
  به نام خدا

 یسالمت عموم صیتشخ یراهها نیتر از ساده یکیخون  شیآزما

مختلف است.  یهایماریب صیو تشخ یا هیتغذ ی، کمبودها

خون ،  یچرب ایقند  یریگ اندازه یخون اکثر اوقات برا شیآزما

. انجام شود می انجام …و  یخون یکلسترول ، شمارش گلبولها

پزشکان  فاز طر کباری یو حداقل سال یا خون دوره شیآزما

 دیشما با شی. بسته به نوع آزماشود یم هیهمه افراد توص یبرا

 شتریکه در ب دیکن تیخون رعا شیرا قبل از آزما ینکات

 یخون برا شیقبل از آزما ییهم هستند. مثال ناشتا هیشب ها شیآزما

 است. یضرور شاتیاکثر آزما

 

 ردک تیخون رعا شیقبل از آزما دیکه با یموارد

خون به  شیآزما یبرا ۰۱صبح زود و قبل از ساعت  حتما -1

 .دیمراجعه کن شگاهیآزما

 و ییاز خوردن مواد غذا شیساعت قبل از آزما ۰۱تا  8 -2
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 .دیکن یمختلف به جز آب خوددار یها یدنینوش

 رییتغ یاز خوردن آدامس و قرص نعناع برا شیاز آزما قبل -3

جواب  تواند یداخل آنها م چون قند دیطعم دهان اجتناب کن

 قرار دهد. ریرا تحت تاث شیآزما

 نیچرب و سنگ یاز خوردن غذا شیقبل از آزما شب -4

 .دیکن یخوددار

 

استفاده  ییدارو چیخون از ه شیساعت قبل از آزما۰۱تا  8 -5

حتما به مسئول  دیو اگر ملزم به استفاده از دارو هست دینکن

 .دیبگوئ شگاهیآزما

با  شیاز آزما شیپ یورزش تیفعال یو حت اتیدخان استعمال -6

 خواهد گذاشت. ریشما تاث شیآزما جهیبر هورمونها بر نت ریتاث

 رییبا تغ یکم آب رایزبنوشیدبدن  یآب کاف  شیاز آزما قبل -7

قرار  ریرا تحت تاث شیجواب آزما یخون یغلظت فاکتورها

 .دهد یم
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 یقندخون ، چرب شیآزما یکه ناشتا بودن برا دیاست بدان الزم -8

 است. یخوب و بد ضرور خون  چربیخون و 

و  دهند یقرار م ریرا تحت تاث شیکه جواب آزما ییداروها -9

داروهای  ،ضد التهاب هاعبارتند از:  دیاز آنها استفاده کن دینبا

 یادرارآور، داروها یها قرص ،یضدباردار یها ، قرصهورمونی

  ها کیوتیب یازآنت یبرخ ،یضدافسردگ

قند که به طور کاذب سطح یاز گرسنگ یریجلوگ یبرا -11

ساعت گرسنه  ۰۱از  شیب یابتید ماریب دیبرد، نبا یرا باال م خون

 بماند.

فقر آهن،  یکم خون صیتشخ یها شیانجام آزما یبرا -11

به ناشتا  یازیخون ن کیاور دیو اس یکبد یها میسنجش آنز

 .ستیبودن فرد ن

 

دو  نیب دیدهد با یساعته م ۱قند خون  شیماکه آز یماریب -12

و گشت در سطح شهر  یرو ادهیبه پ نکهیستت استراحت کند، نه ا

 بپردازد.
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روز قبل از انجام  ۳تست مدفوع بدهد، بهتر است  برای -13

قبل از انجام  دنیگوشت قرمز نخورد و از نخ دندان کش شیآزما

 کند. یخوددار شیآزما

 یکاف ییساعت ناشتا 8اوره خون،  شیانجام آزما یبرا -14 

از انجام  شیروز پ ۳تا  ۱ یحداقل ط دیبا ماریاست. به عالوه ب

 کند. یخوددار ادیگوشت ز یحاو یاز مصرف غذاها شیآزما

و  دیآدامس بجو دینبا شیساعت قبل از آزما ۰۱تا  8 یط -15

نعناع دار(، شربت  باتیمختلف، )ترک یبهتر است از شکالت ها

 .دینرم کننده گلو استفاده نکن یقرص ها ای نهیس یها

پر  ییغذا میباشد از دست دادن آب و داشتن رژ ادتانی -16

درباره موارد  نیبرد، بنابرا یخون را باال م نینیکرات زانیم ن،یپروتئ

از  یغن ییو در حد متعادل مواد غذا افتیدر یشده، آب کاف ادی

 .دیکن لیم نیپروتئ

 تیمحدود تیبه رعا ازین دیروئیت یاهورمون ه شیآزما -17

 یچرب شیکه افزا یندارد، اما به علت اثر عاتیمصرف غذا و ما

ساعت قبل از  ۳دارد، حداقل  دیروئیت شیآزما جیخون بر نتا

 .دینکن لیغذا م ش،یآزما

 آزمایش ادرار

 یابیو با ارزش از نظر ارز هیساده از نظر ته یاز نمونه ها یکی

 ادرار ،  یها ومجار هیو کل یداخل ستمیبدن خصوصا س یسالمت
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 ادرار است .

 

 دیاما با ستیبودن ظرف ادرار ن لیبه استر یازین شیآزما نیا یبرا

 ییایمیش یکننده ها زیاز هر گونه تم یو عار زیظرف کامال تم

 نیعتریکامل ادرار شا شیپس از آزما، کشت ادرار  . باشد

 دیالزاما با شیآزما نیا یادرار مورد تقاضا است . برا شیآزما

 باشد . لیظرف استر

 

 

 

 

 

 منبع :

https://www.beytoote.com 

eqtesad.com/  -e-https://donya 
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 بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

 نکات الزم مربوط بهآموزش 

 آزمایش خون و ادرار

 
سیده معصومه -فرد مریم ضیایی:  کننده هیته

 سادات/کارشناس پرستاری

 گروه هدف : عموم مردم

 98زمستان 

 1399بازنگری پاییز 
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