معلومات للمرضى

تعليمات حول فحص اﻷمراض الجنسية اﻻنتقالية للرجال
فحص البول
يتم فحصك بالتشاور مع طبيب )العائلة( الخاص بك بخصوص مرض جنسي انتقالي  .SOAتسبب الكائنات
الدقيقة كالبكتريا أو الفايروسات أو الطفيليات اﻷمراض الجنسية اﻻنتقالية .هناك حاجة لبولك في هذا الفحص.
تجمع لذلك بولك في منزلك .تقرأ في هذا المنشور كيف تقوم بذلك.
المظروف اﻷصفر
منحك طبيب )العائلة( الخاص بك مظروفا أصفرا .تجد في هذا المظروف كل ما تحتاجه لجمع البول ،بما في
ذلك استمارة الطلب المملوءة من قبل طبيب )العائلة( الخاص بك.
ما الذي يوجد في داخل المظروف اﻷصفر؟

كيس أمان

ورقة امتصاص

لصقة

قنينة و ممص

علبة جمع البول

تعليمات حول جمع البول
تجد في الجهة الخلفية للمنشور تعليمات جمع البول الخاص بك .اقرأ هذه التعليمات جيدا قبل أن تبدأ بذلك.

مهم
ﻻ ُيسمح لك مسبقا بـ:
•

التبول ،قبل ساعة واحدة على اﻷقل قبل جمع البول

•

غسل منطقة العانة

اجمع أول ما يخرج من البول .إذا لم تنجح في جمع البول بالطريقة الموصوفة في التعليمات يمكن ان
يؤدي ذلك إلى نتيجة غير موثوق بها.
تسليم المظروف )*(
يخبرك طبيب )العائلة( الخاص بك أين يمكنك تسليم المظروف .اعمل ذلك بأسرع ما يمكن بعد جمع البول.

تعليمات جمع البول
اتبع التعليمات التالية بشكل جيد:
.1

اجمع الجزء اﻷول )الدفعة اﻷولى( من البول في علبة جمع البول

.2

افتح المغلف الذي يحتوي القنينة و الممص

.3

أدر غطاء القنينة لفتحه

.4

امسك الممص و أخرج باستخدامه جزءا من البول من علبة جمع البول إلى القنينة ،حتى مستوى اﻷسهم

.5

أدر الغطاء من جديد ﻹغﻼقه

.6

اكتب اسمك و تاريخ ميﻼدك على اللصقة و ألصقها على القنينة

.7

ﺿع القنينة مع ورقة اﻻمتصاص في كيس اﻷمان و أغلق كيس اﻷمان

.8

أغلق كيس اﻷمان و ﺿعه مع استمارة الطلب في المظروف اﻷصفر.

اقرأ اﻵن على الجهة اﻷمامية الفصل :تسليم المظروف )*(
أسئلتك
هل لديك أسئلة حول جمع البول و\أو نتيجة الفحص؟ اتصل عندئذ بطبيب )العائلة( الخاص بك .يمكنك
عند وجود أسئلة أخرى اﻻتصال بالمختبر:
•

رقم الهاتف 072-5483664

•

البريد اﻹلكترونيservicemicrobiologie@nwz.nl

تجد المزيد من المعلومات حول المختبر على  www.nwz.nlتحﺖ اختصاص.medische microbiologie :
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