
 
  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان شهید رجایی

  )مندلیک اسید (وانیل VMA نمونه آوري جمع دستورالعمل   

  .کنید استفاده نمونه آوري جمع جهت مخصوص ظرف از کنید آوري جمع را ساعته 24 ادرار نمونه -١

 شروع زمان و نموده ساعته 24 ادرار آوري جمع به ،اقدام نمونه اولین ریختن دور و ادرار تخلیه از بعد-2

  .کنید یاداشت را آوري جمع

 جمع مدت طی در و کرده آوري جمع را ساعت 24 انتهاي تا شروع نقطه از شده تخلیه ادرار تمام-3

  .نمایید نگهداري یخ روي یا خنک ،جاي یخچال در را نمونه آوري

 رفتن هدر از تا کنید ثبت مشخص جاي یک در را هرساعت ازاي به شده آوري جمع ادرار حجم-4

  .شود اجتناب نمونه تصادفی

  .شود جلوگیري مدفوع با ادرار شدن آلوده از تا کند گیري نمونه مزاج اجابت از قبل حتما باید بیمار-5

  .بنوشد زیاد مایعات نمونه آوري جمع طول در باید بیمار- 6

 جمع ظرف به نیز را ادرار این و کنید آوري جمع ساعت 24 پایان لحظه در حدامکان تا را نمونه آخرین-7

  .کنید اضافه آوري

  .کنید یاداشت نمونه آوري جمع ظرف یا آزمایشگاه برگ روي را نمونه آخرین آوري جمع زمان- 8

  .دهید کاهش را ها آن و کرده مشخص را شود می بیمار اضطراب و استرس سبب که عواملی-9

 کافئین،اپی داروهاي مصرف و ،شکالت بیان،مرکبات ،کاکائو،وانیل،موز،شرین قهوه ، چاي مصرف از -10

 ،خصوصا) ید حاوي( حاجب ،مواد MAO منوآمینواکسیداز کننده نفرین،لوودپا،لیتیوم،کلونیدین،مهار

  .شود جلوگیري فشارخون ضد داروهاي و اسپرین

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده



 
  بسمه تعالی
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  : Semen     دستورالعمل جمع آوري نمونه

روز قبل از نمونه گیري از فعالیت جنسی پرهیز کند البته از پرهیز طوالنی مدت  3-5بیمار باید 

خودداري شود زیرا کیفیت اسپرم ها و خصوصا حرکت آنها را قبل از جمع آوري نمونه باید 

  روز نیز فاقد ارزش تشخیص می باشد. 2کاهش می دهد و نمونه هاي گرفته شده قبل از 

خودداري  X–از چند روز قبل از نمونه گیري از مصرف مشروبات الکلی و داروي حاجب اشعه 

  نماید.

  باشد. بار انزال نداشته 1-2تا قبل از روز آزمایش

بهتر است نمونه در محیط آزمایشگاه و به طریقه مصنوعی تهیه شود و در غیر این صورت نمونه 

 37دقیقه و در حالی که در دست یعنی در حرارت  30تهیه شده در منزل را باید طی مدت 

درجه بدن نگه داشته شده به آزمایشگاه تحویل داده و از تکان شدید نمونه و ضربه زدن به آن 

خودداري  C 40دداري نماید و از قرار دادن نمونه در حرارت هاي کمتر از صفر و یا بیشتر از خو

  شود.

از مصرف داروهاي پروکاربازین و نیکریسین،متوترکسات ،استروژنها ، سایمتدین و متیل 

  تستوسترون و نیتروژن موستارد خودداري شود.

  شد.روز قبل از نمونه گیري نباید تب داشته با 3بیمار 

  نمونه جمع آوري شده توسط کاندوم مناسب نمی باشد.

حتما دقت شود تمام نمونه در ظرف قرار گیرد و اگر مقداري از نمونه بیرون بریزد فاقد ارزش 

  ي:خانم دکتر احمد تهیه کننده                                                                                   تشخیصی است.

  



 
  بسمه تعالی
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  بعد از وازکتومی: Semen     دستورالعمل جمع آوري نمونه

  انجام آزمایش طبق دستورالعمل فوق می باشد با کمی تفاوت:

  ماه بعد از بستن لوله ها انجام می شود. 2ازمایش حداقل 

نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع ساعت پیش از انجام آزمایش  24در طی 

  شود.

ساعت بعد از جمع آوري تحویل آزمایشگاه داده شود فاقد ارزش تشخیص می  6نمونه اي که 

  باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده                                                                       



 
  تعالیبسمه 

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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  : مدفوع آوري جمع دستورالعمل

 نشـتی و شـود می بسته محکم آنها درب که اي پاکیزه ظرف در را مدفوع هاي نمونه باید بیماران

 بـه حتمـا را قضـیه ایـن مشـکوك مـورد هـر و کـرم مشاهده صورت در و نماید آوري گرد ندارد

 ضـد منیزیم،ترکیبـات ،بیسـموت کرچـک روغن مصرف از گیري نمونه از قبل و اطالع آزمایشگاه

 ادرار و آب بـا مدفوع که کنند دقت و نمایند خودداري بیوتک آنتی ،مصرف باریم با تنقیه و اسهال

  .سازد نابود را فعال هاي انگل از برخی تواند می ادرار زیرا نشود آلوده

 از پـیش بیماري اول روز 4 در ترجیحا سریعتر چه هر دارد خونی یا آبکی اسهال بیمار که هنگامی

 بـه دقیقـه 30 مـدت ظـرف سریع را نمونه و گیرد صورت گیري نمونه بیوتیک آنتی درمان شروع

  .دهند انتقال آزمایشگاه

  :مدفوع در مخفی خون بررسی جهت گیري نمونه راهنماي

 و خوراکی،آسپرین آهن اسکوربیک، اسید مصرف از روز 3 مدت به آزمایش انجام از قبل باید بیمار

 و میـوه و قرمـز گوشـت خصـوص بـه گوشـت انواع و ،بروفن استروئیدي غیر التهاب ضد داروهاي

 بـه روزانـه و نمایـد آوري جمع روز 4 مدت در را ها نمونه تمام الزاما و نماید خودداري سبزیجات

 و زدن ومسـواك دنـدان و دهان کردن تمیز از لثه از خونریزي صورت در و دهد تحویل آزمایشگاه

 تحویـل آزمایشـگاه بـه سـریع را ،آن نمونه آوري جمع از بعد و کرده جلوگیري دندان نخ کشیدن

  .دهد

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده



 
  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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  : OGTT گیري نمونه جهت دستورالعمل

 مصرف و شدید ،ورزش دخانیات ،استعمال ،الکل قهوه نوشیدن از گیري نمونه از قبل باید بیمار

  .نماید خودداري صرع ضد داروهاي و سالسیالت،دیورتیک نظیر داروهایی

 صورت ناشتا خونگیري اولین سپس باشد ناشتا باید فرد آزمایش  انجام از قبل ساعت 12 از

 طی و کرده حل آب لیوان یک در باید که شده داده قند پودر gr 100 بیمار به ،سپس میگیرد

 30 و داده انجام را گیري نمونه دومین و گرفته زمان دقیقه 30 و بنوشد را همه دقیقه 5 مدت

 آخر دقیقه 30 از بعد و شود انجام گیري نمونه سومین تا گرفته زمان مجددا آن از بعد دقیقه

  بوده صبح 8 ساعت خونگیري:  مثال. شود می گرفته بیمار از نمونه چهارمین

  اول نمونه  FBS=  صبح 8

  دوم نمونه GGT1= صبح 30/8

  سوم نمونه GTT2= صبح 9

  چهارم نمونه GTT3=  صبح30/9

  : توجه

 اطالع به را موضوع بالفاصله عصبی عالئم وبروز ، ،تعرق غش حالت داشتن صورت در باید بیمار

 گرفته جدید نمونه بالفاصله تا رسانده گیر نمونه اطالع به را موضوع بالفاصله تا رسانده گیر نمونه

  .شود متوقف بعدي هاي نمونه تهیه و شود

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده
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  بیمارستان شهید رجایی

  دستورالعمل جمع آوري جهت تست اسکاج :

(انتروبیـوس) انجـام مـی این آزمایش در صورت احتمال وجـود کرمهـاي سـنجاقی 

پذیرد و باید از مصرف هر گونه آنتی بیوتیک خـودداري شـود. نوار.چسـب  را صـبح 

زود و پیش از اینکه بیمار مدفوع نماید و یا حمام کند تهیـه نماییـد. نـوار چسـب را 

باید در اطراف مقعد چسباند (این روش بخصوص در کودکان سودمند است) و بهتـر 

ل از خواب چسبانده و فشار دهیـد و صـبح قبـل از برخاسـتن است نوار چسب را قب

بیمار از بستر چسب را بلند کرده و جدا نموده و آنـرا مسـتقیما روي الم شیشـه اي 

که از آزمایشگاه دریافت کرده اید چسبانده و کمی فشار دهید و سریع به آزمایشگاه 

نه آنرا داخل نایلون تحویل دهید و در هنگام حمل به دلیل احتمال عفونی بودن نمو

یا با دستکش حمل نمایید. و در اسرع وقت به آزمایشگاه و مسئول مربوطـه تحویـل 

  دهید.
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  بیمارستان شهید رجایی

  ساعته 24 ادرار آوري جمع جهت راهنما

نمونه ، دفع ادرار را انجـام داده و آن را دور بریـزد و بیمارباید در ابتداي جمع آوري 

سـاعته  24صبح در این زمان نقطه شـروع ادرار  8زمان را دقیقا یاداشت نماید مثال 

صبح روز دوم باید تمام ادرارهاي خود را در ظرفی تمیز که فاقد هـر  8می باشد و تا 

تخلیـه نمـوده و از  نوع ماده شیمیایی و خوراکی است (ترجیحـا ظـرف تمیـز و نـو)

تماس دست یا هر نقطه دیگر بدن با داخل ظرف جلوگیري نماید و در جـاي خنـک  

نگهداري نماید و آخرین نوبت دفع ادرار بایـد راس همـان سـاعتی کـه جمـع آوري 

ادرار شروع شده بود انجام و در ظرف مخصوص جمع آوري نمونه ریخته و سریع بـه 

وگیري از آلـودگی ادرار بـا مـدفوع قبـل ازدفـع آزمایشگاه تحویل دهند و جهت جل

ساعت مایعات بنوشد و هـر نـوع داروي  24مدفوع ادرار نمایند و بیمار باید در طول 

مصرفی ذکر شود ، از مصرف قهوه و الکل و اسـتعمال دخانیـات و حرکـات ورزشـی 

شدید خودداري شود. توجه : در صورتی که در طول مـدت جمـع آوري ،مقـداري از 

  ر دور بریزد یا جمع آوري نشود تمام نمونه بی ارزش استادرا

  

  

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده
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  دستورالعمل جهت گرفتن نمونه خلط:

نمونه صبحگاهی بهتر است فرد باید ناشتا باشد قبل از گرفتن نمونه باید دهان را 

با آب معمولی شستشو داد فرد باید نفس عمیقی از راه بینی کشیده و براي چند بار 

لحظه اي نفس خود را در سینه حبس کند وبا سرفه اي عمیق خلط خود را در 

ظرف مخصوص تخلیه نماید و از ریختن خلط به جدار خارجی ظرف خودداري 

د نیز نماید و همچنین جهت سهولت نمونه گیري می توان از آب نمک ده درص

جهت قرقره کردن استفاده نمود. یا سر را روي بخار آب گرفته و نفس عمیق 

  بکشند.

  توجه : سعی شود نمونه با آب دهان مخلوط نشود 

  سپس نمونه را سریع به آزمایشگاه تحویل دهید
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  راهنما جهت جمع آوري نمونه ادرار در اطفال:

سال با استفاده از کیسه هاي ادراري  2نمونه هاي ادرار در اطفال و کودکان زیر 

مخصوص صورت می گیرد قبل از چسباندن کیسه منفذ و پوست اطراف منفذ را با 

آب و صابون تمیز شسته و با دستمال خشک کنید بهتر است کیسه را هنگام خواب 

 15کودك وصل کنید و پس از قرار دادن کیسه تا زمان جمع آوري ادرار هر  به

میلی لیتر  10-15دقیقه کیسه  را بررسی نمایید تا جدا نشود . زمانی که میزان 

ادرار در کیسه جمع آوري شد باید فورا کیسه را جدا کرده و آنرا تا کرده و جهت 

  آزمایشگاه برسانید. انتقال با چسب خودش بچسبانید و سریع آنرا به

ساعت در یخچال  6نایلون گذاشته و حداکثر به مدت  2در غیراینصورت کیسه رادر 

  نگه دارید و سپس به آزمایشگاه منتقل کنید

توجه:حتما روي کیسه برچسب مربوط به اسم و نوع آزمایش و کد پذیرش بیمار 

  قید شده باشد
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  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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  :نتی بیوگرامآراهنما جهت کشت ادرار و 

این نمونه جهت تشخیص باکتري ها جمع آوري می شود و بهترین نمونه اولین 

  نمونه ادرار صبحگاهی است

بیماران باید قبل از آزمایش از نوشیدن زیاد مایعات خودداري نموده و دست ها را با 

  صابون شسته  و به خوبی خشک کنند آب و

این روش نیازمند تمیز کردن منفذ ادرار با آب و سپس خشک کردن منفذ با 

دستمال می باشد این کار را دوبار انجام داده و دستمال قبلی را دور بیندازند و پس 

ثانیه اول)را دور ریخته و قسمت وسط ادرار  2از آن بیماران باید قسمت اول ادرار (

به میزان حداقل نصف ظرف جمع آوري نماید و در حین نمونه گیري دقت نماید را 

که در ظرف روي زمین نیفتد و دست یا هر قسمت دیگر بدن با داخل ظرف تماس 

پیدا نکند و بعد از نمونه گیري ، نمونه را سریع به آزمایشگاه تحویل داده تا ظرف 

  ساعت کشت داده شود 1مدت 

  

  

  

  دکتر احمدي :خانم تهیه کننده
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  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان شهید رجایی

  )ادرار کامل( گیري نمونه جهت راهنما

 و است ترین مناسب است انتخابی و تر غلیظ که صبح اول نمونه آوري جمع براي

 شدن بیدار از بعد بالفاصله و نماید تخلیه را مثانه بستر به رفتن از قبل باید بیمار

 و ریخته دور را) اول ثانیه 2( یعنی آن اول قسمت که کند آوري جمع را ادرار نمونه

 آوري جمع ظرف نصف حداقل میزان به گیري نمونه ظرف در را ادرار وسط قسمت

 کنید توجه دهد تحویل آزمایشگاه به ساعت 1 حداکثر مدت طی را نمونه و نماید

  نمایید خودداري مایعات زیاد مصرف از گیري نمونه از قبل

  دیابتی بیماران ادرار گیري نمونه جهت راهنما

 را خود مثانه ابتدا باید بیمار و شود می کنترل ادرار کتون و گلوکز غلط روش این با

 براي و است تر تازه دوم نمونه که نماید ادرار دوباره آن از بعد کمی و نماید تخلیه

 مشخص تر دقیق خونی اجزاء غلظت خاص زمان آن در و شود می استفاده آزمایش

  شود می
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  (تست رقابت گلوکز)   GCTدستورالعمل جهت نمونه گیري 

این تست در بانوان حامله به دلیل مرگ و میر نوزادان و شیوع باالي سقط جنین 

اهمیت است که البته با درمان قابل پیشگیري خواهد بود این آزمایش جهت حائز 

تعیین دیابت بارداري براي خانم ها در خواست شده و باید بیمار ناشتا یا غیر ناشتا 

 5گرم کلوکز یا پودر قند را دریک لیوان  آب حل کرده و طی مدت  50مقدار 

شود و در این فاصله از مصرف  ساعت آماده خونگیري 1دقیقه مصرف کند و بعد از 

  .قهوه ،الکل و کشیدن سیگار خودداري نماید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده



 
  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان شهید رجایی

  (نمونه گیري براي انجام آزمایش قارچ) دستورالعمل جمع آوري قارچ

حمام کردن خودداري شده و از مصرف هر  روز از 3قبل از نمونه گیري به مدت 

گونه  کرم ،پماد ، دارو یا محلول جلوگیري شود اگر ضایعه روي ناخن است از 

روي صورت است از شستن صورت با صابون یا پاك  اگر چیدن ناخن جلوگیري شود

روز خودداري گردد و  3کردن صورت با محلول هاي پاك کننده آرایشی به مدت 

  .روز استفاده نشود 3متعاقبا از مواد آرایشی به مدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده



 
  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان شهید رجایی

  خون بیوشیمی آزمایشات گیري نمونه دستورالعمل

 حدود است الزم غیره و ،اوره،اسیداوریک قند آزمایش براي خون گیري نمونه جهت

 ذکر دارو نوع هر مصرف) ندارد اشکالی آب نوشیدن( باشید ناشتا ساعت 12-10

  .شود

 یک و باشد ناشتا ساعت 14 باید فرد گلیسرید تري و کلسترول آزمایش انجام جهت

 که صورتی در است الزم چربی بدون رژیم ساعت 72 البته و کند مصرف سبک شام

  .دهد اطالع گیري نمونه مسئول به حتما دارد غش یا ضعف سابقه فرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده



 
  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان شهید رجایی

   2hppساعته)  2دستورالعمل جهت نمونه گیري (قند خون 

معموال قبل از انجام این آزمایش باید یک خون گیري جهت قند خون ناشتا انجام 

شود تا سطح گلوکز پایه مشخص شود سپس فرد بیمار باید یک صبحانه سبک یا 

یقا پودر قند (گلوکز) را به صورت محلول در آب مصرف کرده و دق gr 75میزان  

جهت نمونه گیري اقدام نماید و از  از صرف صبحانه ساعت بعد 2زمان گرفته و 

  ل دخانیات خودداري نماید.استعمامصرف قهوه ، الکل و 

  

  

  

  

  

  

  

  :خانم دکتر احمدي تهیه کننده

  



 

 


