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تعليامت االستعامل 
ستقرأ يف تعليامت االستعامل هذه خطوة خطوة كيف ميكنك أن تنفذ اختبار الرباز 

بالصورة الصحيحة. 

ضع قليال من الرباز عىل القضيب املضلع. الكثري من الرباز يجعل االختبار غري صالح 
لالستعامل.

ما عليك أن تعرفه مسبقا

•   ميكنك أن تستعمل األنبوب مرة واحدة فقط.

•   أرسل األنبوب واستامرة الرد يف الظرف الربيدي الخاص بالرد.

•   األنبوب مخصص فقط للشخص الذي توصل بدعوة للمشاركة

    يف هذا الفحص.

•   إىل أن تستعمل األنبوب يجب أال تقل درجة حرارته عن 

    درجتني مئويتني )2( وأال تعلو عىل 30 درجة مئوية.

•   ميكنك أن ترسل االختبار يوم االثنني والثالثاء واألربعاء

    والخميس والجمعة قبل الساعة 5 مساء. ال تُفرغ علب 

    الرسائل من مساء يوم الجمعة إىل مساء يوم األحد. وال ترسل

    الظرف الربيدي قبيل أيام األعياد. 

الفحص العام لرسطان القولون
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هام
•   ال يحتاج األمر إال إىل القليل من الرباز لتنفيذ الفحص بنجاح.

•   يجب أال يالمس برازك البول أو املاء.

•   يُسمح لك فقط أن تدير املغلقة الخرضاء. 

كيف تنفذ االختبار؟

    هام: يجب أال يالمس برازك البول أو املاء يف املرحاض. لذا فإن 
    عليك أوال أن تضع ما يكفي من ورق املرحاض يف املرحاض. 

    كام ميكنك أن تستعمل كمشة من ورق املرحاض.

    اذهب إىل املرحاض واحرص عىل أن يقع الرباز عىل الورق. 

    أدر املغلقة الخرضاء وافتح األنبوب. هناك قضيب الصق باملغلقة

    يوجد يف طرفه اآلخر جزء مضلّع.

    اضغط بالجزء املضلع يف 4 أماكن مختلفة من برازك. ال يُسمح أن

    يبقى إال القليل من الرباز عالقا عىل الجزء املضلع من القضيب. 

    فالكثري من الرباز يجعل األنبوب غري صالح لالستعامل.

الفحص العام لرسطان القولون
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    ال يحتاج األمر إال إىل القليل من الرباز للقيام بالفحص بصورة 
    صحيحة. انتبه: إذا تم وضع من الرباز يف األنبوب أكرث من الالزم،

    فإنه يصبح غري صالح لالستعامل.

    أِعد القضيب إىل األنبوب من جديد وأغلق املغلقة الخرضاء. سيقع
    القضيب يف الجزء من األنبوب الذي يحتوي عىل السائل، وهو

    محلول ملح بريء. قد يصبح السائل عِكرا بعض اليشء. وهذا أمر
    طبيعي.

    ضع األنبوب يف الكيس املرفق باإلرسالية. إنه الكيس األبيض ذو 
    الحاشية الزرقاء.

    امأل استامرة الرد. أذكر التاريخ الذي وضعت فيه الرباز يف األنبوب. 
    ضع الكيس واستامرة الرد يف الظرف الربيدي الفيض اللون الخاص 

    بالرد.

    احتفظ بالظرف الربيدي الخاص بالرد يف الرباد (الثالجة) إىل أن
    تضعه يف علبة الرسائل.

    أرسل األنبوب واستامرة الرد خالل 24 ساعة يف الظرف الربيدي
    املرفق به. ال تحتاج إىل إلصاق طابع بريدي عىل الظرف.

الفحص العام لرسطان القولون
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أجوبة عن األسئلة األكرث شيوعا

كم هي مدة صالحية األنبوب؟

ستجد عىل األنبوب بيانا لتاريخ انتهاء الصالحية 

)السنة والشهر(.

 

عيل إرسال األنبوب يوم اإلثنني أو الثالثاء أو 

األربعاء أو الخميس أو الجمعة قبل الخانسة مساء. 

ملاذا؟ 

يف هذه األيام يكون الوقت الفاصل بني إرسال 

األنبوب ووصوله إىل املخترب أقرص ما ميكن. فكلام 

تم تنفيذ الفحص يف املخترب برسعة، كلام كان األمر 

أفضل. إذا أرسلت األنبوب مساء يوم الجمعة 

أو خالل يوم السبت أو األحد، فإن الربيد يوصل 

اإلرسالية إىل املخترب يوم الثالثاء. 

أضعت األنبوب/ أصيب األنبوب بأرضار. ما العمل 

اآلن؟

إذا أضعت األنبوب أو مثال إذا خرج السائل من 

األنبوب، فيمكنك طلب أنبوب آخر. ميكنك من أجل 

ذلك أن تتصل بخط املعلومات للمنظمة الفاحصة. 

إذا حدث أي مشكل. ما عيل أن أفعله؟

إذا كان هناك أي مشكل يف األنبوب أو يف جمع الرباز، 

فلتتصل بخط املعلومات للمنظمة الفاحصة.

ملاذا يجب عيل أن أحتفظ باألنبوب املحتوي عىل 

الرباز يف الرباد )الثالجة( إىل أن أضعه يف علبة 

الرسائل؟

إذا كان هناك دم يف برازك، فإن بقاءه باردا يساعد 

عىل إثبات ذلك يف املخترب.

إىل أين ميكنني أن أتوجه للحصول عىل املزيد من 

املعلومات؟ 

•   هناك رشيط عىل املوقع اإللكرتوين حول الكيفية

    الصحيحة لوضع الرباز يف األنبوب. كام ستجد

    هناك أجوبة عىل األسئلة الشائعة. 

•   اتصل بخط املعلومات التابع للمنظمة 

    الفاحصة. ستجد رقم الهاتف وعنوان املوقع 

    اإللكرتوين للمنظمة الفاحصة يف منطقتك

    إما يف الرسالة أو عرب املوقع اإللكرتوين

 .www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl    
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