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 تعلیمات لجمع البلغم لمرض السل 
 ما سبب ضرورة إجراء اختبار البلغم؟ 

فحص البلغم  سیفحص المختبر ما إذا كان البلغم یحوي جراثیم مرض السّل. یرید طبیبك جمع بعض من البلغم ("النخامة") الذي تسعلھ من رئتیك.
إذا كنت تتناول بالفعل دواًء لمرض السّل، فإن فحص البلغم الخاص بك ھو أفضل   مصابًا بمرض السّل. الخاص بك ھو أفضل طریقة لمعرفة ما إذا كنت 

عادة ما یكون البلغم من رئتیك سمیكاً  للتأكد من أن االختبار دقیق، علیك أن تبصق البلغم من عمق رئتیك. طریقة لمعرفة ما إذا كان الدواء یعطي نتیجة.
 ال تقم بجمع اللعاب.  ه فمك مائي ومخفّف. اللعاب الذي مصدر ولزًجا.

 إذا لم تتمكن من إخراج البلغم عبر السعال، فحاول تنفس البخار من دش ساخن أو وعاء من الماء المغلي.  نصیحة:

 كیفیة جمع عینة البلغم 
 اتبع ھذه الخطوات بعنایة: سیعطیك الطبیب أو الممرضة كوبًا بالستیكیًا خاًصا لتجمیع البلغم.

 ال تفتحھ حتى تصبح جاھزاً الستخدامھ.  الكوب نظیف للغایة. .1

 ال تستخدم غسول الفم.  أي شيء)، نّظف أسنانك بالفرشاة واشطف فمك بالماء.أو شراب بمجرد استیقاظك في الصباح (قبل تناول  .2

 ین من جراثیم السل عندما تسعل. ذلك یساعد على حمایة اآلخر إذا أمكن، اذھب إلى الخارج أو افتح نافذة قبل تجمیع عینة البلغم. .3

 خذ نفًسا عمیقًا آخر واسعل بقوة حتى یظھر بعض البلغم في فمك.  أزفِر ببطء.  ثواٍن. 5خذ نفًسا عمیقًا للغایة واحبس الھواء لمدة  .4

 أبصقھ في الكوب البالستیكي. .5

  ھذا یساوي حوالي ملعقة صغیرة من البلغم. البالستیكي.مل (أو أكثر) على الكوب  5استمر في القیام بذلك حتى یصل البلغم إلى خط   .6

 الغطاء على الكوب بحیث ال یتسرب.  إغالقأحكم  .7

 اكتب على الكوب التاریخ الذي جمعت فیھ البلغم. .8

 الممرضة. ماضع الكوب في الصندوق أو الحقیبة التي أعطتك إیاھ .9

ال تضعھ في الثالجة أو تتركھ في درجة حرارة   د طوال اللیل إذا لزم األمر.یمكنك تخزین الكوب في البرا سلّم الكوب إلى عیادتك أو ممرضك.  .10
 الغرفة. 
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