
 

 فحص بواسطة رقع االختبار
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 هدف الفحص

 .ذشخ١ص اٌؼاًِ اٌّغثة ٌساٌح ظٙشخ ػٍٝ اٌدٍذ تٛاعطح اخرثاس اٌشلغ

 :مواعيد القيام باالختبارات

  ذٍص١ك سلغ االخرثاس -٠َٛ االث١ٕٓ  : اٌثذء

 طث١ةفسص + ئصاٌح سلغ االخرثاس  -٠َٛ االستؼاء  

 ٔرائح االخرثاس+ فسص طث١ة  -٠َٛ اٌخ١ّظ  

 تحضيرات خاصة قبل الفحص

  ،ئرا ذؼشضد ِإخشاً ٌٍشّظ تشىً وث١ش ٔر١دح ِثالً ٌض٠اسج ِرىشسج ٌّشاوض ذغ١ّش اٌثششج

 .ػ١ٍه ئتالؽ اٌطث١ة أٚ اٌّّشضح -زّاِاخ أٚ ذؼشض ِثاشش ٌٍشّظ 

  االخرثاساخ ئخشاءأعات١غ لثً  3تؼذ اٌرؼشض ٌٍشّظ ٠دة االٔرظاس ػادج. 

  و١ًّ تٍٛ : ٠دة اعرخذاَ صاتْٛ عائً ٌٍدغُ -اترذاء ِٓ ا١ٌَٛ ٚزرٝ ِٛػذ االخرثاساخ

 (.ػثٛج خضشاء)ف١شش . صاتْٛ ِضاد ٌٍسغاع١ح ٌٍدٍذ اٌسغاط ِٓ د

 (.عر١ش٠ٚذاخ)ح أٚ اٌطث١ح ٠١ٍدة اٌرٛلف ػٓ د٘ٓ اٌىش٠ّاخ اٌرد١ّ -لثً اٌفسص  أعثٛع 

 3  د٘ٓ وش٠ّاخ اٌدغُ، ِض٠ً ٌٍؼشق، ػطٛس، خ١ً أٚ ِٛط ٌٍشؼش، ٠ّٕغ  -أ٠اَ لثً اٌفسص

: وزٌه ٠دة خٍغ اٌّدٛ٘شاخ ِثً. ٞ شٟء آخشأ، وش٠ُ زاللح ٌٍٛخٗ أٚ األظافشطالء 

 .، اٌخٛاذُ ِا شاتٗاألعاٚساٌغاػاخ، اٌغالعً، 

  ًفٟ ٠َٛ اٌفسص ٠دة اٌسضٛس تؼذ االعرسّاَ خ١ذا. 

  ٠دة اٌٛصٛي فٟ . 00:11، ذثذأ اٌؼ١ادج ػٍّٙا فٟ اٌغاػح (٠َٛ االث١ٕٓ)فٟ ٠َٛ اٌفسص

 .اٌّالئُ ٚاٌرٛخٗ ٌٍغىشذاس٠ا( االٌرضاَ اٌّاٌٟ)اٌغاػح اٌّزوٛسج ِغ اٌرس٠ٍٛح 

  ،١ٌٚظ ِٓ ألّشح خالي ثالثح أ٠اَ اٌفسص ٠دة اسذذاء تٍٛصج ِٕغٛخح ت١ضاء ِٓ اٌمطٓ فمظ

 .صٕاػ١ح

  أ٠اَ االخرثاس ٠دة اٌسضٛس دْٚ زّاٌح صذس فٟ ثالثح -ٌٍٕغاء. 

 اجراءات االختبار 

 .ع١رُ ٚضغ سلغ اخرثاس ػٍٝ ظٙشن أٚ ػٍٝ أزذ خأث١ه

 بعد الفحص

 :٠دة االٌرضاَ تمٛاػذ اٌسزس ِثً. عاػح 84إٌّضي ٌّذج  ئٌٝتؼذ ٚضغ اٌشلغ ٠رُ ذغش٠سه 

 اإلتط٠ٓ١دة فمظ غغً ٔصف اٌدغُ اٌغفٍٟ ٚذسد . ٠ّٕغ االعرسّاَ تاٌشىً اٌّؼراد 

 .تاعرخذاَ ِٕشفح سطثح ِٚاء فاذش

 ٠ّٕغ فشن أٚ زه اٌظٙش. 

 ُ٠ّٕغ د٘ٓ أٞ وش٠ُ أٚ ِؼدْٛ ػٍٝ أٞ ِىاْ فٟ اٌدغ. 
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  ٞٔضع اٌشلغ ٚذخش٠ة اٌّٛاد  ئ٠ٌّٕٝغ اٌم١اَ تأٞ ٔشاط خغّأٟ ٠غثة اٌرؼشق فزٌه ٠إد

 .داخٍٙا

 ٟذغثة اٌرؼشق ٠ٕصر تاالِرٕاع ػٓ ذٕاٚي األطؼّح اٌساسج ٚاٌّششٚتاخ اٌغاخٕح خذاً ٚاٌر. 

 ٠ّٕغ اسذذاء اٌّالتظ اٌثم١ٍح أٚ اٌرذثش تأغط١ح ثم١ٍح ذغثة اٌرؼشق. 

  وأد اٌشلغ ٍِصمح ػٍٝ اٌظٙش، ٠ّىٓ إٌَٛ ػٍٝ اٌثطٓ  ئرا. إٌَٛ ػٍٝ اٌظٙش أ٠ّٕٚغ االذىاء

 .أٚ ػٍٝ أزذ اٌدأث١ٓ

 األربعاءيوم  -ساعة بعد وضع رقع االختبار  84

  صثازاً العرخشاج اٌٍّف اٌطثٟ 4:31ِىرة اٌؼ١ادج فٟ اٌغاػح  ئ٠ٌٝدة اٌسضٛس. 

  ُتمٍُ ذ٠ٍٛٓ ٠ضٚي ػٕذ االغرغاي ئشاساخاٌشلغ ػٍٝ ٠ذ اٌّّشضح ٚع١رُ ٚضغ  ئصاٌحع١ر. 

 خالي االٔرظاس ٠دة اٌرصشف ذّاِاً . ع١طٍة ِٕه االٔرظاس عاػح زرٝ ٠مَٛ اٌطث١ة تفسصه

 .٠ّٕغ االذىاء ٚاٌسه ِٚا شاتٗ -اػذ اٌغاتمح وأْ اٌشلغ ِا صاٌد ِٛخٛدج ٚاالٌرضاَ تاٌمٛ

  تؼذ فسص اٌطث١ة، ِٓ األغٍة أْ ٠رُ اعرذػاؤن ٌٍسضٛس ِشج أخشٜ ٠َٛ اٌخ١ّظ تسغة

 .لشاس اٌطث١ة

  فٟ ٘زٖ اٌساٌح ع١رُ االعرّشاس . ٪ ٚلذ ال ذىْٛ ٕ٘ان ٔر١دح011ازرّاي ٔداذ االخرثاس ١ٌظ

 .اٌطث١ة ئسشاداختؼ١ٍّح اٌفسص ٚفك 

 جانبية أعراض

  خأث١ح ٚع١رؼاًِ اٌدغُ ِغ اٌشلغ تشىً طث١ؼٟ أػشاضػادج ال ذٛخذ. 

  اٌرٍص١ك أٚ ألزذ اٌّٛاد ٚذظٙش ػٍٝ شىً زىح فٟ  ألششطحٕ٘ان ازرّاي ٌسصٛي زغاع١ح

 .ِٕطمح اٌشلغ

  فٟ زاالخ ٔادسج خذاً لذ ذصاب تض١ك فٟ اٌرٕفظ أٚ أرفاش فٟ اٌشفر١ٓ أٚ اٌٛخٗ أٚ زٛي

 .اٌساٌح، ٠دة اٌرٛخٗ ئٌٝ اٌطث١ة اٌّؼاٌح أٚ ٌغشفح اٌطٛاسئ اٌمش٠ثحفٟ ٘زٖ . اٌؼ١ٕ١ٓ

  مالحظات

  األعثٛعٌّؼٍِٛاذه، االخرثاساخ اٌثالثح ٠دة أْ ذٕفز فٟ فرشج ِرماستح ٚفٟ ٔفظ. 

  خرثاس فٟ أشٙش اٌص١ف اٌساسج٠دشٜ أألال. 

       

 مع تحياتنا وتمنياتنا بتمام الصحة      

 اٌدٍذطالُ ػ١ادج         


