معلومات للمريض عن تحليل السائل المنوى
السيد المريض.

شكرا جزيال الختياركم احد معاملنا للقيام بتحليل السائل المنوى
(1210 Wien, Kürschnergasse 6b( oder )1150 Wien, Meiselstraße 8).

فى السياق التالى سوف نقوم بعرض بعض المعلومات الهامه عن هذا التحليل...
يجب تحديد موعد تليفونيا( )260-53-203و فى الموعد المحدد يتم إنتاج العينه فى المعمل
أو تسليم العينه المجهزه فى المنزل مسبقا(إستثمارا ً للوقت) إلى المعمل
إحتياطات واجب إتخاذها قبل التحليل...
يجب التوقف عن العمليه الجنسيه لمدة  ٢إلى  ٧أيام قبل التحليل للحصول على أدق النتائج
الحصول على العينه
علما بأن حركة الحيوانات المنويه تقل بسرعه خارج جسم اإلنسان لذلك يجب القيام بالتحليل في أقرب فرصه بعد الحصول على العينه .يجب تسليم
العينات المنتجه خارج المعمل فى خالل  ٤٥دقيقه إلى المعمل ويتم نقل العينه تحت درجة حرارة الغرفه وذلك فى حاويه خاصه يتم الحصول عليها من
إحدى فروعنا أو من إحدى الصيدليات.
فى حالة اعطاء العينة داخل المعمل ,نرجو من سيادتكم ترك الغرقة المخصصة لذلك بعد الحصول على
العينة مباشرة ,حتى يتاح لمن بعدك الوقت الكافى وحتى نستطيع المحافظة على المواعيد
الهدف من هذا التحليل…
فى هذا التحليل نقوم بتحديد عدد الحيوانات المنويه وحركتها .قلة العدد او الخلل فى الحركه قد يؤدى الى التأثير على الخصوبه .يقوم التأمين الصحى بدفع
تكاليف التحليل فقط فى حاالت اإلشتباه بعدم الخصوبه او التهاب البروستاتا .فى جميع الحاالت األخرى مثل(متابعه ما بعد ربط قناة الحيوانات المنويه)
يتحمل المريض التكاليف( 37يورو)
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------معلومات هامه
للتحليل
هل خضعت لعملية ربط لقنوات الحيوانات المنويه؟
(اخصاء او تعقيم)
مدة اإلمتناع عن الجنس

)ال)
)نعم(
التاريخ
(يوم )

⎔ Nein
⎔Ja
Datum

Haben Sie sich die Samenstränge
unterbinden lassen? (Vasektomie,
Sterilisation):

.....Tage

Karenzzeit
Datum und Uhrzeit der
Probengewinnung

ساعه و تاريخ إنتاج العينه

Datum und Uhrzeit der
Probenannahme im Labor

ساعة و تاريخ تسليم العينه للمعمل
لقد قرأت المعلومات الخاصه بالتحليل

Ich habe die Patienteninformation Spermiogramm gelesen.

)اللقب( Patientenfamilienname:
)التوقيع( Patientenunterschrift:

)اإلسم( Patientenvorname:
)التاريخ( Datum:

MitarbeiterIn Mühl Speiser Bauer Spitzauer Labors.at GmbH:
⎔ Patientenkommunikation ausreichend
Paraphe:

⎔ Patientenkommunikation problematisch
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