
  

  شرایط رد نمونه :

تمامی نمونه ها می بایست نام بیمار و نام گیرنده خون و تاریخ داشته باشد. در صورتی که  -1

 یکی از این موارد بر روي نمونه قید نشده باشد از پذیرفتن نمونه خودداري نمائید.

در بیمارستان در صورتی درخواست آزمایش را تأیید نمائید که HISبا توجه به سیستم  - 2

 نمونه به آزمایشگاه رسیده باشد . 

نباشد در صورت  CC 5/1ص شده بر روي لوله یا کمتر از کمتر از حد مشخ CBCنمونه هاي  - 3

 در نمونه از پذیرفتن نمونه خودداري نمائید.مشاهده لخته 

تا خط نشاندار شده بر روي لوله گرفته شود. در صورت وجود هر  PTو  ESRنمونه هاي  -4

در تست گونه لخته در نمونه از پذیرفتن نمونه خودداري نمائید. همچنین همولیز شدید 

 هاي انعقادي باعث رد نمونه می شود.

ن و تاریخ باشد و حتماً بر روي یخ به داراي نام بیمار و نام گیرنده خوABGنمونه  - 5

خیلی لیز باشد یا بدون یخ به ABGارسال شود در صورتی که سمپل آزمایشگاه 

 آزمایشگاه ارسال شود از پذیرفتن آن خودداري شود.پ

 باشد. 5CCنمونه ادرار حداقل  -6

نمونه مایعات بدن در لوله جداگانه براي کشت ، آزمایشات بیوشیمی و شمارش سلولی  -7

ه ذکر شده باشد. حتما باید لوله تحویل گرفته شود و بر روي هر کدام مشخصات گفته شد

ها درب داشته باشد در غیر اینصورت باعث رد نمونه می شود. در مورد نمونه هاي مایعات 

بدن آغشته شدن نمونه یا پنبه سر لوله باعث رد نمونه می شود چون بیشتر سلولها در 

 پنبه گیر افتاده و نتیجه آزمایش ارزشی ندارد. 

 5CCکمتر از  FBS-BUN-creatin-Na-Kن تستهاي روتین در صورت داشت CLOTنمونه  - 8

 نباشد.

بعد از سانتریفیوژ کردن نمونه و مشخص شدن همولیز بودن سرم به بخش جهت تکرار  - 9

،  LDH  ،CPK  ،K  ،Ca  ،Mgاطالع داده می شود چون لیز بودن باعث افزایش کاذب 

 تروپونین ، فري تین ، ظهور یک باند اضافه در الکتروفورز پروتئین می شود.

ایکیتریک بودن شدید نمونه باعث تداخل در تست هاي وایرال می شود و باعث افزایش  -10

 کاذب کراتی نین می باشد. 



بودن نمونه باعث اختالل در تست هاي تیروئیدي ، فري تین و ایرال مارکر ها می یک لیپم - 11

ایکتریک بودن نمونه  یک و کردن نمونه ها و مشخص شدن لیپمپس از سانتریفیوژ  شود

 شود تا نمونه تکرار گردد.ها با بخش تماس گرفته 

و فري تین نمونه باید در لوله اسیدواش باشد در غیر  ca  ،fe ،ph  ،TIBCدر مورد -12

  اینصورت باعث رد نمونه می گردد. 

نمونه ها باید به آزمایشگاه ارسال شود از پذیرفتن خون به همراه درخواست کراس مچ -13

  تنهایی یا برگه درخواست به تنهایی خودداري فرمائید.

پاتولوژي به موارد گفته شده توجه فرمائید نام بیمار و تاریخ و محل هنگام تحویل نمونه -14

شخصات نمونه گیري قید شده باشد و در برگ درخواست آزمایشات پاتولوژي تمامی م

خواسته شده بر روي برگه تکمیل باشد شرح حال عمل می بایست ضمیمه برگ درخواست 

  پاتولوژي باشد.

حمل و نقل نامناسب نمونه ، ارتعاش یا تکان هاي شدید نمونه موجب همولیز نمونه می -15

  شود.

تبخیر نگهداري نامناسب در لوله درباز و در معرض هوا قرار گرفتن نمونه باعث تجزیه و -16

  خواهد شد. (در مورد نمونه هاي ارسالی ، تست الکل و هورمون)

در دماي نامناسب ، ذوب و انجماد مکرر نمونه ( در مورد نمونه هاي نگهداري نمونه -17

  ارسالی) باعث خراب شدن نمونه و در نتیجه رد نمونه می شود.

گرفته شده باشد و در لوله  venojectباید حتما سمپل با روش D-Dimerدر مورد تست -18

  باشد.سیترات سدیم پالستیکی حاوي ضد انعقاد 

 : پذیرش بیماران سرپایی 

در صورت داشتن آزمایش قند ناشتا و چربی باید از ناشتا بودن صحیح بیمار اطمینان  - 

ساعت ناشتا  12-14ساعت و براي چربی  8-10حاصل شود که براي آزمایش قند حتما 

 باشد از بیمار سوال شود آیا پرهیز غذایی در شب قبل انجام شده است 

مصرف قرص آهن و غذاي غنی از آهن  باید ازساعت  24تا  FEو  TIBCدر مورد تست هاي  - 

 خودداري شود.



باید به بیمار در مورد رعایت بهداشت و شست و شوي  U.Aو  U.Cدر خصوص نمونه  - 

مصرف آنتی بیوتیک قبل از انجام  U.Cصحیح توضیح داده شود در خصوص نمونه 

 روز) 3آزمایش باعث رد نمونه می شود. (به فاصله 

 ساعته دستورالعمل خاص به بیماران داده شود. 2در خصوص قند حاملگی و قند  - 

روز قرص آهن مصرف نکرده باشد و از  3از بیمار سوال شود که تا  OBدر مورد تست هاي  - 

مصرف الکل و آسپرین نیز  %1سفناج ، شلغم و ... خودداري شود. مصرف سبزیجات مثل ا

 خودداري شود. 
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