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 ھدایات برای جمع آوری بلغم برای مرض سل یا تی بی 
 چرا تست بلغم ضروری است؟ 

تست  .  کند  یم  شی آزما)  TB(   سل  کروبی م  یبرا  را  بلغم  البراتوار.  کند  یآور  جمع  دی کن   یم  سرفھ  کھ  را")  بلغم("  خلط  از  یمقدار  خواھد  یم  شما  داکتر
  دوا   ییکارا  صی تشخ  یبرا  راه  نی بھتر  بلغم  یبررس   ،میخورید  سل  دوای  حاضر   حال  در اگر.  است  سل  مرض  بھ  ابتال  از   اطالع  یبرا  راه  نی بھتربلغم  
  از   بزاق.  است  چسبناک  و   می ضخ  معموالً   شما  یھا  شش   بلغم.  دی کن   سرفھ   خود   ی ھا   شش  عمق  از  را  بلغم  دی با  ش،ی آزما   صحت   از  نانی اطم  یبرا .  است
 . دی نکن  جمع بزاق . است نازک و یآبک و دی آ یم رونی ب  شما دھان

 . دی کن تنفس جوش آب ظرف کی  ای  گرم آب شاور از را بخار دی کن یسع د،یکن سرفھ  بلغم دی توان ینم اگر : مفید  نکتھ

 چگونھ باید بلغم را جمع آوری کرد 
 : دی کن  دنبال دقت با را  مراحل نی ا. دھد یم شما بھ بلغم یآور جمع  یبرا مخصوص یکی پالست گیالس  کی  شما نرس ای  داکتر

 . دی نکن  باز را  آن دی ا نشده آن از استفاده آماده کھ یزمان  تا. است پاک اری بس گیالس .1

  ھ ی دھانشو  از.  دیی بشو  آب  با  را  خود  دھان  و  زده  برس  را  خود  یھا  دندان)  یزی چ  ھر  دنی نوش  ای   خوردن  از  قبل(  خواب  از  شدن  داری ب   محض  بھ .2
 . دی نکن  استفاده

  کروب ی م  برابر  در   گری د  افراد   از محافظت   بھ  نی ا.  دی کن   باز   را  ی ا  پنجره  ای   دی برو  رونی ب   بلغم  نمونھ   یآور  جمع  از   قبل  ،  امکان  صورت   در .3
 . کند یم کمک سرفھ ھنگام سل

  بھ   و   دی بکش  گری د  قی عم  نفس   کی .  بکشید  رونی ب   را  خود   نفس  یآرام  بھ.  دی دارب   نگھ  ھی ثان   5  ی برا  را  ھوا  و   دی بکش  ق ی عم  اری بس  نفس  کی  .4
 . شود شما دھان وارد بلغم یمقدار تا دی کن  سرفھ یسخت 

 .دی زی بر یکی پالست  گیالس داخل را بلغم .5

 . است بلغم یخوری چا  قاشق  1 حدود نی ا. برسد یکی پالست  گیالس یرو) شتری ب  ای ( تری ل یلی م 5بلغم بھ  تا دی دھ ادامھ را کار نی ا .6

 .بستھ کنید محکم گیالس یرو  را  پوشسر .7

 .دی سی بنو گیالس یرو  را بلغم یآور جمع خی تار .8

 . است داده شما بھ نرس کھ دی دھ قرار  یا  خریطھ  ای  کارتن داخل را گیالس .9

  در   و  زری فر  در  را  آن.  دی کن   ینگھدار  خچالی   در  شب  کی   را  گیالس  دی توان   یم  لزوم  صورت  در.  دی بدھ  خود  نرس  ای   کی ن ی کل  بھ  را  گیالس .10
 .دی ندھ قرار اتاق حرارت 
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