راهنماي عمومي بيماران جهت نمونه گيري آزمایشگاهی

براي پذيرش ونمونه گيري بسياري از آزمايش هاي تخصصي و فوق تخصصي توصيه ها و دستورالعمل هاي خاصي بايد به مراجعه كننده داده شود تا از تاثير بسياري از عوامل مداخله گر پيش از آزمایش جلوگيري شود.

1) براي انجام آزمايش هاي كبدي لازم است: 
(aبيمار حدود 5 تا 6 ساعت ناشتا باشد.
b) تزريق عضلاني انجام ندهد.
c) از مصرف الكل اجتناب شود زيرا باعث افزايش آنزيم هاي كبدي مي شود.
(e در صورت مصرف داروهاي آرام بخش،ضد صرع و تشنج مانند فنوباربيتال و فني توئین و ... آزمايشگاه حتما مطلع گردد.

2) براي انجام آزمابش آهن و TIBC:
A) مراجعه كننده نبايد به مدت 24 ساعت غذاي غني از آهن مثل گوشت قرمز مصرف كند.
B)سه روز قبل از انجام آزمايش از خوردن داروهاي آهن،كپسول هماتينيك و كپسول فنيفول خودداري شود.

3) مصرف سيگار و الكل در بسياري از آزمايشهاي مربوط به بيماري هاي قلبي و عروقي،كبدي و ارزيابي كاركرد غدد داخلي(هورمونها)،اندازه گيري چربيهاي خون تاثير چشم گيري مي گذارد لذا پيش از انجام ازمايشهاي مربوط
بايد از مصرف آنها جدا پرهيز نمود.

4) مصرف زياد نمك در تعدادي از آزمايشهاي مربوط به بررسي فشار خون موجب پاسخهاي غير واقعي مي شود بنابراين مصرف آنها بايد محدود گردد.

5) مصرف چاي، قهوه ،نوشيدني هاي حاوي كافيين در اندازه گيري تعدادي از هورمونها مانند كورتيزول هورمون رشد ،كاتكول آمين ها و... تداخل ميكندو باعث نتايج كاذب مي شود بنابراين مصرف انها پيش از انجام آزمايش ها بايد محدود گردد.

6) غلظت بسياري از مواد وهورمون ها در بدن صبحگاه حدود ساعت 8-7 صبح در بالاترين غلظت خوني است بنابراين نمونه گيري در اين ساعت پاسخ صحيح تري دارد .
 
7)استرس ، نگراني ، اضطراب ، كم خوابي و رانندگي طولاني در اندازه گيري تعدادي از هورمون ها بويزه هورمون رشد ، كورتيزول ، كاتكول آمين ها ، تيروييدي ، هورمون هاي جنسي (LH-FSH-PRL-TESTES  ) آثار بسيار چشمگيري مي گذارد به طوري كه گاهي غلظت هورمونها تا 50/ تغيير ميكند .

8) براي انجام آزمايش هاي HLAو تشخيص بيماري هاي ژنتيكي نيازي به ناشتا بودن نيست ولي بيمار صبح گاه در آزمايشگاه حاضر باشد.

9) آزمايش هموسيستيئين براي تشخيص بيماري هاي قلبي -عروقي و افراد مستعد به انسداد وايجاد لخته در عروق قلب ومغز انجام مي شود. براي انجام اين آزمايش بيمار ناشتا باشد ودر 24ساعت قبل هيچ نوع گوشتي مصرف نكند.

10) براي انجام آزمايش هاي بيماري هاي خود ايمني وعفوني بيمار ناشتا وصبحگاه به آزمايشگاه مراجعه كند.

11) براي انجام آزمايش هاي انعقادي  PT و PTT نيازي به ناشتا بودن نيست ولي هميشه دوز داروي مصرفي خود را ( وارفارينPT ) (هپارينPTT ) رابياد داشته باشيد وبه اطلاع آزمايشگاه برسانيد.

12) يكي از آزمايش هاي تشخيص علل فشار خون ويا كاهش پتاسيم خون اندازه گيري رنين و آلدسترون است كه نيازي به ناشتا بودن ندارد ولي دو هفته پيش از انجام آزمايش بيمار فقط محدوديت مصرف نمك داشته باشد(سه گرم نمك روزانه). اندازه گيري آلدسترون حتما بايد پس از دوهفته از قطع داروهاي ضدفشارخون ،ادرار آور ها ،قرص هاي ضدبارداري كرتون ها انجام گيرد.

13) تعدادي از آزمايش هاي تخصصي هورموني پس از مصرف يا تزريق مقدار مشخصي از داروها و در فواصل زماني خاص انجام مي شود بنابراين طبق دستور پزشك معالج و تهيه داروهاي مورد نظر لازم است بيمار براي هماهنگي كامل براي زمانبندي آزمايش ها روز قبل به آزمايشگاه مراجعه نمايد.
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