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Stool Test for Ova and Parasite 
(O&P) 

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by 
checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another 
organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become 
infected by drinking water or eating food that has parasites. Most 
parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in 
water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter 
from bites of infected insects.

Signs
The most common signs are:

•	 Diarrhea

•	 Bloody	diarrhea

•	 Mucous	in	stool

•	 Abdominal	pain	or	cramping

•	 Gas

•	 Nausea

•	 Headaches

•	 Fever

See	your	doctor	as	soon	as	you	have	signs.	He	or	she	may	recommend	
that you have an O&P test to check for parasites.
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Stool Test OP.  Arabic.

 اختبار البراز للكشف عن البويضات 
 (O&P( والطفيليات

الهدف	من	هذا	االختبار	هو	البحث	عن	الطفيليات	وبويضاتها	في	الجهاز	الهضمي	من	خالل	
فحص	عينة	من	البراز	في	المعمل.	هذا	وتعيش	الطفيليات	على	كائن	حي	آخر	أو	بداخله.	وسوف	

يعتمد	العالج	على	نوع	الطفيلي	الذي	يتم	اكتشافه.

تدخل	الطفيليات	إلى	الجسم	عبر	الفم	أو	الجلد.	وتنتقل	اإلصابة	إلى	معظم	األشخاص	من	خالل	
شرب	الماء	أو	تناول	الطعام	الذي	يحتوي	على	الطفيليات.	ويكون	معظم	هذه	الطفيليات	صغير	

جداً	لدرجة	أننا	ال	نستطيع	رؤيتها	وال	الشعور	بمذاقها	أو	رائحتها	في	الماء	أو	الطعام.	وقد	تدخل	
الطفيليات	إلى	داخل	الجسم	من	خالل	الجلد	أو	من	خالل	لدغات	الحشرات	الحاملة	لها.

األعراض
تتمثل	األعراض	األكثر	شيوعاً	فيما	يلي:

اإلسهال 	•

اإلسهال	الدموي 	•

وجود	مخاط	في	البراز 	•

ألم	أو	انقباضات	في	البطن 	•

الغازات 	•

الغثيان 	•

الصداع 	•

الحمى 	•

يرجى	زيارة	طبيبك	بمجرد	ظهور	األعراض	عليك.	وقد	يوصيك	بدوره	بالقيام	بإجراء	اختبار	
O&P	للتحقق	من	وجود	الطفيليات.
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O&P Test
You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from 
a different bowel movement over one or more days.

•	 You	may	be	given	a	plastic	tray	to	use	in	your	toilet	to	collect	your	
stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, 
like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and 
hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the 
water of the toilet.

•	 Do not get urine, water or toilet paper in the stool sample. 

•	 Put	part	of	the	stool	sample	in	a	clean	container.	Wash	your	hands.	

•	 Follow	these	directions	if checked ():

 � Put	your	sample	into	a	special	container	with	fluid.	Keep	the	
fluid	away	from	children	and	pets	and	handle	it	carefully.	The 
fluid is a poison.

 � Keep	your	sample	in	the	container	in	the	refrigerator	until	you	
can	take	it	to	the	doctor’s	office	or	lab.

 � Take	the	sample	to	the	doctor’s	office.

 � Take the sample to the lab at:  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________

Your Care
If you have parasites, your treatment may include taking medicine and 
drinking large amounts of liquids to prevent dehydration. 
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Stool Test OP.  Arabic.

O&P اختبار
سيكون	عليك	جمع	_____	عينة	براز.	وينبغي	الحصول	على	كل	عينة	من	عملية	تبرز	مختلفة	

على	مدار	يوم	أو	أكثر.

سوف	يتم	إعطاؤك	صينية	من	البالستيك	لتستخدمها	في	المرحاض	من	أجل	جمع	عينات	 	•
البراز.	وإذا	لم	تحصل	على	صينية،	فعليك	بتغطية	المرحاض	بغطاء	بالستيكي،	مثل	ماركة	

ساران.	ضع	الغطاء	البالستيكي	بحيث	يكون	مرتخياً	على	المرحاض	وثبته	في	موضعه	
بمقعد	المرحاض	حتى	ال	يدخل	البراز	في	ماء	المرحاض.

تجنب	اإلتيان	ببول	أو	ماء	أو	ورق	مرحاض	في	عينة	البراز.	 	•

ضع	جزءاً	من	عينة	البراز	في	حاوية	نظيفة.	واغسل	يديك.		 	•

:()	بعالمة	عليها	إذا تم التأشير	التوجيهات	هذه	اتبع 	•

ضع	العينة	الخاصة	بك	في	حاوية	خاصة	مع	سائل.	احفظ	هذا	السائل	بعيداً	عن	 �
متناول	األطفال	والحيوانات	األليفة	وتعامل	معه	بحرص.	فهذا السائل عبارة عن 

سم.

احفظ	العينة	الخاصة	بك	في	الحاوية	بالثالجة	إلى	أن	تتمكن	من	أخذها	إلى	عيادة	 �
الطبيب	أو	المعمل.

خذ	العينة	إلى	عيادة	الطبيب. �

 خذ	العينة	إلى	المعمل	في:	 �
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________

الرعاية
إذا	كان	لديك	طفيليات،	فقد	يتضمن	عالجك	تناول	الدواء	وشرب	كميات	كبيرة	من	السوائل	

للوقاية	من	الجفاف.	
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How to Prevent Parasites
•	 Avoid	food	and	water	that	may	have	parasites.	

•	 Wash	your	hands	often.	Wash	them	before	and	after	eating,	and	after	
using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of 
parasites to others.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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طرق الوقاية من الطفيليات
تجنب	الطعام	والماء	الذي	قد	يحتوي	على	طفيليات.	 	•

اغسل	اليدين	مراراً	وتكراراً.	ويجب	االلتزام	بغسلهما	قبل	األكل	وبعده،	وأيضاً	بعد	استخدام	 	•
المرحاض.	فهذا	من	شأنه	توفير	الوقاية	لك	ومنع	انتشار	الطفيليات	إلى	أشخاص	آخرين.

تحدث إلى الطبيب أو الممرض/الممرضة إذا كان لديك أي استفسارات أو ساورتك أي مخاوف.


