
ناشتایی قبل از آزمایش یعنی چه؟

هاي آرنج، سیاهرگهاي ناحیههاي مجاز خونگیري از سوي آزمایشگاهیان عبارت است از: سیاهرگبراي خونگیري از رگ فقط محل
شت دست و سیاهرگی که در راستاي انگشت شست در طرف کناري مچ قرار دارد.پ

به گزارش صنعت آزمایشگاه؛ تقریبا براي همه ما پیش آمده براي انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه کنیم و خون بدهیم، اما گاهی 
آید یا به چه علت خون براحتی داخل سرنگ نمیآید که از آنها اطالعات درستی نداریم. مثال چرا اوقات مشکالتی به وجود می

ا شویم. از آنجهاي شدید میکه چرا در بعضی مواقع دچار کبودينتیجه آزمایش اشتباه است و باید مجدد آن را تکرار کنیم یا این
دار از شرایط مطلوب برخورگیري آزمایش دارد باید تا حد امکان پیش از نمونهدهنده تاثیر بسزایی در نتیجهکه شرایط فرد آزمایش

بود.

ترین ربها و مواد و با مجبسیار درستی است که با بهترین دستگاهگوید: این گفتهدکتر حسن بیات، دکتراي علوم آزمایشگاهی می
نادرست جواب درست به دست آورد.توان از یک نمونهکارکنان هم نمی

هاي پزشکان نقش دارد واین موضوع نشان گیريدرصد تصمیم75ایشگاهی در ها، نتایج آزماین در حالی است که بر اساس بررسی
دهنده در رعایت شرایط درست تا چه حد اهمیت دارد.دهد دقت فرد آزمایشمی

ساعت یا براي 12تا 9باید چربیکند. مثال پیش از خونگیري براي آزمایشالبته بسته به نوع آزمایش شرایط مورد نظر فرق می
ها باید براي مدتی مصرف برخی غذاها، مواد مکمل یا ساعت ناشتا بود. همچنین براي برخی آزمایش12یش آهن باید حدود آزما

گیري لحاظ کرد.داروها را محدود یا قطع کرد، فعالیت محدود داشت یا این که ساعات خواب و بیداري را در نمونه



ناشتایی پیش از آزمایش یعنی چه؟

معناست که فرد یک غذاي سبک و غیرچرب مصرف کند و پس از آن از مصرف هرگونه خوراکی و نیز هر گونه ناشتایی به این
دخانیات خودداري کند. البته مصرف آب به هیچ عنوان منعی ندارد. همچنین چنانچه فرد باید در ساعات پس از شروع ناشتایی 

صبح در صورتی که ساعت خونگیري ، اما در مورد داروهاي وعدهشب را باید سر ساعت بخورددارو مصرف کند، داروهاي وعده
صبح را مصرف کند. اگرچه براي بسیاري از خیلی دیرتر از زمان مصرف دارو نیست، ابتدا نمونه خون بدهد و سپس داروي وعده

چرب نباشد.بحانهها رعایت ناشتایی ضروري نیست، اما به هر حال بهتر است صبحانه خورده نشود یا حداقل صآزمایش

گیري نباشد که سبب اتالف وقت آزمایش مختل شود و راهی جز تکرار نمونهزیرا ممکن است به دلیل وجود چربی در نمونه، نتیجه
شود. البته یک نکته درباره بیماران دیابتی وجود دارد.دهنده میو زحمت آزمایش

شان تعیین کرده است. همچنین براي آزمایش اي باشد که پزشکمطابق برنامهنوع و ساعت شام این افراد براي شروع ناشتایی باید 
هاي غذایی را طبق قند دو ساعت پس از صبحانه یا آزمایش قند در ساعات دیگر از جمله هنگام عصر، باید صبحانه و دیگر وعده

شان تعیین کرده است، مصرف کنند.اي که پزشکبرنامه

اصالح یک باور نادرست

شود در هر ساعتی از روز خون داد در هایی که ناشتایی الزم است به شرط رعایت ناشتایی، میگویند براي آزمایشها میخیلی
صبح است. مثال در صورتی که حوالی ها ساعات اولیهحالی که به گفته دکتر بیات زمان مناسب خونگیري براي بسیاري از آزمایش

شود، جواب آزمایش کمتر از ساعات اول صبح خواهد بود و این موضوع باعث خواهد شد کسی ظهر براي آزمایش قند ناشتا مراجعه 
افزایش قند خون است شناسایی نشود و به دلیل تشخیص نامناسب هم از اقدامات درمانی سریع و به موقع که در مراحل اولیه

هاي اه مراجعه کنید، مگر موارد اورژانس و برخی آزمایشها صبح به آزمایشگآزمایشمند نخواهد شد. پس بهتر است براي همهبهره
خاص که باید در ساعات دیگري انجام شوند.

روش صحیح خونگیري

ی دهند با آگاهی از برخدرست خونگیري از وظایف فرد خونگیر است، اما افرادي که خون میبه گفته دکتر بیات گرچه رعایت شیوه
صحیح خونگیري نظارت کنند. مثال پس از فرو کردن سوزن هرگز نباید فرد خونگیر براي پیدا توانند بر رعایت شیوهنکات مهم می

دنبال رگ بگردد. این کار بسیار خطرناك و ممکن است به جا کند و با سوزنکردن رگ سوزن را در زیر پوست به اطراف جابه
دیگر این است که گرچه عبور سوزن از پوست با درد کنند آسیب جدي برساند. نکتهها یا اعصابی از آن منطقه عبور میرگ

ید بسرعت از مختصري همراه است، اما چنانچه پس از وارد شدن سوزن درد شدید احساس شد و به اصطالح دست تیر کشید با
خونگیر بخواهید که سوزن را بیرون بکشد زیرا ممکن سوزن به عصب برخورد کرده باشد.

دهنده باید گاز استریلی را که روي محل خونگیري گذاشته شده است با فشار مستقیم (حدود پس از پایان خونگیري نیز آزمایش
گیر محل خونگیري را بررسی و از بسته شدن رك نکند تا فرد نمونهپنج دقیقه) روي محل خونگیري نگه دارد و اتاق خونگیري را ت



کنند سوراخ ایجاد شده در رگ مطمئن شود. البته در مورد سالمندان و کسانی که داروهاي ضدانعقاد (مانند وارفارین) مصرف می
باید مدت بیشتري روي محل خونگیري فشار وارد کرد.

به معناي بسته شدن سوراخ ایجاد شده در رگ نیست و ممکن است خونریزي در زیر پوست البته خارج نشدن خون از پوست الزاما 
ها و اعصاب آن شود و باعث کبودي وسیع و بدتر از آن فشار به رگادامه داشته باشد. در این صورت خون زیر پوست انباشته می

ی ممکن است به قطع عضو بینجامد.مدت را به همراه دارد و گاهی حتمنطقه شده و درد و گز گز کردن طوالنی

براي اطمینان از بسته شدن سوراخِ ایجاد شده در سیاهرگ، باید پس از برداشتن گاز استریل از روي محل خونگیري، حدود پنج 
ثانیه محل ورود سوزن را نگاه کرد. چنانچه در محل خونگیري به آرامی برجستگی کوچکی شبیه عدس تشکیل شد دلیل آن است 

نریزي در زیر پوست ادامه دارد و باید دوباره پنج دقیقه بر محل فشار وارد کرد و دوباره محل را بررسی کرد و چنانچه محل که خو
بسته شدن سوراخ ایجاد شده در رگ است. پس از اطمینان از بند آمدن خونریزي از سوراخ سیاهرگ خونریزي برجسته نشد نشانه

مان کرد.باید روي محل را با چسب زخم پانس

مناسب خونگیريمحل

هاي هاي مجاز خونگیري از سوي آزمایشگاهیان عبارت است از: سیاهرگبه گفته دکتر بیات، براي خونگیري از رگ فقط محل
هاي پشت دست و سیاهرگی که در راستاي انگشت شست در طرف کناري مچ قرار دارد. براي خونگیري آرنج، سیاهرگناحیه

مجاز در بزرگساالن عبارتند از: انگشتان دست به غیر از انگشت کوچک و انگشت شست پا و در نوزادان و هايمویرگی، محل
پا.هاي کناري پاشنهخردساالن لبه

هاي مختلف خونگیري وجود دارد؟ باید گفت بهترین محل براي خونگیري شود که آیا تفاوتی بین محلالبته این پرسش مطرح می
الن و کودکان باالي یک سال، جلوي آرنج است. چنانچه خونگیري از این محل ممکن نباشد باید از سیاهرگی در بزرگسا

هاي پشت دست خونگیري کرد. البته خونگیري از پشت دست با اندکی درد بیشتر همراه است و همچنین براي ضدعفونی سیاهرگ
کردن آن باید دقت بیشتري به کار برد.

است از پشت دست خونگیري نشود. در نوزادان و کودکان زیر یک سال نیز در صورتی که خون کمی نیاز در مورد افراد دیابتی بهتر
باشد بهتر است خونگیري مویرگی از پاشنه انجام شود، اما در صورتی که به دلیل نیاز به خون بیشتر بخواهیم خونگیري سیاهرگی 

د.آرنج برتري دارهاي پشت دست بر ناحیهانجام دهیم، رگ

ها رگ مناسبی براي خونگیري ندارند؟چرا بعضی

ان با لمس توشوند، بلکه حتی نمیتنها دیده نمیها نهبه گفته دکتر بیات گاهی به علت چاقی و ضخامت زیاد چربی زیر پوست، رگ
ها شکل غیر عروقی، رگهايآرنج یا بیماريهاي ناحیهکردن محل آنها را شناسایی کرد. همچنین در برخی افراد به دلیل آسیب

اند. اینها افرادي هستند که به اصطالح رگ مناسبی ندارند. گاهی نیز با این که رگ در دسترس است، اما نباید از طبیعی پیدا کرده
دآن خونگیري کرد. مثال چنانچه محل مورد نظر براي خونگیري کبود یا متورم باشد نباید از آنجا خونگیري کرد. همچنین در افرا



رفی اند از دست طهایی که جراحی سینه شدهنباید خونگیري کرد و در خانمدیالیزي از دستی که شانت دیالیز گذاشته شده است
که جراحی انجام شده است نباید خونگیري کرد.

زمایشگاه آمنبع مجله اینترنتی صنعت 


