
اختبار
الرباز

املناعي

 تعليامت للمريض 
خطوة بخطوة

ماذا أفعل بالعينة الخاصة يب؟
 يُرجى التحّقق من أنك أكملت جميع الخطوات املوجودة 

 بظهر الصفحة وأعد عينتك إىل طبيبك املامرس العام

 بتسليمها يف مكتب االستقبال. سيتوىل طبيبك املامرس العام إرسال العينة إىل املخترب اإلقليمي 

إلخضاعها للفحص.

النتائج
ث بشأن النتيجة.  سيتلّقى طبيبك املامرس العام النتيجة يف غضون 10 أيام وسيتواصل معك للتحدُّ

قد يلزم إجراء اختبارات أخرى ملعرفة مصدر النزيف.

دّون مالحظة يف التقويم الخاص بك وإذا مل يتواصل 

معك طبيبك املامرس العام يف غضون أسبوعني، يُرجى التواصل معه.

نبذة عّنا
 رشكاء شامل لندن يف مجال الصحة والتغطية 

 الصحية لجميع املرىض بشامل وسط لندن املقيميني يف أحياء بارنيت وكامدن وإنفيلد وهاريني 

وإيسلينجتون.

شامل غرب لندن

 جنوب
 غرب
لندن

 جنوب
 رشق
لندن

 رشق
لندن

مالحظات املريض
آراؤك تهمنا.  نستعني مبالحظات املرىض ومقّدمي الرعاية ملساعدتنا يف تطوير خدماتنا لضامن 

تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرىض.  يُرجى إخبارنا بتجربتك لهذه الخدمة عن طريق مراسلتنا 

nclstppmo@nhs.net :عىل الربيد اإللكرتوين 

ويف خانة املوضوع، يُرجى كتابة "مالحظات املريض بخصوص اختبار الرباز املناعي".

 شامل
 وسط
لندن
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 معلومات مهمة 
قبل البدء

لقد طلب منك طبيبك إكامل هذا االختبار يف أقرب وقت ممكن. يُرجى استخدام قلم أسود أو 

أزرق لكتابة اسمك، وتاريخ ميالدك، ورقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتاريخ جمع العينة 

عىل ملصق الوعاء.

ما هو اختبار الرباز املناعي؟
اختبار الرباز املناعي )FIT( هو فحص الغرض منه البحث عن كميات صغرية من الدم يف الرباز 

 حيث يكون كميته صغرية جًدا ال تُرى 

بالعني املجرّدة.

لقد طلب منك طبيبك املامرس العام إجراء هذا االختبار، كجزء من فحص بعض األعراض التي قد 

 تكون حدثت لك ومن بينها

أمل باملعدة )البطن( أو عدم الراحة أو تغريات يف روتني حركة األمعاء.

 •  ينبغي عليك استكامل هذا االختبار والرجوع إىل 

•  طبيبك املامرس العام بأرسع وقت ممكن، خالل 7 أيام كوضع مثايل.

 

 •  تتضمن مجموعة األدوات املُستخَدمة يف اختبار الرباز املناعي وعاء بالستييك صغري. يُرجى 

•  اتّباع التعليامت خطوة بخطوة لجمع عينة الرباز الخاصة بك.

 

 •  يحتوي الوعاء البالستييك عىل مواد حافظة سائلة - 

•  يُرجى عدم سكبها.

 

 •  يُرجى إخبار طبيبك املامرس العام إذا كنت تُخطّط للسفر أو 

•  القيام برحلة.

كيفية جمع عينة
تتميز عملية جمع العينة بالسهولة الشديدة والنظافة الصحية وال نحتاج سوى كمية صغرية من 

الرباز لالختبار. يُرجى اتباع التعليامت املوضحة يف الصفحتني التاليتني من هذه النرشة - كام توجد 

تعليامت ُمرفقة بأداة االختبار تخربك بطريقة جمع العينة.

من املهم أال تلمس عينتك ماء املرحاض. هناك طرق مختلفة لجمع الرباز - انظر ظهر الصفحة 

لالطالع عىل األمثلة.

الخطوة الثالثة

 قم بفك غطاء أنبوب العينة واجمع العينة عن طريق كشط العصا الخرضاء عىل طول 

العينة حتى يتم تغطية جميع العالمات املحفورة عىل العصا.

نحن بحاجة فقط

  إىل كمية صغرية 

من العينة لعمل

  االختبار - يُرجى عدم

  إضافة املزيد

  

اجمع عينة الرباز باستخدام األساليب التالية:

 •  امسك يف يدك ورق تواليت مطٍو يف هيئة طويلة 

•  أو ضعه عىل وعاء املرحاض اللتقاط العينة.

 

 •  ارتِد يف يدك كيًسا صغريًا من البالستيك/قفازًا يُستعمل 

•  ملرة واحدة.

 

 •  قم بالتربز يف وعاء نظيف يُستعمل ملرة واحدة مبطن من الداخل 

 •  بورقة تواليت بحيث تتمّكن بسهولة من إلقاء 

•  الرباز يف املرحاض فيام بعد.

 قد تجد طريقة أسهل بالنسبة لك، ولكن 

تأكّد من عدم مالمسة الرباز ملاء املرحاض!

الخطوة األوىل

 اكتب بخط واضح 

 اسمك، وتاريخ ميالدك، 

 ورقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، 

 وتاريخ جمع

  العينة

  عىل 

 ملصق

 الوعاء.

الخطوة الثانية

 اجمع عينة الرباز

كام هو ُموضح أعاله.

 تأكّد من أخذ العينة عقب عملية 

اإلخراج مبارشًة. 

!الخطوة الرابعة

 ضع العصا مرة أخرى

 داخل الوعاء 

 و’اضغط’ عىل الغطاء 

األخرض إلغالقه.

 احرص عىل عدم تكرار 

 عملية جمع العينة.

 ادفق املاء عىل ورق التواليت

  بداخل املرحاض واغسل

 يديك بعد االستخدام

  

.الخطوة الخامسة
أرِسل العينة إىل طبيبك املامرس العام يف أقرب وقت ممكن.
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