عينة من البراز لديكم
6خطوات بسيطة لجمع ٍ
)6 simple steps to collect your bowel motion sample (Arabic

بسيط وسريع للغايةُ ،يسمى ً ،qFIT
نظرا لكونكم
اختبار
لقد طلب منكم الطبيب املتابع لكم إجراء
ٍ
ٍ
ٍ
تعانون من مشكالت في املعدة واألمعاء تحتاج إلى فحصها.
ويمكنكم إجراء هذا االختبار في املنزل؛ إذ ينبغي لكم أخذ عينة من البراز ليتم اختبارها بعد ذلك حتى
يتسنى للطبيب تقديم توصية بشأن الخطوات التالية.
الخطوة  1االستعداد
ستحتاجون إلى مجموعة أدوات االختبار وورق مخصص للمرحاض
من النوع الذي يالئم وضعه في املرحاض أو حاوية نظيفة لالحتفاظ
بالعينة.

الخطوة  2كيفية أخذ العينة
من املهم أال تلمس العينة الخاصة بكم ماء املرحاض.
ويمكنكم ذلك عن طريق:
•وضع عدة طبقات من الورق املطوي في املرحاض (راجع الشكل)
•أو من خالل جميع العينة في حاوية نظيفة.
إذا المست العينة ماء املرحاضُ ،فيرجى عدم استخدامها في االختبار؛ بل ينبغي املحاولة مرة أخرى عند
ً
مجددا.
الرغبة في اإلخراج
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الخطوة  3جمع العينة

يجب ّ
فك غطاء مجموعة األدوات بتدويره عكس اتجاه عقارب
الساعة ،وكشط طرف العود بطول العينة.

الخطوة  4التأكد من جمع العينة بطريقة صحيحة
ينبغي التأكد من أن طرف العود فقط مغطى في العينة (ينبغي تفادي تغطية باقي العود) .عقب القيام بذلك،
يجب إعادة العود إلى األنبوب وتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلغالقه بإحكام .ينبغي القيام بذلك مرة
واحدة فقط.
جزء من العينة خارج مجموعة األدوات ،فلن يصير
إذا برز أي ٍ
بإمكان املختبرات إجراء االختبار.
ُيرجى االتصال بعيادة املمارس العام للحصول على مجموعة
ً
مجددا في حال حدوث ذلك معكم.
أدوات نظيفة وإعادة االختبار

الخطوة 5
ينبغي تدوين تاريخ أخذ العينة على امللصق املوجود على
الكيس األخضر.
الخطوة 6
ينبغي إعادة مجموعة األدوات إلى داخل الكيس البالستيك األخضر املرفق
والضغط على الكيس إلغالقه ،ثم إعادته إلى عيادة املمارس العام في أقرب
فرصة ممكنة (في غضون  7أيام من الحصول على مجموعة األدوات).
ُيرجى التواصل مع عيادة املمارس العام
استفسارات بشأن هذا االختبار.
إذا كان لديكم أي
ٍ

