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  روش كار براي نوزادان پسر  •
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  مدفوع دستور العمل جمع آوري نمونھ  •
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   SEMINALآزمایش  •

  )كرمك(دستور العمل جمع اوري نمونھ جھت تست اسكاچ  •

  PPDدستورالعمل برای انجام تست مانتو  •
  

روش آماده سازي و اطالع رساني بیماران جھت نمونھ گیري صحیحراھنمای بیماران و   

ھا در دنیا مشاھده مي گردد مربوط به خطاھاي قبل از انجام ج آزمايشاز آن جايي كه بیشترين خطاھايي كه در نتاي 

براي پیشگیري از اين موارد  ،باشدمي....... آزمايش از جمله شرايط آماده سازي بیماران، شرايط نگھداري نمونه و 

مايشگاه نیز به منظور آزاين  در ھمین راستا. ھا ارائه شده استنمونه نمودن كارھاي مختلفي از جمله استانداردراه

              ھاي مختلفي را تھیه نموده است كه معرفي سازي قبل از انجام آزمايش راھنمايييكسان نمودن شرايط آماده

بع تھا و مقايسه آن با مقادير طبیعي و به رعايت شرايط ذكر شده در اين راھنما در نتايج حاصل از آزمايش. گرددمي

  . و درمان توسط پزشكان محترم بسیار موثر خواھد بود آن در مديريت تشخیص

: ھا راھنماي ناشتایي جھت انجام آزمایش  

ھاي درخواست آوري صحیح نمونه براي آزمايشھاي زير براي كمك به بیماران و مراجعین محترم در جمعراھنمايي

آزمايش قند : ھا مانندام آزمايشناشتايي با زمان مشخص جھت انج. شده توسط پزشكان محترم ارائه گرديده است

اگر . تواند منجر به تغییر در مقادير آزمايش شودالزامي است چرا كه خوردن غذا مي.......خون ناشتا، تري گلیسريد ،



ھا مراجعه نمايید پزشكان محترم ما در آزمايشگاه از شما بخواھند كه در وضعیت ناشتا براي انجام آزمايش

  : يل رعايت گرددخواھشمند است موارد ذ

اين مدت ( ورده و نیاشامید خن) به جز آب ( ھشت ساعت قبل از مراجعه به آزمايشگاه ھیچ غذا يا آشامیدني 

ھاي صبح ھاي بدن به حداقل رسیده و مقادير طبیعي نیز در نمونهناشتايي در شب توصیه شده است كه فعالیت

  .یی الزم داردساعت ناشتا ٨آزمایش قند حداقل  ).اند تعیین شده

گلیسريد براي شما درخواست شده باشد مدت زمان ھاي مربوط به چربي خون مثل تريكه آزمايش در صورتي

 .ساعت است ١٢ناشتايي حداقل 

  .ساعت ناشتایی الزم دارند ٤آزمایش ھاي فسفر، اوره، اسید اوریک، پروالکتین حداقل  

كه مگر آن( ناشتايي بپرھیزيد اما نوشیدن آب بالمانع است از نوشیدن آب میوه، چاي و قھوه در طي مدت  -٤

  . )محدوديت در مصرف آب توسط پزشك تذكر داده شده باشد 

اين موارد ممكن . در طي مدت ناشتايي از استعمال دخانیات، جويدن آدامس و تمرين بدني و ورزش پرھیز نمايید -٥

  .ھا شودآزمايشاست منجر به تحريك سیستم گوارش و تغییر در نتايج 

  .توانید رژيم غذايي عادي و فعالیت روزانه را شروع نمايید گیري شما ميبعد از نمونه -٦

ساعت پس از غذا ٢روش آماده سازي براي آزمایش قند خون   

 تواندنتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مي. يابي به نتايج صحیح آزمايش به نكات ذيل توجه فرمايیدلطفٌا براي دست

 . ھاي آزمايشگاھي گرددمنجر به ناديده گرفته شدن مسائل مھم پزشكي يا درخواست بیش از اندازه و بدون آزمون

  :خوردن غذا

  ...... )شامل پنیر، كره، ( يك وعده غذاي متعادل و معمول را آماده نمايید 

  . زمان شروع غذا خوردن را يادداشت نمايید

  . گرددظه شروع غذا خوردن آغاز مياز ھمان لح  ساعت پس ازغذا ٢زمان 

  :به عنوان مثال

  .صبح از شما گرفته شود ١٠نمونه آزمايش ساعت  ،كنیدصبح آغاز مي ٨اگر شما خوردن غذا را در ساعت 

  .طول انجامدبه دقیقه ٢٠كنید نبايد بیش ازمدت زماني كه غذا را میل مي

به استثنا ( نبايد خورده شود ........ مس، شیريني، آب میوه، بعد از خوردن غذا به ھیچ وجه چیز ديگري اعم از آدا
  )مقدار كم آب 

  .ھد شداساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خو ٢نمونه خون راس  

  .ھم رسانیددر آزمايشگاه حضور به)  هساعت ٢ (گیري پانزده دقیقه قبل از موعد نمونه

گیري انجام نشد ساعت از شما خون ٢مطلع نمايید و اگر راس به محض ورود به آزمايشگاه مسئولین پذيرش را 
 .دوباره به مسئول پذيرش اعالم فرمايید



  .ھا ایجاد نمایدتواند تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت در نتایج تستفعالیت فیزیکی می: ١نکته 

  ھای انعقادی و پالکت و تست CPKافزایش الکتات، : تاثیرات کوتاه مدت

ھای جنسی شامل تستوسترون، ھم چنین ھورمون LDHو  AST، آلدوالز، CPKافزایش : النی مدتتاثیرات طو
  .روندھای طوالنی مدت باال می، در زمانLHآندرستن دیون، 

ھا، آلبومین، توتال پروتئین، آنزیم: گیرند شاملتحت تاثیر قرار می Positionنتایجی که به وسیله تغییر : ٢نکته 
  .باشندو تری گلیسیرید می کلسیم، کلسترول

  :آزمایشات زیر ترجیحًا باید اول صبح گرفته شود: ٣نکته 

  نمونه ادرار

  فریتین

 ھای تیروئیدیھورمون

  )GH(ھای رشد ھورمون

  جمع آوري قسمت میاني ادرار جھت آزمايش كشت ادرار

كشت و آزمایش كامل ادرار _ دستور العمل جمع آوري ادارار تمیز   

براي تشخیص انواع عفونت ھاي دستگاه ادراري و اثبات وجود ، كمي يا زيادي برخي از مواد و سلول ھا  نمونه ادرار
از جمله قند ، پروتئین ، خون ، گلبولھاي سفید و گلبولھاي قرمز تحت بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم كشت داده 

  .مي شود 

آزمايش تجزيه ادرار و كشت آن خصوصًا از نظر تشخیص عفونت ھا  اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوري آلوده گردد نتايج
  .دچار اشكال خواھد شد لذا ضرورت دارد تا نمونه ادرار با رعايت موارد ذيل تھیه شود 

 ویژه بانوان 

 .پیش از انجام آزمايش از نوشیدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نمائید  •
 .و آب شسته و به خوبي با دستمال كاغذي خشك نمائید  دست ھاي خود را كامًال با صابون •
تحت ھیچ عنوان دست ھاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا . درب ظرف ادرار را با احتیاط باز كنید  •

 .درب آن تماس پیدا كند 
عد و با يك دست چین ھاي پوستي دستگاه تناسلي را از ھم باز كرده و با دستمال يكبار مصرف اطراف مق •

البته در ھر بار تمیز كردن از يك دستمال . اينكار را دوبار تكرار نمائید . پیشابراه را از جلو به عقب تمیز كنید 
 .جديد استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بیندازيد

 ٣٠با حجم  را دور ريخته و بقیه ادرار را) ثانیه اول ٢(قسمت اولیه ادرار . پس از اينكه جريان ادرار شروع شد  •
توجه داشته باشید كه ظرف مذكور تحت ھیچ عنوان با پوست . جمع كنید ) حداقل نصف ظرف( میلي لیتر 

 .اطراف ناحیه تناسلي تماس پیدا نكند 
 .درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دھید  •

 دستور العمل جمع اوري نمونھ ادرار تمیز در آقایان

 خیص عفونت ادراري ،اولین نمونه ادرار صبحگاھي است بھترين نمونه تش •
 .پیش انجام آزمايش از نوشیدن بیش از حد مايعات اجتناب نمايید  •
درب ظرف ادرار را با احتیاط باز كنید تحت ھیچ شرايطي دستھاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف و درب آن  •

 .تماس پیدا كنید 
 سته و به خوبي خشك كنید دستھاي خود را كامًال با آب و صابون ش •
 سر آلت را با يك دستمال مرطوب يكبار مصرف تمیز كنید و دستمال را دور بیندازيد  •
 مراقب باشید سر آلت به سطح ظرف نخورد •



 ٣٠را دور ريخته و بقیه ادرار را با حجم ) ثانیه اول  ٢( پس از اينكه جريان ادرار شروع شد قسمت اولیه ادرار  •
جمع كنید توجه داشته باشید كه ظرف مذكور تحت ھیچ شرايطي با ) ل نصف ظرف حداق( میلي لیتر 

 .پوست اطراف ناحیه تناسلي تماس پیدا نكند 
در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تھیه مي شود الزم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و  •

 )يخچال ( تا آن زمان در جاي خنك نگھداري شود 

نده گراميمراجعھ كن -  

   :در صورتي كه نمونه در منزل تھیه مي شود

 دقیقه پس از جمع آوري ادرار بايد آن را در يخچال قرار دھید   ٢٠حداكثر طي  •
 .ساعت پس از جمع آوري مي توان در يخچال نگھداري نمود  ١٢نمونه ادرار را تقريبًا تا  •
 .ار يخ قرار دھید در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه آن را در كن •

 نمونھ گیري ادرار و یاكشت ادرار از اطفال 

  محل خروج ادرار با آب و صابون شسته شود سپس كامًال با آب معمولي شستشو دھید  •
كیسه ادراري متناسب با جنس كودك تھیه نموئه و پس از باز نمودن كیسه بدون آلوده كردن آن روي محل  •

  دقیقه به مجاري ادراري متصل باشد  ٤٥راري مي تواند حداكثر خروج ادرار قرار دھید ھر كیسه اد
  چنانچه كودك حمام برده و سپس اينكار را انجام دھید بھتر است  •
سي سي ادرار كه در كیسه  ١٥الي  ١٠در ھنگام خواب راحتتر مي توان به اطفال كیسه وصل كرد حدود  •

جمع شود سر آن را تا كرده تا بسته شود و سريع به آزمايشگاه بیاوريد و چنانچه به آزمايشگاه دسترسي 
  ساعت بعد به آزمايشگاه بیاوريد ٣نداشتید آنرا در يخچال قرار داده و حداكثر 

  .فراموش نشود كیسه ادراري داراي برچسب نام و نوع آزمايش باشد  •
بدين منظور به . آلوده شدن نمونه ادرار جلوگیري شود از باشد كهاين مطلب بسیار حائز اھمیت مي: توجه - •

محض ادرار نمودن كودك، ادرار به ظرف پالستیكي استريل منتقل گردد و قسمت داخلي استريل به ھیچ 
  .با دست يا به نحو ديگري لمس يا مورد تماس قرار گیردوجه نبايد 

: روش كار با نوزادان دختر  

ترجیحٌا با صابون حمام مخصوص بچه ( ھاي ناحیه تناسلي را بشويید كودك را به پشت بخوابانید و چین: مرحله اول -
ست مانع از چسبیدن كامل به از محلول صابون حاوي لوسین استفاده نشود زيرا باقیمانده آن روي پو) تمیز شود 
طور كامل با تمام ناحیه را مجددٌا به. قسمت مخرج را سريعٌا شسته آب كشي و خشك نمايید. گرددپوست مي

  . دستمال توالت تمیز نموده و صبر كنید تا با جريان ھوا خشك شود

وقاني پوشش چسبیده را رھا كرده تا ابتدا نیمه ف. اليه محافظ پشت را از نیمه تحتاني آن جدا نمايید: مرحله دوم -
آوري ادرار مطمئن شويد كه سطح پوست قبل از قرار دادن كیسه جمع. قسمت تحتاني بر روي پوست قرار گیرد

  . خشك شده باشد

ھاي پوست از ھم باز شوند و قسمت را بكشید تا چین) اطراف ناحیه تناسلي ( قسمت پرينه : مرحله سوم -
دھید، مطمئن شويد كه از ه شود، ھنگامي كه قسمت چسبیده را بر روي پوست ناحیه قرار ميديد) واژن ( تناسلي 

قسمت باريك پوست بین معقد و واژن عمل چسبانیدن كیسه شروع شود و فشار انگشتان دست بر روي كیسه از 
  . اين قسمت به طرف بیرون صورت گیرد

ه پوست فشار دھید تا از چروكیدگي كیسه و پوست قسمت چسبیده كیسه را به طور محكم ب: مرحله چھارم -
زماني كه قسمت تحتاني كیسه در محل مناسب خود قرار گرفت، كاغذ پشت كیسه را ازقسمت . ممانعت گردد

در جاي خود  فوقاني آن جدا كرده و عمل فشار بر روي كیسه و پوست را به طرف باال انجام دھید تا كیسه كامًال
  .از چسبیدن كامل كیسه به اطراف واژن مطمئن شويد. چسبیده و قرار گیرد

 روش كار براي نوزادان پسر 

ترجیحٌا با صابون حمام مخصوص بچه ( ھاي ناحیه تناسلي را بشويید كودك را به پشت بخوابانید و چین: مرحله اول -
نع از چسبیدن كامل به از محلول صابون حاوي لوسین استفاده نشود زيرا باقیمانده آن روي پوست ما) تمیز شود 
ھا را بشويید سپس آلت تناسلي و قسمت معقد را در انتھا شستشو داده، ابتدا ناحیه پوست بیضه. گرددپوست مي



طور كامل با دستمال توالت تمیز نموده و صبر كنید تا با به  تمام ناحیه را مجددٌا . كشي و سپس خشك نمايیدآب
  . جريان ھوا خشك شود

ابتدا نیمه فوقاني پوشش چسبیده را رھا كرده تا . اليه محافظ پشت را از نیمه تحتاني آن جدا نمايید: مرحله دوم -
بار اگر چه در مورد يك نوزاد فعال و پرتحرك بھتر است كه تمام قسمت يك. قسمت تحتاني بر روي پوست قرار گیرد

  . لي محكم بچسبدآوري در اطراف ناحیه تناسروي پوست قرار داده شود تا كیسه جمع

دھید، مطمئن شويد كه اين عمل از كه قسمت چسبیده كیسه را روي پوست فشار ميھنگامي: مرحله سوم -
ناحیه باريك يا پل كوتاه پوست بین مقعد و قاعده كیسه بیضه شروع شود و فشار انگشتان دست از اين ناحیه به 

  .دادن كیسه مطمئن شويداز خشك بودن پوست قبل از قرار . طرف خارج صورت گیرد

قسمت چسبیده كیسه را به طور محكم به پوست فشار دھید تا از چروكیدگي كیسه و پوست : مرحله چھارم -
زماني كه قسمت تحتاني كیسه در محل مناسب خود قرار گرفت، كاغذ پشت كیسه را ازقسمت . ممانعت گردد

به طرف باال انجام دھید تا كیسه كامال در جاي خود  فوقاني آن جدا كرده و عمل فشار بر روي كیسه و پوست را
   .چسبیده و قرار گیرد

ساعتھ  ٢۴دستور العمل جمع آوري ادرار   

نمونه بايد . ساعته براي تشخیص بیماريھا مخصوصًا بیماري ھاي كلیوي مورد استفاده قرار مي گیرد  ٢٤نمونه ادرار 
یل منظور گالن ھايي از سوي آزمايشگاه در اختیار شما قرار مي به ھمین دل. ساعت جمع آوري گردد  ٢٤دقیقًا طي 

نكته مھم اين است كه شما نبايد به ھیچ . برخي از اين گالن ھا حاوي مواد نگھدارنده مايع يا جامد است . گیرد 
  .عنوان اين مواد را خالي كنید 

كه آزمايشگاه در اختیار شما قرار مي دھد  ساعته به ھیچ عنوان از ظروفي غیر از ظرفھايي ٢٤براي جمع آوري ادرار 
  استفاه نكنید 

  

: ضمنًا رعایت موارد ذیل ضروري است  

مثًال ( زمان را دقیقًا يادداشت كنید. دفع ادرار را انجام داده و  آن را دور بريزيد . در ابتداي جمع آوري نمونه  •
 ) صبح  ٧ساعت 

صبح فردا تمامي نوبت ھاي دفع ادرار را در ظرف  ٧يعني تا ساعت ) ساعت  ٢٤(به مدت يك شبانه روز  •
 .مخصوصي كه از طرف آزمايشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوري كنید 

) ترجیحًا در يخچال ( در طول جمع آوري ادراربايد ظرف جمع اوري دور از دسترس كودكان و در جاي خنك  •
 .يشگاه تحويل داده شود نگھداري شده و بالفاصله پس از اتمام كار به آزما

 اين ظرف حاوي مواد نگھدارنده شیمیايي است از تماس دست يا ھر نقطه بدن با داخل ظرف اجتناب شود  •
آخرين نوبت دفع ادرار بايد راس ھمان ساعتي كه جمع آوري ادرار روز قبل شروع شدھبود انجام و در ظرف  •

  جمع اوري نمونه ريخته شود 

مونھ مدفوع دستور العمل جمع آوري ن  

  .رايج ترين كاربرد آزمايش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل ھاي بیماري زا در روده است 

روز پیش از انجام اين آزمايش از درمان با روغن   ١٠تا  ٧افرادي كه تحت آزمايش مدفوع قرار مي گیرند بايد براي مدت 
ضد اسھال ، تنقیه با باريوم و مصرف آنتي بیوتیك  ھا كرچك يا روغن ھاي معدني ، بیسموت ، منیزيوم اين تركیبات 

نمونه مدفوع بايد مستقیمًا در ظرفي كه از طرف . بھتر است اين آزمايش در سه نوبت انجام شود . خودداري نمايند 
اگر بیمار بستري است نمونه را در يك ظرف خشك جمع . آزمايشگاه در اختیار بیمار قرار مي گیرد جمع آوري شود 

. نمونه را به ظرف نگھدارنده برچسب دار منتقل نمائید ) آبسالنگ (وري نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص آ
نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده شود زيرا ادرار میتواند برخي از انگل ھاي فعال را از بین ببرد بیماران بايد نمونه 

اگر انجام آزمايش . ك به اسھال خوني بالفاصله به آزمايشگاه ارسال كنند جمع آوري شده را خصوصًا در موارد مشكو
  .دقیقه پس از جمع آوري نمونه امكان پذير نباشد الزم است تا نمونه در يخچال قرار داده شود  ٣٠حداكثر تا 



 آزمایش بررسي خون مخفي در مدفوع 

ارش اتفاق مي افتد كه به علت مقدار كم با گاھي اوقات خونريزي ھاي مختصري در بخش ھاي مختلف دستگاه گو
بھتر است اين آزمايش در . بنابراين اين بايد با روشھاي آزمايشگاھي تشخیص داده شود . چشم قابل ديدن نیست 

  .نوبت انجام شود  ٣

  .براي انجام اين آزمايش بايد نكات زير را رعايت نمائید 

وري نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ، گوشت ساعت پیش از آزمايش و در طي دوره جمع آ ٤٨-٧٢ •
 ماھي ، شلغم و تربچه خودداري نمائید ) مرغ و ماكیان(سفید 

  :مصرف داروھاي زير •
ساعت پیش از انجام  ٤٨بايد  Cآھن ، ايندومتاسین ، كلشي سین ، آسپرين ، بروفن ، كورتون ھا و ويتامین  •

ورت خونريزي از لثه در حین تمیز كردن دھان و دندان در در ص. آزمايش و دوره جمع آوري نمونه قطع شود 
  .ساعت پیش از انجام آزمايش از مسواك زدن و كشیدن نخ دندان اجتناب نمائید   ٤٨طي 

 .نمونه بايد سريعًا به آزمايشگاه تحويل داده شود  •
 .نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا ساير مواد آلوده شود  •

   SEMINALآزمایش 

علت نازائي مربوط % ٤٠يكي از بخشھاي مھم بررسي علل نازائي است حدود )  semen( ايش مايع مني امروزه آزم
  .نمونه مختلف در زمانھاي متفاوت دارد  ٣تا   ٢به مرد است بررسي دقیق مايع مني نیاز به 

سي پرھیز داشته از عمل جن) روز ٣( ساعت  ٧٢و حداكثر ) روز  ٢( ساعت  ٤٨بیمار قبل از آزمايش بايد حداقل 
روز باعث  ٣ساعت منجر به كاھش تعداد اسپرم بخصوص در مردان مسن تر و بیشتر از  ٤٨باشد مدت زمان كمتر از 

  .افزايش اسپرم و كاھش تحرك مي شود 

)كرمك(دستور العمل جمع اوري نمونھ جھت تست اسكاچ   

  .كند تھیه نمايید  نمونه را صبح زود پیش از اينكه بیمار مدفوع نموده و يا استحمام

يك قطعه چسب نواري را از طرف چسب دار آن محكم به ناحیه مقعد چسبنده و فشار دھید سپس چسب را بلند 
كرده و آن را روي الم شیشه اي كه از طرف آزمايشگاه گرفته ايد بچسبانید و بالفاصله ارسال نمايید و به فرد از پیش 

  تعیین شده تحويل دھید 

  :PPDی انجام تست مانتو دستورالعمل برا

  ). شستشوی ناحیه بالمانع است(ساعت خارش داده نشود  ٧٢تا  ٢٤الزم است محل تزریق آزمایش به مدت 

شود حتمًا خود شخص برای خواندن مراجعه نماید تا سفتی محل تزریق بررسی چون آزمایش در بدن فرد انجام می
  .شود

  

  

 


