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 . أن تكون مؤسسة بهية هي المقصد األول لصحة و سالمة المرأة   : ةالرؤي .1

 

اكة المجتمعية, تقدم  مؤسسة بهية هي مؤسسة غير هادفة للرب  ح جاذبة للعمل  : رسالتنا .2 التطوعي قائمة علي االستدامة و الشر

ي التوعية و الكشف المبكر و عالج رسطان الثدي و الدعم النفسي للمرأة باستخدام أحدث التقنيات  
برامج مبتكرة متخصصة ف 

 .  و البحث العلمي

 

ام -: الشفافيةقيمنا .3  الخالص ا - االبتكار و االبداع -العمل و المشاركة الجماعية - االحير

 

ي  8: من  مواعيد العمل  .4
 . مساء طوال األسبوع ماعدا يوم الجمعة 9صباحا حتر

 

 

ي بهية بالدور الثالث الموقع .5
 : يقع معمل بهيه بداخل مستشف 

ي  
ي ثم غرفة سحب العينات و بافر

يتكون المعمل من عدة وحدات اولهم منطقة السكرتارية حيث يتم استقبال المرض 

 الوحدات كما يلي 

 أمراض الدم: حيث يتم تحليل صور الدم و السولة و عوامل التجلط. وحدة  .1

 وحدة الميكروبيولوجي: يتم عمل تحاليل البول و البراز و مزارع الصديد و البصاق و غيرها. .2

 وحدة الكيمياء و المناعة: المختصة بوظائف الكبد و الكلي و دالالت األورام.  .3

 

 الخدمات المقدمة:   .6

                                                                يقع تحت   انه  توفير كافة التحاليل المعملية علي مستوي عال من الكفاءة و الجودة يعمل المعمل علي  

 . ي
 بالمعهد القومي لالورام و القرص العيت 

اف نخبة من االستشاريير   ارسر

ي خالل  
 يقوم المعمل بعمل تحاليل صور الدم وعوامل التجلط و السيولة وظائف الكلي و الكبد و يتم استالم النتائج ف 

ي موعد أقصاه ساعتير  ة نصف.  نفس 
 اليوم ف 

   أجهزة المعمل •

اختالط العينات بير    االوتوماتيكيه حيث يتم قراءة العينات بنظام الباركود بما يضمن عدمتتمير  بالشعة و كفاءة األداء و  

 . ي
 المرض 

 

وط التحالیل  .7  شر

ط الصیام من  السـكر للصـائم:  .1 ب الماء فقط أثناء فت  رة الصی    ام مع مالحظة أن الصیام   8  -6یشير ساعات ویسمح بشر

ة أطول یعىط نتائج اقل من الصحیحة و یكون التشخیص غير دقیق.   لفير

 

ط احتساب الساعتير  من بدایة األكل و بعد اخذ العالج إذا وجد وذلك لبدء إفراسكر بعد األكل بساعتی     .2 ز  : یشير

. ال یسمح بتناول أي   ي خالل أول عشر دقائق من بدایة الساعتير 
ط تناول الطعام ف  األنسولير  مع بدایة األكل و یشير

طعام خالل الساعتير  یسمح فقط بتناول الماء و العالج ،كما یرجى الح ضور إىل المعمل قبل انتھاء الساعتير  برب  ع ساعة 

 علي األقل. 

 

 



 
    المقدمة كتاب تعريفي عن معمل بهية و الخدمات

 BC-FR-LAB-040- كتاب تعريفى عند معمل بهية والخدمات المقدمة                  Version No: 01                Issue Date: 01.12.2021            Page 3 of 5 

ساعات وتؤخذ منھ عینة ثم یتناول جرعة جلوكوز یوفرھا   8  -6ىل المعمل صائم من : یحرص  المریض إمنحن  السكر  .3

المعمل ویت م حسابھا حس   ب وزن كل مریض ثم یتم أخذ عینات بعد نصف ساعة ثم ساعة ث  م ساعتير  ثم ثالث  

ة عمل المنحت  و  یسمح فقط بتناول  ساعات من تناول جرعة الجلوكوز وال یسمح بتناول أي طعام أو ش راب خالل ف ير

ه االختبار.  خاء أو الجلوس طوال فير  الماء والعالج و البد من االسير

 

ط الصیام من  دھنیــات الــدم:   .4 ساعة عل األقل لكي یكتمل امتصاص الدھون و یصبح مستواھا ثابت ف    14 -  12یشير

ة الصیام.  ب الماء فقط خالل فير  الدم ویسمح بشر

 

سیب:   .5  ساعات قبل اخذ العینة.  8- 6من  یفضل الصیام   شعة التر

 ساعات قبل تحلیل حمض البولیك.  8-6یفضل الصیام من  تحلیل النقرس:   .6

ئ والصابون ثم تطھير   تحلیل البول:   .7
ط غسل الید واألعضاء التناسلیة بالماء الداف  ي الصباح و یشير

یفضل أول بول ف 

ي نأخذ من   - . مثل الدیتول( ثم یغسل بالماء فقط (فتحت البول بمطھر 
ي المرحاض ثم نأتر

أول جزئیة من البول تفرغ ف 

ي الوعاء ا 
لمناسب. و یفضل اخذ ثالث عینات ف  ثالث أیام  وسط عملیة التفری    غ ونأخذ كمیة من البول بتجمیعھا ف 

 متتالیة و ترسل كل عینھ إىل المعمل ف  نفس الیوم. 

 

ي الصباح مع عدم تناول أي سوائل مساء الیوم السابق للتحلیل كي ال یتم تخفیف   بــول الحمــل:   .8
یفضل أول بول ف 

ي الدم ألنھ أكير حساسیة. مستوى الھرمون فال یظھر ف  التحلیل و إذا كان ت النتیجة سلبیة ی
ح إجراء اختبار الحمل ف   قير

 

ط غسیل الید واألعضاء التناسلیة بالماء ثم تطھير فتحة البول بالكحول للرج   ال أو بالدیت  ول أو   مزرعة البول:  .9
یشير

ي دورة المیاه 
ي  السافلون للنساء ویغسل مرة أخرى بالماء فقط إلزالة المطھر ثم أف رغ أول نقطة ب  ول ف 

ي ف 
ویتم وضع البافر

طمان المعقم الذي یوفره المعمل . یفضل االمتناع عن المض اد الحیوي لمدة ال تقل عن  ساعة قبل إجراء    48اليى

ي حالھ إرسال العینة    6إىل  2التحلیل و یفضل أن تكون المدة المتجمع خاللھا البول داخل المثانة ھي من  
ساعات و ف 

ي نفس ا
ل یرجى وصولھا ف  زمن المي   ي ) باميى

 األطفال.  ) لیوم خالل ساعتير  عل األكير وال تقبل العینات المرسلة ف 

 

ي دورة المیاه ویسجل الوقت ثم یتم تجمیع كل نقطة بول بعد    ساعة:  24تجمیع بول   .10
فور القیام من النوم یتم التبول ف 

ي أرسع  
ي الثالجة لحير  إرسالھ للمعمل ف 

ي نفس میعاد القیام من النوم ثم یحفظ ف 
 الیوم التاىلي ف 

ي إناء التجمیع حتر
ذلك ف 

ه التجمیع مع مراعاة  .وقت أن یكون یحافظ المریض عل كمیه طعامه المعتادة و  ویفضل عدم تناول الكحول خالل فير

اب المعتادة خالل التجمیع.   كمیه الشر

 

از:   .11 ي وعاء نظیف وجاف ولھ غطاء محكم تحلیل التر
یجب وصول العینة للمعمل بأرسع وقت   .یجب أن تجمع العینة ف 

ب الحفاض وال تقبل یفضل عدم جمع العینة من حفاض األطفال حتر ال تجف نتی .ممكن )خالل ساعة واحدة جة تشر

ي ثالثة أیام متتالیة حیث أن االعتماد عل عینة  .العینات المخلوطة بالبول
یجب فحص ثالث عینات براز عل األقل ف 

ي المرض
ي لنف 

 واحدة ال یكف 

 

از:  .12 ة ال تزید عن الساعتير  الن المیكروبات تموت  مزرعة التر
ي فير

ط تجمیع العینة ووصولھا إىل المختيى ف 
رسیعا و   یشير

ساعة قبل التحلیل وبالنسبة األطفال ال یقبل المعمل أي عینھ مرسلة    48یجب االمتناع عن أخذ المضاد الحیوي لمدة  

یت ألنھا تمتص السوائل من العینة والجفاف یقتل المیكروبات ي حفاضة أو علب كيى
از:  .ف  ي التر

 
ي ف

یمتنع   الدم الخف 



 
    المقدمة كتاب تعريفي عن معمل بهية و الخدمات

 BC-FR-LAB-040- كتاب تعريفى عند معمل بهية والخدمات المقدمة                  Version No: 01                Issue Date: 01.12.2021            Page 4 of 5 

م  -الفجل  - اللحوم  -عن تناول األطعم  ة االتی    ه: ساعة قبل إجراء التحلیل  48المریض لمدة  أو ح دید أو   - أدویة الروماتير 

ون ین أو أي أدویة تحتوى عل فیتامی  ن.  .كورتير   األسيى

 

13.   : ط االمتناع عن الجماع أو االحتالم لمدة أرب  ع أیام متتالیة ویفضل إعطاء العینة بالمعمل م ع    تحلیل المـــن  یشير

ي الزجاجة الخاصة بذلك )ھذه النقاط األوىل تحتوى عل أكير من 
كمیه    4/ 3االھتمام بوضع النقط األوىلي من المت  ف 

ي استخراج   .ل المنويال بسمح بوجود مرافق أثناء استخراج السائ .(الحیوانات المنویة
تعد الطریقة المقبولة لدینا ف 

 ً من الزیوت أو الصابون أو أي مادة أخرى
ً
ي حال تم إحضار العینة خارج   .العینة االستمناء بالید ودون استخدام أیا

ف 

ودة الشدیدین  15المختيى یجب أن ترسل خالل   دقیقة وال یتم تعریضھا للحرارة أو اليى

 

وستاتا:   .14 فضل االمتناع عن الجماع أو االحتالم لمدة أرب  ع أیام متتالیة و یتم عمل ھذا التحلیل بمیعاد سابق  ی تحلیل التر

وستاتا للتفرقة ھل   وستاتا نأخذ بول قبل اليى ي اليى
ط حجز البول لمدة ساعة قبل إجراء التحلیل ساعة وذلك ألن ف  ویشير

وستاتا أو من البول. ویفضل االمتن  ساعة.  48اع عن المضاد الحیوي لمدة ال تقل عن الصدید من القضیب أو اليى

 

یجب أن یكون مجرى البول جاف تماما حتر نتأكد أن المیكروب الموجود من القضیب ولیس من    مسحة القضیب:  .15

 البول. 

 

ي الصباح وذلك لمدة ثالثة أیام متتالیة وترسل كل عینھ منفصلة    : تجمیع بصاق ثالثة أیام .16
ط أخذ أول عینھ ف  یشير

ط أن تكون العینة بصاق ولیس لعاب ي نفس الیوم و یمكن استنشاق بخار ماء لتسھیل إعطاء العینة ویشير
 للمعمل ف 

 

أیام بانتظام وذلك بھدف   5مثل أدویة الربو وأدویة الرصع یؤخذ الدواء لمدة  : األدویة العالجیةقياس مستوي   .17

ء أو اإلسھال لمدة  ي
ط عدم الفر ساعة قبل إجراء التحالیل ألن ذلك   48الوصول بالدواء لمستوى ثابت بالدم ویشير

ي أقل  سوف یؤثر علي الجرعة وبالتاىلي مستوى الدواء بالدم. تؤخذ عینة قبل جرعة الصباح لحساب نس 
بة الدواء ف 

ي الدم  
مستوى ثم تؤخذ عینة أخرى بعد تناول الدواء بعدة ساعات)تختلف من دواء لألخر( لحساب أعل نسبة للدواء ف 

ط   ي ما لم یشير
ي یتناولھا المریض ھي الجرعة المؤثرة دون الوصول إىل التسمم الدواتئ

وذلك حتر نتأكد أن الجرعة التر

 . الطبیب غير ذلك

 

18. PT&PTT  :أیام بانتظام وذلك بھدف الوصول بالدواء لمستوى ثابت بالدم   5لیل سیولة الدم یؤخذ الدواء لمدة  تحا

ء أو اإلسھال لمدة  ي
ط عدم الفر ساعة قبل إجراء التحالیل ألن ذلك سوف یؤثر علي الجرعة وبالتاىلي مستوى   48ویشير

 . م تغیير الجرعة بعد اخر تحلیل ام ال ویضاف اسم الدواء الذى یناولھ المریض والجرعة وھل ت .الدواء بالدم

 

ي علبھ نظیفة وجافة و یجب التأكد من أن المریض أحرص  العینة دون  : المخدرات والمنشطات بالبول  .19
یوضع البول ف 

ي المریض  
ھا معھ لذا یفضل أن یأتر أن یضیف لھا الماء أو الصابون السائل ولم یقم باستبدال العینة بعینة أخرى أحرص 

ي غرفة معزولة ال تحتوي عل مصادر ماء أو مواد یمكن إضافتھا یمكن حفظ العینة لمدة   ویحرص  العینة
ساعة قبل   48ف 

ة زمنیة طویلة  ي حال أن التحلیل سیكون بعد فير
ي الثالجة ویمكن تجمیدھا ف 

 التحلیل ف 

ط عدم إجراء التحلیل بعد نقل الدم أو انتكاسة إال بعد مرور من   : تحلیل أنیمیا الفول  .20  . أسابیع  4-3یشير

 

 الدم  .21
 
ط الصیام لمدة   الحدید ف ساعات والحضور صباحا إلجراء التحلیل وقبل أخذ العالج أو نقل دم الن  8-6یشير

ي الدم یختلف بشدة أثناء النھار فیجب أخذ عینة صباحیة عل الریق لتجنب ارتفاع مصطنع للحدید  
مستوى الحدید ف 
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فع بشدة حدید   4- 3)نتیجة لتناول أطعمة غنیة بالحدید كما یجب تجنب نقل الدم قبل التحلیل  أسابیع( ألنھ سير

  .المصل ولو بشكل عابر

 

قطن( ثم    -شاش - البد من كشف المكان المراد سحب المسحة منھ وأزالھ أي عائق )جلد ناشف  : مزرعة الصدید  .22

 مسح ثالث مرات مختلفة من الصدید المتجمع ف  الجرح 

23.  :VMA & Catecholamines ط تجمیع بول ي زجاجة خا 24یشير
ط ساعة ف  صة یتسلمھا المریض من المعمل ویشير

قوق  –الفانیلیا  – الشیكوالت ة   –القھوة  –المكشات  -ساعة عن تناول الشاي48امتن اع المریض لمدة ال تقل عن    – اليى

 والطماطم –الباذنجان – األناناس 

24.  :PSA  و  10یمتنع المریض ج إال إذا رأى  أیام قبل إجراء التحلیل عن إدخال منظار أو قسطرة أو فحص لليى ستاتا من الشر

 الطبیب غير ذلك 

25. : CA-19.9   ط الصیام من  ساعات قبل إجراء التحلیل 8  – 6یشير

26.  : prolactin  ة صباحا للمعمل و یجلس تجنب تحفير  أو   -دقیقھ قبل اخذ العینة  20یفضل حضور المریض ف  العارسر

 تنبیھ حلمة الثدي 

27.  :Aldosterone   ط تقلیل الملح لمده ثالثة أیام و الجلوس لمده ساعة داخل المعمل قبل اخذ العینة  یشير

 :Renin  ط الحركة لمده ساعة عل األقل قبل اخذ العینة  یشير

28. : Fertility hormones  التأكد من حضور المریضة لعمل التحلیل ف  المیعاد المحدد من طرف الطبیب خاصھ 

:FSH  نزول الدورة   تات  او تالت یوم بعد 

 Progesterone  من نزول الدورة  22او  21یوم  


