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كيف يتم اإجراء االختبار

0

اإذا كان بحوزتكم ر�سالة تدعوكم الإجراء االختبار
عليها بطاقتان ،اتبعوا المرحلتين  1و 2ثم انتقلوا
اإلى المرحلة .3
اإذا لم تكن الر�شالة بحوزتكم ،انتقلوا مبا�شرة اإلى
المرحلة  1مكررة الم�شار اإليها اأ�شفله.

04/01/17 17:30

1

األ�شقوا البطاقة الكبيرة
على ا�شتمارة تحديد
الهوية الموجودة في
الجزء المركزي من عدة
الختبار ثم قوموا بملء
ال�شتمارة.

2

اكتبوا على البطاقة
ال�شغيرة تاريخ اإجراء
االختبار.
األ�ضقوها على الجانب
الم�ضطح من الأنبوب
على بيانات « »Nomو
« »Dateالموجودة م�ضبقاً.

1 bis

املوؤوا بعناية
ا�ضتمارة تحديد الهوية
وبطاقتها الموجودة
على الق�ضم المركزي
من عدة الختبار.

2 bis

األ�شقوا البطاقة على
الجانب الم�ضطح من
الأنبوب على بيانات
« »Dateو»»Nom
الموجودة م�ضبقاً.
انتقلوا بعد ذلك اإلى
المرحلة .3

3

األ�شقوا ورقة جمع
البراز على مقعد
المرحا�ض بم�شاعدة
المل�شقات.
ا�ضغطوا برفق على
الورقة لت�ضكيل تجويف
�ضغير.

هام جداً :لكي ينجح الختبار ،ل يجب اأن
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8

9

يختلط البراز مع اأي �شائل (بول(…javel ،
4

5

6

7

افتحوا الأنبوب
بتدوير ال�شدادة.

قوموا بفرك م�شاحة
البراز في اأماكن
مختلفة بم�شاعدة
الق�شبة.
يجب اأن يكون الجزء
المخطط من الق�شبة
مغطى بالبراز.

اأغلقوا الأنبوب جيداً
وقوموا برجه ب�شدة.

10

تحققوا من ملء البطاقة جيداً
واإل�ضاقها على الأنبوب.
�شعوا الأنبوب في كي�ض
الحماية.

المزيد من المعلومات

• لدى طبيبكم
• على الموقع  ،e-cancer.frق�ضم
“.”Dépistage
• على الرقم 0805 123 124
�شعوا في الظرف  Tالعنا�شر
(مكالمة مجانية)
التالية:
• كي�ض الحماية الذي يحتوي من الإثنين اإلى الجمعة من ال�ضاعة 9
على الأنبوب،
م�ضاء ،وال�ضبت من
�ضباح ًا اإلى ال�ضاعة 7
ً
• ا�شتمارة تحديد الهوية
ال�ضاعة � 9ضباح ًا اإلى ال�ضاعة  2زوالً.
مملوءة.
• لدى الهيئة الم�ضوؤولة على الك�ضف عن
اأغلقوا الظرف.
الأمرا�ض في اإقليمكم.
يجب اأن ير�شل الظرف عبر
البريد في مهلة اأق�شاها 24
�شاعة بعد اإجراء الختبار.

�ضوف تر�ضل اإليكم النتائج بعد  15يوم ًا بوا�ضطة البريد.
اإذا كنتم ترغبون في ا�ضتالمها عبر الإنترنت ،يرجى
منكم ت�ضجيل الدخول على الموقع
www.resultat-depistage.fr

اأ�سئلة كثيرة الطرح

• ما هي مهلة ا�شتعمال الختبار؟
تاريخ نهاية ال�ضالحية محدد على
الأنبوب.
• فقدت الأنبوب  /اأ�شيب الأنبوب بالتلف.
علي اأن اأفعل؟
ماذا يجب ّ
اطلبوا من طبيبكم عدة اختبار جديدة.
• لم اأقم باأخذ العينة كما ينبغي .ماذا
علي اأن اأفعل؟
يجب ّ
ات�ضلوا بطبيبكم اأو بالهيئة الم�ضوؤولة على
الك�ضف عن الأمرا�ض في اإقليمكم.
�ضيقدم اأحدهما اإليكم الن�ضائح الالزمة
ويمنحكم عدة اختبار جديدة.
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