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  ؟بلغم ضرورّيالار بلماذا اخت
 

 بعض من البلغم جمع طبيبكيريد 
 طريق تبصقه عنالذي ) المخاط(

 سيفحص المعمل .رئتيكمن السعال 
 لمعرفة إن آان يحوي أي من البلغم
  .)TB تي بي( لسّل ا جراثيم

  
فحص بلغمك هو أفضل طريقة 

   ال تي بيالآتشاف إذا لديك مرض
TB .وقت الحالي ستعمل في ال ت آنتإذا

فإن , TBال تي بي  الدواء لعالج
 معرفة أفضل طريقة لهوفحص بلغمك 

  . بشكل جيد الّدواء يعمل آانإذا
  

 بصق يجب أن تاالختبار، للتأآد من دقة
  البلغم.كتي داخل رئ منعمقالالبلغم من 
 و  سميكك عادًةتي من رئالذي يخرج

 من فمك  الذي يخرجاللعابأما . لزج 
 . الّلعابجمعال ت . قيق و رسائلو فه
  

    
 
 
 

  

 بلغمال جمع عّينة يةآيف
 

. بلغمك  لجمع بالستيكّي خاّص آأس أو الممّرضة طبيبكسيعطيك 
  :اتبع هذه الخطوات بعناية

   
 ال تفتحه حّتى تكون جاهًزا و نظيف جدًّا كأسال .1

 .إلستخدامه
 

بل أن تأآل أو تشرب ق(بمجرد أن تستيقظ في الّصباح  .2
 ال و نّظف أسنانك و اشطف فمك بالماء ،)أي شيئ

 .الفمتستخدم غسول 
 

 جمع عّينة نافذة قبلال فتحِاخارج أو لل اذهب ،مكنأإذا  .3
 ال  من جراثيمحماية اآلخرين على هذا يساعد .البلغم
 .تبصقها  عندماTB تي بي

 
  .يثوان 5مسك الهواء لمّدة ِاا و جًدخذ نفًسا عميًقا  .4

 آّحه بقّوةو  آخر ُاعميق ًاخذ نفس . الهواءخرج أببطء 
 .فمكحّتى يظهر بعض البلغم في 

 
 . البالستيكّيكأسالفظ البلغم في ال .5

  
مم  5خط ى يصل البلغم إلى عمل هذا حتال  نفسواصل  .6

  ا يساوي هذ.البالستيكّي كأسعلى الالموجود ) أو أآثر(
 .  ملعقة شاي من البلغم1حوالي 

  
 . البلغمب ال يتسرحتى كأس الغطاء على الإبرامأحكم  .7

  
 .الكأسف خارج غسل و جفِا  .8

 
 .لبلغمل كراحضا على الكأس تاريخ ِاآتب .9
 

ضع الكأس في العلبة أو الكيس الذي أحضرته  .10
 .الممرضة

 
يمكن أن تخّزن . لممّرضة ل لعيادتك أو الكأسأعط  .11

 ال تضعه في .األمرا لزم جة ليًال إذال في الثالكأس
 .الحجرة أو تترآه في درجة حرارة مبردال

  

كانك  بإم يكنلم إذا :مالحظة
أن حاول ف ، البلغمبصق

 البخار من تستنشق بعض
ماء ال قدر من ساخن أو حمام
 .ليالمغ
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Adapted from material from the Minnesota Department of Health, TB Prevention and Control Program




