
 خرمدره-بوعلی سینایمارستان ب

 راهنمای جمع آوری نمونه های مختلف توسط بیماران

 

 ساعته رعایت نکات زیر الزامی است: 24جهت جمع آوری ادرار 

 .ابتدا از آزمایشگاه یک ظرف جمع آوری ادرار گرفته شود 

  صبح دور ریخته شود. 8سپس ادرار ساعت 

  شود.به بعد تمام ادرار داخل ظرف ریخته  8بعد از ساعت 

  صبح فردا  داخل ظرف ریخته شود. 8ادرار ساعت 

 .بعد از تکمیل جمع آوری ،نمونه سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود 

 توجه:

 .در طی جمع آوری نمونه ظرف در هوای سرد نگهداری شود 

 مصرف مایعات را در زمان آزمایش مطابق معمول انجام دهید.

 

 آزمایش خون در مدفوع:

از انجام ازمایش از مصرف داروهایی مثل آسپیرین ،بروفن یا داروهای مشابه با اطالع  یک هفته قبل .1

 پزشک معالجتان خودداری نمایید.

ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف قرص آهن ،داروهای مربوط به نقرس ،میوه و سبزیجات  48 .2

 ،ویتامین ث ،گوشت قرمز وماهی خوددراری نمایید.

 ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مسواک استفاده نکنید. 48ز اثه دارید اگر سابقه خونریزی ا

 

 

 

 

 شرایط آزمایش پروالکتین:

 بیمار ناشتا باشد. .1

 ساعت قبل از آزمایش از خواب بیدار شود. 4تا  3حداکثر  .2

 روز فعالیت جنسی، ماساژ سینه و استرس نداشته باشد. 3تا  2بمدت  .3

 داروهایی نظیر استروژن و انسولین مصرف نکرده باشد. .4

 شرایط خاص مانند شیردهی اطالع داده شود. .5

 



 

 

 

 *آزمایشات قند ناشتا و چربی های خون

 ساعت ناشتا بوئن الزامی است.مصرف آب در طی این مدت بال مانع است. 14تا  12

 ساعته 2*آزمایشات قند 

هیچگونه غذا و نوشیدنی به جز آب استفاده  ساعت باید ناشتا باشید یعنی در طی این مدت 14تا  12بین  .1

 نکنید.

 صبح به آزمایشگاه مراجعه نمایید تا خونگیری جهت قند ناشتا از شما به عمل آید. 9قبل از ساعت  .2

پس از خونگیری بر حسب درخواست پزشک معالجتان در آزمایشگاه به شما پودر قند می دهند و یا باید  .3

ساعت بعد  2د.پس از اتمام صبحانه زمان را یادداشت نموده و درست صبحانه معمولی خود را میل نمایی

 جهت خونگیری به آزمایشگاه مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که از شب قبل از آمایش و همچنین در فاصله خونگیری اول و دوم نباید خیچگونه  .4

 تحرک غیر متعارف مانند ورزش و پیاده روی داشته باشید.

 

 

 گلوکز:تست تحمل 

چنانچه قند خون شما باالتر از حد طبیعی می باشد انجام این آزمایش ممکن است زیان آور باشد.لذا  .1

 پزشک و آزمایشگاه را در این مورد مطلع نمایید.

روز قبل از انجام آزمایش باید رژیم معمولی غذایی داشته باشید و تغییر فاحشی در آن ندهید. رژیم  3از  .2

 گرم مواد قندی یا نشاسته ای باشد. 150روز باید حاوی حدود  3این غذایی متعادل در 

ساعت باید از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید.. مصرف آب  14تا  12شب قبل از انجام آزمایش به مدت  .3

 بالمانع است.

روز آزمایش اول وقت به آزمایشگاه مراجعه نمایید.ابتدا یک نمونه خون ناشتا از شما گرفته می  .4

سپس یک محلول قندی به شما داده می شود  تا میل کنید .پس از آن در فواصل زمانی مختلف شود.

 دو و سه  ساعته( از شما خونگیری می شود.-)یک

در فاصله بین خونگیری ها در محیط آزمایشگاه حضور داشته باشید و از پیاده روی و ورزش و خوردن و  .5

 ی است مصرف آب بالمانع است.آشامیدن و مصرف دخانیات خودداری کنید. بدیه

 

 

 

 



 

 

 

 روش تهیه نمونه جهت کشت ادرار:

 آقایان

آزمایش کشت ادرار باید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام شوئ.چنانچه در یک هفته گذشته  .1

هرگونه داروی آنتی بیوتیک مصرف کرده اید به اطالع پزشک و آزمایشگاه برسانید.اگر در حال مصرف 

ک هستید با نظر پزشک معالج بهتر است یک هفته پس از اتمام دارو اقدام به تهیه نمونه آنتی بیوتی

 جهت آزمایش نمایید.

 ادرار صبحگاهی برای تهیه آزمایش ارجح تر است. .2

جهت تهیه نمونه ابتدا کمی از ادرار را دور بریزید و بعد بقیه ادرار را تا حجم حدود دو سوم ظرف  .3

 مخصوص جمع آوری نمایید

نکته: توجه داشته باشید که در طی نمونه گیری سطح داخلی ظرف و قسمت داخلی درب آن با دست یا 

 آلت یا سطح دستشویی تماس پیدا نکند.

چنانچه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است سریعا آن را به آزمایشگاه منتقل نموده و در غیر  .4

 جای سرد )یخچال( نگهداری نمایید. اینصورت می توانید تا چند ساعت نمونه را در

 

 خانم ها

تمام مطالب ذکر شده در مورد آقایان در خانم ها نیز باید رعایت شود.اما خانم ها باید قبل از نمونه گیری 

دستگاه تناسلی و چین های اطراف آن را با آب جاری چند  مرتبه شستشو دهند و سپس جهت تهیه 

بریزند و بعد  بفیه ادرار را تا حجم حدود دو سوم ظرف مخصوص جمع  نمونه ابتدا کمی از ادرار را دور

 آوری نمایند.

 

 نوزادان 

 عالوه بر نکات ذکر شده در باال نکات زیر نیز باید رعایت شود:

 قبل از هراقدامی دست های خود را با آب و صابون شسته و خشک نمایید. .1

ضد عفونی کننده مانند الکل یا بتادین تمیز نموده سپس دستگاه ادراری نوزاد و اطراف ان را ابتدا با ماده  .2

با آب چند مرتبه شستشو دهید. آنگاه کیسه مخصوص جمع آوری  را به قسمت ادراری نوزاد متصل 

 کنید.

 نکته مهم: دقت نمایید که موقع باز کردن کیسه ادراری مدخل آن با دست یا سایر سطوح تماس نیابد.

 

 

 

 



 

 

 

 آوری نمونه خون :دستورالعمل جمع 

  ... ساعت ناشتایی الزم است. 12برای آزمایشات بیوشیمی خون نظیر قند ،اوره ،اسیداوریک و 

  ساعت ناشتایی الزم است با  14جهت لندازه گیری دقیق چربی ها خون نظیر کلسترول وتری گلیسیرید

 ساعت رژیم کم چرب یا بدون چربی. 72شام سبک و 

  ساعته معرفی شده اند بایستی بعد تز نمونه گیری ناشتا ، صیحانه  2گیری قند افرادیکه جهت اندازه

ساعت بعد از صرف صبحانه نمونه گیری شونئ. توجه نمایید که در صورت  2نسبتا کاملی میل نموده و 

 عدم رعایت دقیق فاطله زمانی ذکر شده نتایج آزمایش صحیح نخوتهد بود.

 بیمارانی که جهت آزمایش تست تحمل ( گلوکزGCT&GTT مراجعه نموده اند پودر گلوکز از آزمایشگاه )

دریافت می نمایند وباید پودر را در آب حل کرده و بطور کامل بنوشند.در این آزمایش از بیمار با فواصل 

زمانی اعالم شده خونگیری بع عمل می آید.در صورتیکه به هر دلیل نتوانستید پودرقند را بطور کامل 

حتما آزمایشگاه را در جریان قرار دهید.دقت کنید بعد از مصرف قند همانگونه که همکاران صرف نمایید 

 آزمایشگاه فواصل زمانی خونگیری را برای شما اعالم می نمایند به دقت رعایت کنید.

  کسانیکه با دیدن رنگ خون دچار استرس و اضطراب می شوند حتما موضوع را قبل از خونگیری به

 برسانند.اطالع خونگیر 

 .فعالیت شدید بدنی و ورزش قبل از آزمایش در نتایج آزمایش تاثیر گذار خواهد بود 

قبل از انجام آزمایش از صرف چای ، قهوه ، سایر نوشیدنی ها و کشیدن خودداری کنید زیرا در نتایج آزمایشات 

 تاثیر گذار خواهد بود.)نوشیدن آب اشکالی ندارد(

 

 فوعدستور جمع آوری نمونه مد

 

  نوبت ، سه روز پشت سر هم هر روز یک نمونه  3در صورت نیاز مطابق دستور پزشک این آزمایش در

 صبح باید تحویل آزمایشگاه گردد. 10تا  9:30آنجام می گیرد ونمونه ها تا ساعت 

  شود نمونه مدفوع مستقیما در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می گیرد جمع آوری می

و اگر این امر با توجه به شرایط بیمار ممکن نگردید ابتدا نمونه را در ظرف خشک و تمیز جمع آوری و 

 سپس با استفاده ازچوب مخصوص )آبسالنگ( نمونه را به ظرف مخصوص منتقل کنید.

 .نمونه های اسهالی و خونی بایستی سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شوند 

 ید با ادرار یا آب مخلوط شود زیرا در نتیجه آزمایش تاثیر خواهد داشت.در صورت توجه :نمونه مدفوع نبا

 مشاهده کرم و هر مورد مشکوک به آزمایشگاه اطالع دهید.

 آزمایش مدفوع اغلب برای تشخیص انواع مختلف انگل های بیماریزایی روده است.

 



 

 

 تائید کننده: تهیه کنندگان:

 دکتر فاطمه زجاجی کهن 

 فلور شرفی سیده 

 آرزو بیگلر 

 الهام عزیزخانی 

 

 

 دکتر فاطمه زجاجی کهن

 


