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 ای نمونه گیری مراجعینمراهن       

 آزمایشگاه

نمونه گیری ادرار -ساعته2قند خون -)ناشتایی

خون مخفی مدفوع( -خانم ها و اقایان  

 

 

6931پاییز  

ا             نمای ناشتایی جهت انجام آزمایش هراه  
                                          

راهنمایی های زیر برای کمک به بیماران ومراجعین محترم 

درجمع آوری صحیح نمونه برای انجام آزمایشهای درخواست 

 .شده توسط پزشکان محترم ارائه گردیده است

ناشتایی با زمان مشخص جهت انجام برخی آزمایشها مانند 

زامی قندخون ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول، و ... ال آزمایش

است چراکه خوردن غذا می تواند منجر به تغییر درمقادیر 

 .آزمایش شود

 دستورالعمل 

هند که اگر پزشکان محترم یا همکاران ما در آزمایشگاه ازشما بخوا

مند دروضعیت ناشتا برای انجام آزمایشها مراجعه نمایید، خواهش

یل را رعایت فرماییداست موارد ذ : 

نی ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه هیچ غذا یا آشامید 8 -1

یه شده )بجزآب( نخورده ونیاشامید. این مدت ناشتایی درشب توص

نیز  است که فعالیتهای بدن به حداقل رسیده ومقادیر طبیعی

 .درنمونه های صبح تعیین مقدار شده اند

ه چربی خون مثل تری درصورتیکه آزمایشهای مربوط ب -2

ی گلیسرید برای شما درخواست شده باشد مدت زمان ناشتای

ساعت است62حداقل  . 

 4 آزمایش های فسفر، اوره، اسید اوریک، پروالکتین حداقل -3

 .ساعت ناشتایی الزم دارند

ازنوشیدن آب میوه، چای و قهوه درطی مدت ناشتایی  -4

ت رآنکه محدودیبپرهیزید اما نوشیدن آب بالمانع است، مگ

شده  درمصرف آب توسط پزشک یا همکاران آزمایشگاه تذکر داده

 .باشد

درطی مدت ناشتایی ازاستعمال دخانیات، جویدن آدامس،  -5

ت فعالیت های بدنی و ورزش پرهیز نمایید. این موارد ممکن اس

ها شودمنجر به تحریک سیستم گوارش وتغییر درنتایج آزمایش . 

دی ونه گیری شما می توانید رژیم غذایی عابعد از انجام نم -6

 .وفعالیت روزانه خود را شروع نمایید

روش آماده سازی برای آزمایش قند خون 2 

 ساعت پس از غذا 

 

لطفاٌ برای دست یابی به نتایج صحیح آزمایش به نکات ذیل توجه فرمایید. 

نتایج به خاطر عدم رعایت شرایط می تواند منجر به نادیده گرفته شدن 

مسائل مهم پزشکی یا درخواست بیش از اندازه و بدون آزمون های 

 آزمایشگاهی گردد. 

 خوردن غذا :

ه نمایید ) شامل پنیر، کره، یک وعده غذای متعادل و معمول را آماد -

) ...... 

 زمان شروع غذا خوردن را یادداشت نمایید.  -

ساعت پس ازغذا از همان لحظه شروع غذا خوردن آغاز می  2زمان 

 گردد. 

 به عنوان مثال:

صبح آغاز می کنید، نمونه آزمایش  8اگر شما خوردن غذا را در ساعت 

 صبح از شما گرفته شود. 61ساعت 

دقیقه به طول  21مانی که غذا را میل می کنید نباید بیش ازمدت ز -

 انجامد.

بعد از خوردن غذا به هیچ وجه چیز دیگری اعم از آدامس، شیرینی،  -

 آب میوه، ........ نباید خورده شود ) به استثنا مقدار کم آب (

 ساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خواهد شد. 2نمونه خون راس  -

ساعته ( در آزمایشگاه حضور  2دقیقه قبل از موعد نمونه گیری )  پانزده -

 به هم رسانید.

به محض ورود به آزمایشگاه مسئول نمونه گیری را مطلع نمایید و اگر  -

انجام نشد دوباره به مسئول نمونه  ساعت از شما خون گیری 2راس 

 گیری اعالم فرمایید.

 

 
 

 


