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 MPS                    SPE    التصنيف    

 شروط أخذ العينة:
الثالث السابقة لجمع البراز يجب:  ممن الضروري في األيا 
 تجنب تناول المسهالت أو أدوية الفحم غير الشفافة   -   
 التكيف مع نظام غدائي منخفض األلياف النباتية : -   

 ب و البقولياتالحبو ,الخبز,الخضراوات  ,الفواكه
 العينة:أخذ  بروتوكول

 يجب إتباع هذا البروتوكول بدقة   لضمان موثوقية النتائج        

على األقل 3عينات,خالل فترة 10 أيام,يجب أن تفصل بين اإليصاالت 2 
 إلى 3ايام                                                                

 
ويوضع غطاؤها مقلوبا في مكان آمن. يتم فتح القارورة *   
* يُوضع البراز مباشرة في الوعـاء، ويمأل نصفـه تقريبا، دون أن  

 يخرج منه شيء خارج القارورة.
* عند نهاية العملية تغلَق القارورة بعناية.   

 يجب على النساء االنتباه حتى ال يضعن السائل البولي أيضا في
 الوعـاء.  

 العينة: خذالمعدات الضرورية أل
  مل 180وعـاء نظيف بسعة. 

 
 
                  
 
 

          

ال  نعم                      :المعلومات السريرية/البيولوجية 

                     :هل سافرتم مؤخرا إلى منطقة حارة ورطبة ؟    إذا كان الجواب بنعم 
 - متى؟................................... 

                                                                               
 أين؟................................                                                         

                                                                            

  هل شربتم مؤخرا ماًء غير صالح للشرب؟ 

  هل تعرضتم إلسهال؟ 

  قيء؟ 

  ى؟  ُحمَّ

  حكة الشرج؟ 

  هل رأيت ديدان في البراز؟ 

  هل تتناولون مضادات حيوية أومضادات الطفيليات؟ 
إذا كان الجواب بنعم، فما هي ومنذ متى؟      

.................................................. 

              آخرون من محيطكم يعا نون من نفس األعراض؟          هل هناك أشخاص

                 

                                                                              مريض نقص المناعة؟

      

   بة ؟دواءك قبل المجيء الى المراق أنهيتهل  

 

  فرط اليوزينيا ت 

. 
  

 معلومات خاصة بالمريض 
 

 معلومات بخصوص الطبيب المعالج
 ..................االسم العائلي...................... االسم الشخصي.......

 .......................الهاتف..........................................................    

 العينةأخذ 
 اليوم.............الساعة...............الدقيقة.............

 على ابعدس( اللتين تليان أخذ العينة  2يجب أن يُسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحليالت الطبية )م.أ.ت.ط( خالل الساعتين )
 ذالك قبل الساعة الثانية عشرة زواال.      تقدير، و

ل)                                                      ساعة من أق ي  ة ف بحث حال ياز عن ال ب ي                                                        (األم
 البيولوجية ". الدخول إلى م.أ.ت.ط من البوابة رقم ب و تسليم العينة في قاعة " استقبال العينات

                    خاص بالمختبر                      

  استقبال العينة
                                                                                                                                                     الممرض اليوم.............الساعة............الدقيقة......  

… يتوقيع التقن             
 

 االسم العائلي...........................
 االسم الشخصي........................         

 البطاقة الوطنية................... رقم
 الهاتف................................
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