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کشت مدفوع -رهنمای برای مریض در باره گرفتن مدفوع برای معاینه
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دوکتور البالتوار

کشت مدفوع -رهنمای برای مریض در باره گرفتن مدفوع برای
معاینه



در هنگام گرفتن معاینه ضرورت است:
چوب کوپان دارای سرپوش سیاه

نسخه معاینه( ارجاع شده توسط داکتر :الکترونیکی (برچسپ  -کاس میک) یا هم نسخه معاینه
ورقی

آماده گی ها
 .1چوب کوپان را با نام ،شماره شناسایی و تاریخ( اخذ معاینه نمایید.
در صورت داشتن نسخه معاینه( ورقی همین معلومات را ارایه نمایید.
 . 2در صورتیکه که شک دارید که در خارج کشور آلوده شده اید یا هم به مواد غذایی آلوده شک دارید ،بطور مثال
مرغ ،این موضوع را بیان نمایید .اگر مریض یک آلوده کننده فعال است این باید در نسخه ی بیان شده باشد.
 .3اگر مدفوع حاوی خون است باید گفته شود .این معاینات( به امییو برای تجزیه ای اچ ای سی فرستاده می شود.
این طور انجام دهید:

 .1مدفوع را روی یک تکه کاغذ یا در یک ظرف جمع کنید.
 .2چوب پنبه را از روی لوله انتقال بردارید .چوب پنبه ای را درون مدفوع فرو کنید( تا مواد روی آن بدست
آید .گزینه دیگر اینست که سمت پنبه دار چوب پنبه را در معقد روده بالفاصله بعد از رفع حاجت فرو ببرید..
چوب پنبه دار را مجددا ً داخل لوله انتقال قرار داده و به سرپوش سیاه فشار دهید.
 .3نمونه باید به سرعت به مرکزصحی ،پذیرش  ،بخش مراقبت یا معاینه البالتوار ارسال شود.
 -4نمونه خود را در یخچال ( +2تا  -8درجه سانتیگراد) در حالی که منتظر انتقال به البالتوار هستید نگهدار
کنید (.نمونه یا مواد مدفوع باید طی  24ساعت بعد از گرفتن تجزیه و تحلیل شود .نگهدار در جبعه ی یخی
توصیه می شود .توجه داشته باشید که برخی از عوامل که باعث مریضی روده می شود ،به ویژه شیگال ،در
زمان طوالنی حمل و نقل حساس می باشند.
اگر سوالی دارید زنگ بزنید :میکروب شناس ،شماره تلفون 25 36 15-063

اصلی نگهداری می شود و الکترونیکی تایید می باشد .جاپ شدن فقط بعد از برسی سیسم برای نشر تا هنوز قابل اعتبار است.

