
CHAPITRE : MANUEL DE 
PRELEVEMENT 

REFERENCE :W
SPM   ENR   30 

ENREGISTREMENT  

TITRE : RECUEIL DE 

SPERME (ARABE)  
VERSION-8  

 

Auteur :  
DIDI Ilham  

Vérificateur : 
JELLOUL 
Rachid 
2022-07-06 

Validation : 
 BENTALEB 
Lamiae 
2022-07-06 

Approbation :  
EL KABBAJ 
Saâd 
2022-07-06 

Application :  
2022-07-06 

Page 1 / 2 
Edité le : 

15 août 2022 

Av. Ibn Sina – Agdal – Rabat 10100 – Tél : 037 674 100 / 102 –  
Fax : 037 670 058 – e-mail : administration@lram-fgr.ma 

Ce document est la propriété du LRAM. Toute reproduction est interdite 
 

                                RSA                          SPM              التصنيف 
   شروط أخذ العينة

  .,*زراعة المني
  

ى، تعفن،...)بعد  -   الشفاء بشكل نهائي من أي مرض أصابك مؤخرا (ُحمَّ
  

  ن إحداث القذف).أيام بدو 7إلى  2أيام ( 7 إلى 2جنسية ما بين  أي ممارسةمدة التوقف عن  -
 :طريقة أخد العينة 

ال بد من االتباع الدقيق لكل مراحل هذا اإلجراء وذلك لضمان التوصل إلى نتائج 
  مضبوطة:

  اشطفها ثم جففها،غسل اليدين جيدا بالصابون  .1
في مكان مأمون والحرص على  افتح القارورة المخصصة لوضع العينة مع وضع غطائه .2

 وضع الغطاء معكوسا،
 في المرحاض، التبول .3
4.  
5.   
 غسل القضيب بالصابون بعناية شديدة، .6
 فرك القضيب بالماء الجاري، .7
 تعفن (التلوث)استعمال مناديل منظفة لحماية القضيب من ال .8
 االستمناء  .9

 قذف السائل المنوي داخل القارورة المقدمة، .10
 إغالق القارورة بعناية شديدة، .11
عدم لمس حواشيها وال الوجه الخارجي  إدخال القارورة بعناية داخل الكيس والحرص على .12

 للكيس، 
  أخيًرا، ينبغي تسجيل الساعة والدقيقة التي أخذت فيها العينة في بطاقة المعلومات

  
:الممنوعات    

  + جمع العينة عن طريق الجماع المنقطع(انقطاع الجماع)
 +جمع العينة داخل الواقي الذكري

  

  العينة: المعدات الضرورية ألخذ  
  قارورة معقمة لوضع المني. -
  مناديل منظفة. -
 -  
-  

         
 

 
 
 

  ما هو تاريخ آخر ممارسة جنسية قمت بها؟................ 

 

 

  --  

   .أعشاب طبية ,مخدرات ,تدخين ,أدوية: هل تتناول أية
 ذا كانت اإلجابة بنعم،فماهي؟...............................إ 

 

 
 
 

  الزوجة                                    
              هل لديك أطفال

 إمرأة أخرى                         

 
 
  

  
  
  

 هل ترغب في األطفال؟  
  .......إذا كانت اإلجابة بنعم, منذ متى؟.............

 هل سبق لزوجتك أن أجهضت؟  
 هل زوجتك لديها أطفال؟  
  

  هل أصبت بنوبة معدية و/أو حمى خالل األشهر الثالثة الماضية ؟   
 إذا كان األمر كذلك, التاريخ.................................

. 
  

  

  استبيـان                       
 ال      نعم
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 قائمة األدوية:  
 

 

  ولي التناسلي(دوالي هل لديك تاريخ جراحي في المجال الب
الخصية,الخصيتين المعلقة,التواء الخصية,الفتق اإلربي والقيلة 

 المائية

 

 

 سونا)م, حمازالمهن التي تتالمس مع مصدر حراري(مطبخ, خبا, 

  الحشرية السامة و المخدرات (القنب) ت, المبيدالالتبغ, الكحو 

   العالج اإلشعاعييالعالج الكيميائ/   

  لحياة(ضع دائرة حول اإلجابة)نمط ا
  النشاط واإليقاع المهني(العمل الليلي)-
  وضعية الجلوس لفترات طويلة(سائق شاحنة,سائق حافلة)-
الرياضة المعرضة لخطر إصابة الخصية: الهوكي,الرجبي,ركوب الخيل,كرة -

 القدم,ركوب الدرجات الجبلية وتسلق الجبال

 فئات األدوية أمثلة
 لبروليد

 جوسريلين
 ستنزلول

GnRH التناضرية 

 سبيرونولكتون
 سميتدين

 كيتوكونازول
 فيناستيريد
 دطستيريد

 مورفين
 ميطادون

 فنطنيل
 طورزين

 ليتيوم
 فلوكستين
 بروكستين

 مضاد األندروجين
 
 

 مثبطات اختزال ألفا5
 

ون  األفي
 

ادات ية مض  نفس
 

اإل    كتئاب
 

دبين اد نيف  مض
اع  الرتف

دم غط ال  ض
لزين   سولفس

ول ينك  شس
اد  مض

ات   لإللتهاب

 قائمة المواد السامة:
 مواد اإلدمان:الكحول, مخدرات التبغ

-السموم الصناعية أو البيئية : المعادن الثقيلة(المنغنيز,الرصاص,الزئبق....)بغض المشتقات 
 العضوية التي تحتوي على الهالوجينات (الكلور,البروم)

-المبيدات المستخدمة"الرغا مانو" في المنتجات الزراعية المكثفة أو الحرفية التي تصنعها 
أو تستخدمها الصناعة(المواد الكيميائية المذيبة,المواد الالصقة ,مواد الحشو,كبريتيد الكربون 

 وإيثرات الحشو
 -الملذات السامة(بيسفينول,فثاالت...)

 العوامل الفيزيائية: اإلشعاع والحرارة بجميع جوانبه
 

 معلومات خاصة بالمريض 
  عائلي..........................االسم ال

   االسم الشخصي........................        
  البطاقة الوطنية................... رقم

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

  أخذ العينة
  ...اليوم.............الساعة...............الدقيقة........

 في حالة أخذ العينة خارج المختبر:
ة 30الل يجب أن يُسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحليالت الطبية (م.أ.ت.ط) خ اللتي    دقيق

القطن قبل الساعة الثانية عشرة زواال, أخذ العينة على أكثر تقدير، و ذالك تلي ا ب  ملفوف
ه ادي برودت  لتف

 البيولوجية ". الدخول إلى م.أ.ت.ط من البوابة رقم ب و تسليم العينة في قاعة " استقبال العينات
ا اص ب    برلمخت                                     خ

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

ال      نعم     بأكمله هل قذفت السائل المنوي داخل القارورة المقدمة
ال      نعم     ل                                       ة فش ع العين  جم

 الممرض………………
                                                                                      … توقيع التقني        

 

 


