
۸ 
کارولینسکا  دانشگاھی آزمایشگاه بیمارستان

 میکروبیولوژی کلینیکی 

کرم و  تخم/ھا کیست(  ویروس و انگلباکتری کلوستریدیوم دیفیسیلھ، کشت  بردارینمونھ بیماران برای راھنمای 
 )ھا کریپتوزپوریدیوم

 :در ھنگام انجام آزمایش موارد زیر مورد نیاز است

 نامھ انجام آزمایش  معرفی

  لولھ آزمایش مدفوع با قاشقک

  محفظھ حمل لولھ آزمایش 

  ،ضروری است مورد زیر نیزدرصورتی کھ نمونھ آزمایش با پست ارسال میگردد: 

پاکت پستی حمل لولھ آزمایش با نشانی و تمبر پستی مربوطھ 

لولھ آزمایش مدفوع با قاشقک 

 و محفظھ حمل و نقل

 نمونھ برداری برای آزمایش

 . آوری شوند ھا بایستی در روزھای مختلفی جمع گیری باشد، نمونھ کھ نیاز بھ تکرارعمل نمونھ دقت نمایید، ھنگامی
لولھ آزمایش مدفوع و ھمچنین محفظھ حمل و نقل، بایستی با برچسب نام یا شماره نمونھ آزمایشی از برگھ معرفی برای . ۱

 .نام و شماره شناسایی شخصی خود را با برچسبی بر روی آن بنویسید دار شده باشد، در غیر اینصورت آزمایش، عالمت

قاشق مدفوع داخل لولھ آزمایش قرار  ۳تا  ۲با استفاده از قاشقک . کنید آوری بر روی کاغذ یا یک ظرف، نمونھ مدفوع را جمع. ۲

. قاشقک را درون لولھ  نمونھ آزمایشی مدفوع برگردانده و سر آن را ببندید. دھید

نمونھ آزمایشی را تا زمان انتقال بھ آزمایشگاه در جایی خنک . لولھ را در محفظھ حمل و نقل قرارداده سر آن را محکم ببندید. ۳

). درجھ سانتیگراد ۸تا  ۲بین -(قراردھید 

. گیری را یادداشت نمایید معرفی آزمایش، زمان و تاریخ نمونھبر روی برگھ . ۴

 .خود، تحویل دھید ترین مرکز آزمایشگاھی در درمانگاه کاسرع وقت، ترجیحا ھمان روز، بھ نزدینمونھ آزمایشی را در . ۵

 :گردد اگر نمونھ آزمایشی با پست ارسال می. ۶

نمونھ آزمایشی و برگھ معرفی برای انجام آزمایش را در پاکت پستی حمل و نقل قرارداده و در صندوق پستی انداختھ یا بھ دفتر 

از ارسال نمونھ آزمایشی در روزھای جمعھ و روزھای قبل از تعطیالت، خودداری کنید زیرا در این روزھا . تحویل دھید پست

. گیرد توزیع پست انجام نمی
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Persiska/Farsi 
Patientanvisning för Clostridium difficile, 
virus och parasiter 




