التعليمات الخاصة بالمريض
التعليمات الخاصة بالمريض لجمع عينات السائل المنوي  /استمارة تحديد الموعد
يجب تحديد موعد لتسليم عينات السائل المنوي .يرجى قراءة التعليمات قبل االتصال لتحديد الموعد الخاص بك .السائل المنوي الذي يتم
تسليمه بدون تحديد موعد ،أو يتم تسليمه بعد وقت الموعد المحدد لن يتم قبوله.
المواعيد الخاصة بالسائل المنوي ال يمكن حجزها عبر اإلنترنت.
من أجل تحديد موعد ،قم باالتصال بمختبرات  LifeLabsعلى الرقم،1-855-412-4495 :
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحا وحتى  5مساء.
ملحوظة :رجاء قم بإبالغنا على الفور إذا كنت غير قادر على الوفاء بالموعد الذي قد تم تحديده لك.
مؤشر عليه بالعالمة [.]x
لقد طلب طبيبك عمل تحليل للسائل المنوي الخاص بك ( َدف َقة) َ
[ ] عينة لما بعد قطع القناة المنوية قم باتباع الخطوات .6-2

[ ]عينة الختبار الخصوبة قم باتباع الخطوات .6-1

لضمان الحصول على نتائج صحيحة للفحص المختبري ،قم باتباع التعليمات التالية بدقة .إذا لم تفهم التعليمات ،يرجى االتصال
بمختبرات  LifeLabsعلى الرقم.1-855-412-4495 :
.1
.2

.3
.8
.5
.6
.7

جماع) لمدة  2إلى  7أيام قبل جمع عينة السائل
ال تقم بممارسة أي نشاط جنسي (القذف سوا ًء عن كطريق االستنماء أو ال ِ
المنوي( .ليس أقل من  84ساعة ،وال أكثر من  7أيام).
األيام التي مضت منذ آخر قذف :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يطلب المختبر الحصول على عينة حديثة وكاملة لعمل الفحص .يجب جمع الدفقة المنوية كاملة .قد ال تكون نتائج االختبارات
ً
خاصة الجزء األول من العينة .يرجى وضع عالمة في المربع
دقيقة إذا تم سكب أو فقد أي جزء من العينة أثناء الجمع،
الصحيح فيما يلي ،وقم بإعطاء هذه الورقة إلى فريق العمل في مركز خدمة المريض ،حين تأتي لتسليم العينة الخاصة بك
للفحص.
□ ال
□ نعم
العينة كاملة:
يجب الحصول على العينة عن طريق االستنماء .قم بقذف العينة كاملة في الوعاء الذي قدمه لك المختبر أو الطبيب.
ال تقم باستعمال أي وعاء آخر ،أو واقي ذكري ،أو م َُزلِّق من أي نوع .استعمال أي وعاء آخر ،سينتج عنه رفض العينة.
قم بكتابة سمك ،والتاريخ ،ووقت جمع العينة على بطاقة العبوة.
بعد جمع العينة وأثناء نقلها ،يجب أن ُتحفظ العينة في درجة حرارة الجسم وذلك بحملها في أحد الجيوب الداخلية بجوار الجسم.
يجب تسليم العينة لمركز خدمة المريض ال ُمعَين لك في أسرع وقت ممكن بعد جمع العينة (أي في خالل  15-11دقيقة) ،وليس
بعد مرور أكثر من  03دقيقة بعد جمع العينة.
حين تصل إلى مركز خدمة المريض ،اذهب مباشرة إلى مكتب االستقبال ،وأخبر طاقم العمل أنك لديك موعد لتسليم عينة
حساسة بالنسبة للوقت.
تاريخ الجمع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت الجمع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد فهمت جميع التعليمات السابقة وقمت باتباعها
التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاريخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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