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ومويرگي وريدي گيري نمونه ومويرگيدستورالعمل وريدي گيري نمونه دستورالعمل



وعدم نامناسب ھای نمونه از ناشی وعدماثرات نامناسب ھای نمونه از ناشی اثرات
آزمايش نتايج آزمايشصحت نتايج صحت

�� ھا آزمايش نتايج گزارش در ھاتاخير آزمايش نتايج گزارش در تاخير
�� ضروری غير ھای گيری ضرورینمونه غير ھای گيری نمونه
�� مراجعين مندی رضايت مراجعينکاھش مندی رضايت کاھش

�� بيمارستان و آزمايشگاه بيمار، ھزينه بيمارستانافزايش و آزمايشگاه بيمار، ھزينه افزايش
�� بستری مدت شدن طوCنی غلط، درمان و ھا بستریتشخيص مدت شدن طوCنی غلط، درمان و ھا تشخيص

�� مرگ-- احتمال و مرگآسيب احتمال و آسيب



مھارتی ھای مھارتیویژگی ھای ویژگی
فلبوتوميستفلبوتوميست

فنی--١١ فنیمھارت مھارت
اجتماعی--٢٢ اجتماعیمھارت ))اخ!قیاخ!قی((مھارت
دفتری--٣٣ دفتریمھارت مھارت



فني فنيمهارت مهارت

خون آميز موفقيت گرفتن خونتوانايي آميز موفقيت گرفتن توانايي
وبا ودرد عارضه حداقل با بيمار وبااز ودرد عارضه حداقل با بيمار از
ممكن وكميت كيفيت ممكنبهترين وكميت كيفيت بهترين



اجتماعي اجتماعيمهارت ))اخالقياخالقي((مهارت

ومتانت--11 ومتانتادب ادب
روانشناسي((وبردباريوبردباريصبرصبر--22 علم با روانشناسيآشنايي علم با ))آشنايي
ان33 ا ا ه ل ا د انخ ا ا ه ل ا د خ بيماران--33 با اوليه بيمارانبرخورد با اوليه برخورد
بيماران--44 شخصي اسرار بيمارانحفظ شخصي اسرار حفظ
بيماران--55 مذهبي هاي معذوريت به بيمارانتوجه مذهبي هاي معذوريت به توجه



دفتری دفتریمھارت مھارت
صحيح--11 ليبلينگ در صحيحمهارت ليبلينگ در مهارت
بيمار--22 اطالعات ودقيق كامل بيمارثبت اطالعات ودقيق كامل رثبت بي يق و ل رب بي يق و ل ب
بيمار--33 هويت وتعيين قبض بيماركنترل هويت وتعيين قبض كنترل



خون گيری نمونه خونانواع گيری نمونه انواع
�� شريانی--١١ گيری شريانینمونه گيری نمونه

گ٢٢ ي ی گي نه گن ي ی گي نه ن مويرگی--٢٢ گيری مويرگینمونه گيری نمونه

وريدی--٣٣ گيری وريدینمونه گيری نمونه



وريدی برداری نمونه وريدیمراحل برداری نمونه مراحل

�� بيمار--١١ ھويت وتعيين بيمارشناسايی ھويت وتعيين شناسايی
ناشتا--٢٢ رعايت ناشتابررسی رعايت بررسی
وسايل--٣٣ بودن کامل از وسايلاطمينان بودن کامل از اطمينان
ا۴۴ ا ا اا ا ا ا بيمار--۴۴ وضعيت مناسب وريد بيمارانتخاب وضعيت مناسب وريد انتخاب
خونگيری--۵۵ موضع عفونی خونگيریضد موضع عفونی ضد
گارو--۶۶ با وريد نمودن گاروبرجسته با وريد نمودن نياز((برجسته نيازدرصورت ))درصورت
انتخابی--٧٧ وريد کردن انتخابیفيکس وريد کردن فيکس



وريديمراحلمراحل))ادامهادامه(( برداري وريدينمونه برداري نمونه
انتخابی--٧٧ وريد کردن انتخابیفيکس وريد کردن فيکس
وريدي--88 برداري نمونه به وريدياقدام برداري نمونه به اقدام
وريد--99 از خون وريدپونكسيون از خون پونكسيون

گارو--1010 كردن گاروباز كردن باز گارو11 كردن گاروباز كردن باز
وريد--1111 از سوزن وريدخروج از سوزن خروج
برداري--1212 نمونه برداريبانداژموضع نمونه بانداژموضع
سرسوزن--1313 بهداشتي سرسوزندفع بهداشتي دفع
ها--1414 درلوله خون مناسب هاتوزيع درلوله خون مناسب توزيع



بيمار--١١ ھويت وتعيين بيمارشناسايی ھويت وتعيين شناسايی

وھوشيار--١١ سرپايی وھوشياربيمار سرپايی بيمار
ھوشيار--بيمارغيرھوشياربيمارغيرھوشيار--٢٢ ھوشيارنيمه فاقدفاقد--نيمه

تکل ت تکلقد ت تکلمقد تکلمقدرت قدرت
پرستارپرستار--
بيمار-- بيمارھمراه ھمراه
پرونده-- وياشماره بند مچ پروندهکنترل وياشماره بند مچ کنترل



تست برای �زم گی آماد از تستاطمينان برای �زم گی آماد از اطمينان
گيری نمونه از پيش گيریدرخواستی نمونه از پيش ::درخواستی

بعضی�� حذف ويا بودن ناشتا رعايت به نياز آزمايشات از بعضیبعضی حذف ويا بودن ناشتا رعايت به نياز آزمايشات از بعضی
دارند گيری خون از قبل غذايی رژيم از مواد دارنداز گيری خون از قبل غذايی رژيم از مواد ..از

��HHDLDLووTGTG))گليسريد گليسريدتری رژيم):):تری قبل ھفته سه از بايد رژيمبيمار قبل ھفته سه از بايد بيمار
الکل گيری نمونه از قبل روز سه از و باشد داشته ثابت الکلغذايی گيری نمونه از قبل روز سه از و باشد داشته ثابت يریغذايی و ز ب روز ز و ب ب يریيی و ز ب روز ز و ب ب يی

از حداقل و باشد نکرده ازمصرف حداقل و باشد نکرده سنگين٢۴٢۴مصرف ورزش نيز قبل سنگينساعت ورزش نيز قبل ساعت
باشد نداده باشدانجام نداده ..انجام

��PhenylketonuriaPhenylketonuria:(:(مطلوب تغذيه بايد مطلوبنوزاد تغذيه بايد مدت))پروتئينپروتئين((نوزاد مدتبه به
باشد۴٨۴٨ داشته ازمايش از قبل باشدساعت داشته ازمايش از قبل ..ساعت

��Metanephrines,urineMetanephrines,urine or plasmaor plasma::مصرف از مصرفبيماران از بيماران
شکhت نظير گزانتين متيل حاوی ھای غذاھاونوشيدنی شکhتتمامی نظير گزانتين متيل حاوی ھای غذاھاونوشيدنی --قھوهقھوه--تمامی

مدت به ھا نوشابه و مدتچای به ھا نوشابه و شوند٢۴٢۴چای منع شوندساعت منع ..ساعت



گيری نمونه گيریانجام نمونه انجام

ھميشه�� گيری نمونه است بھتر نتايج بودن مقايسه قابل ھميشهبرای گيری نمونه است بھتر نتايج بودن مقايسه قابل برای
مشخص وضعيت يک مشخصدر وضعيت يک نشسته((در hنشستهمث hگيرد))مث گيردصورت ..صورت

يا�� غذا،مايعات،آدامس نبايد بيمار گيری نمونه زمان يادر غذا،مايعات،آدامس نبايد بيمار گيری نمونه زمان در
باشد داشته د خ دھان در نج ا باشدد داشته د خ دھان در نج ا باشدد داشته خود دھان در باشددماسنج داشته خود دھان در ..دماسنج

وبسته�� باز را خود مشت نبايد بيمار که داشت توجه وبستهبايد باز را خود مشت نبايد بيمار که داشت توجه بايد
شود می خون در مواد بعضی تغيير باعث زيرا شودنمايد می خون در مواد بعضی تغيير باعث زيرا ازاز((نمايد
با که يافته افزايش فسفر و پتاسيم،Cکتات غلظت باجمله که يافته افزايش فسفر و پتاسيم،Cکتات غلظت جمله

، Cکتات ،افزايش Cکتات يونيزهPHPHافزايش کلسيم غلظت و کاھش يونيزهخون کلسيم غلظت و کاھش خون
يابد می افزايش يابدنيز می افزايش .).)نيز



EDTAEDTAضدانعقادضدانعقاد

�� CBC(KCBC(K22EDTAEDTAحاوی بنفش درب با حاویلوله بنفش درب با لوله --
KK33EDTAEDTA سبزحاوی درب با سبزحاویلوله درب با لوله )) Hb,HctHb,Hct

�� Peripheral blood smear,Peripheral blood smear, ReticulocyteReticulocyte count,count,
Sickle Cell Test ,, NBT Cyclosporine,Sickle Cell Test ,, NBT Cyclosporine,,, y p ,,, y p ,

�� --DATDAT--HAMHAM
�� ,HbA,HbA11C,HbAC,HbA22,electrophoresis,electrophoresis

بنفش::ACTHACTHپhسماپhسما درب لوله و شده سرد سرنگ بنفشاز درب لوله و شده سرد سرنگ کهکه))EDTAEDTA((از
نماييد استفاده شده سرد يخ در قبل نماييداز استفاده شده سرد يخ در قبل شيشهACTHACTHچونچون((از شيشهجذب جذب

))ميشودميشود

��



سديم سيترات انعقاد سديمضد سيترات انعقاد ضد

�� PT,PTT (PT,PTT ( انعقاد ضد به خون انعقادنسبت ضد به خون ١١بهبه٩٩نسبت ))
�� DD--DimerDimer--AssayAssay CoagolationCoagolation FactorsFactors

Lupus Anticoagolant،Fibrinogen

ESR ( انعقاد ضد به خون ١به۴:نسبت



ھپارينھپارين

�� ABG , VBGABG , VBG
�� (( خون٠۵٠۵//٠٠ ليتر ھرميلی برای ھپارين ليتر خونميلی ليتر ھرميلی برای ھپارين ليتر ميلی ))

ھای آزمايشگاهVBGوABGنمونه به يخ و آب حاوی ظرف در بايد
شوند شوندارسال .ارسال

�OFT اسموتيک شکنندگی تست

� در انالتيک پره خطای علت ترين شايع Cاحتما زيادی ھپارين وجود
است خونی گازھای گيری .اندازه



مناسبانتخابانتخاب--۴۴ مناسبوريد وريد



انتخاب ھای انتخاباولويت ھای مناسباولويت مناسبوريد وريد
مدين--١١ مدينوريد ))فيکسفيکس––سطحیسطحی((کوبيتالکوبيتالوريد
فرعی--٢٢ سفاليک فرعیوريد سفاليک وريد
بازيليک--٣٣ بازيليکوريد مدين((وريد وعصب براکيال شريان مديننزديک وعصب براکيال شريان ))نزديک

بيمار--۴۴ دست پشت بيماروريد دست پشت وريد
کاتتروريدی--۵۵ يا Cکانو از کاتتروريدیبرداشت يا Cکانو از برداشت



ھا ومحدوديت ھا ھاممنوعيت ومحدوديت ھا خونگيریخونگيریممنوعيت
وريدیوريدی

مچ--١١ داخلی سطح ھای مچوريد داخلی سطح ھای ودردشديد((وريد ودردشديدآسيب ))آسيب
شود--٢٢ انتخاب نبايد يافته التيام سوخته شودنواحي انتخاب نبايد يافته التيام سوخته نواحي
شود--33 گيري نمونه نبايد هماتوم ناحيه شوداز گيري نمونه نبايد هماتوم ناحيه از
شود--44 انجام است وريدي تزريق به متصل كه بازويي از نبايد گيري شودنمونه انجام است وريدي تزريق به متصل كه بازويي از نبايد گيري نمونه

اجبار اجباردرصورت گرفتهدرصورت خون وريدي تزريق هرگونه محل باالي از گرفتهنبايد خون وريدي تزريق هرگونه محل باالي از نبايد
شودشود

نمونه--55 مقابل دست از است بهتر يكطرفه ماستكتومي نمونهدرموارد مقابل دست از است بهتر يكطرفه ماستكتومي درموارد

شود شودگيري ..گيري



برداريمراحلمراحل بردارينمونه ))ادامهادامه((وريديوريدينمونه

ی۵۵ نگي خ ضع ن عف یضد نگي خ ضع ن عف ضد خونگيری--۵۵ موضع عفونی خونگيریضد موضع عفونی ضد
گارو--۶۶ با وريد نمودن گاروبرجسته با وريد نمودن حدحد((برجسته

))دقيقهدقيقه١١==مجازمجاز



تورنيکه تورنيکهبستن بستن

بايد�� بايدتورنيکت گيری۵۵--١٠١٠تورنيکت نمونه ناحيه باCی متر گيریسانتی نمونه ناحيه باCی متر سانتی
از بيشتر ونبايد شود ازبسته بيشتر ونبايد شود بيمار١١بسته بازوی روی ير بيماردقيقه بازوی روی ير دقيقه

بماند، بماند،بسته بسته
تن�� ب ن بد بايد گيری نه ،ن ر Cکتات گيری اندازه تندر ب ن بد بايد گيری نه ،ن ر Cکتات گيری اندازه در

)

بستن�� بدون بايد گيری سرم،نمونه Cکتات گيری اندازه بستندر بدون بايد گيری سرم،نمونه Cکتات گيری اندازه در
شود انجام شودتورنيکت انجام گيری..تورنيکت نمونه شود می توصيه گيریھمچنين نمونه شود می توصيه ھمچنين

CPKCPKووLDHLDHباشد تورنيکت کاربرد بدون باشدنيز تورنيکت کاربرد بدون ..نيز
افزايش� باعث تورنيکت مدت طو�نی بستن ازجمله

می سرم وآھن کلسيم گليسريد،البومين، تری ، کلسترول
)شود



گارو بستن گارواثرات بستن دقيقهدقيقه<<55اثرات



برداري نمونه برداريبانداژموضع نمونه بانداژموضع

پنبه پنبهبا خشك––با خشكگاز دقيقهدقيقه33--55گاز
در::توجهتوجه اوليه الكل مجددپنبه درقراردادن اوليه الكل مجددپنبه قراردادن

خطا وازمنابع بوده ممنوع نيدل خروج خطاموضع وازمنابع بوده ممنوع نيدل خروج موضع
شود مي محسوب وريدي گيري شوددرنمونه مي محسوب وريدي گيري ..درنمونه



ھا درلوله خون توزيع ھانحوه درلوله خون توزيع سرنگ((نحوه با گيری سرنگنمونه با گيری ))نمونه

ھماتولوژیھماتولوژی--١١
انعقادی--٢٢ ھای انعقادیلوله ھای لوله
لخته--٣٣ ھای لختهلوله ھای ))ھورمونھورمون––شيمیشيمی((لوله
خون--۴۴ کشت خونويال کشت ويال



وکيوتينر ھای درلوله خون توزيع وکيوتينرنحوه ھای درلوله خون توزيع نحوه

خون--١١ کشت خونويال کشت ويال
لخته--٢٢ لختهلوله وھورمون((لوله وھورمونشيمی ژل))شيمی ژلبدون بدون
انعقادی--٣٣ انعقادیلوله لوله انعقادی--٣٣ انعقادیلوله لوله
ھماتولوژیھماتولوژی--۴۴
دار--۵۵ ژل ھای دارلوله ژل ھای لوله



مويرگي خون گيري مويرگينمونه خون گيري نمونه
SKINSKIN PUNCTUREPUNCTURE

واطفال--11 واطفالدرنوزادان درنوزادان
وسيع--22 سوختگي با وسيعبيماران سوختگي با بيماران
چاق--٢٢ بسيار چاقبيماران بسيار بيماران
ترومبوز--٣٣ به مستعد ترومبوزبيماران به مستعد بيماران
انھا--۴۴ سطحي وريدھاي كه بيماراني ساير يا مسن انھابيماران سطحي وريدھاي كه بيماراني ساير يا مسن بيماران

اند شكننده بسيار يا نبوده دسترسي اندقابل شكننده بسيار يا نبوده دسترسي قابل
توسط--۵۵ منزل در سريع ازمايشھاي انجام جھت گيري توسطخون منزل در سريع ازمايشھاي انجام جھت گيري خون

بيمار بيمارخود خود



نمونه اوري وجمع پوست كردن سوراخ جھت مناسب نمونهنواحي اوري وجمع پوست كردن سوراخ جھت مناسب نواحي

دست--١١ انگشتان اخر بند دستي كف دستسطح انگشتان اخر بند دستي كف سطح
پا--٢٢ پاشنه وخارجي داخلي پاسطح پاشنه وخارجي داخلي سطح
شست--٣٣ پايي كف شستسطح پايي كف پاپاسطح يي پ ييح پ پپح



نوزادان از گيري نمونه در توجه قابل نوزاداننكات از گيري نمونه در توجه قابل نكات

از--١١ بيشتر نبايد شده ايجاد سوراخ ازعمق بيشتر نبايد شده ايجاد سوراخ باشد٢٢عمق متر باشدميلي متر ميلي
گردد--٢٢ ايجاد سوراخ پا پاشنه خلفي انحناي در گرددنبايد ايجاد سوراخ پا پاشنه خلفي انحناي در ..نبايد
وازاز--٣٣ متورم ونواحي متورم سوراخنواحينواحينواحي مجددا نيزنبايد شده گيري نمونه قب= سوراخكه مجددا نيزنبايد شده گيري نمونه قب= كه

كرد كردايجاد بافتی((ايجاد ميان آب تجمع بافتیبدليل ميان آب تجمع الودگي--بدليل الودگياحتمال ))احتمال
شود--۴۴ انجام نبايد نوزادان پاي پاشنه مركزي ناحيه در گيري شودنمونه انجام نبايد نوزادان پاي پاشنه مركزي ناحيه در گيري به((نمونه بهصدمه صدمه

ناحيه,,اعصاباعصاب ان وغضروف ناحيهتاندنھا ان وغضروف ))تاندنھا

گرفت--۵۵ نمونه نبايد ھم نوزاد انگشت نوك گرفتاز نمونه نبايد ھم نوزاد انگشت نوك استخوان,,از تا پوست فاصله استخوانچون تا پوست فاصله چون
بين نوزادان انگشتان اخر بينبند نوزادان انگشتان اخر ))گانگرنگانگرن..عفونتعفونت((ميليمتراستميليمتراست٢٢--١١بند

گوش--۶۶ گوشازنرمه دست––ازنرمه دستانگشتان زيرانگشتان وکودکان نوزادان زيروپای وکودکان نوزادان سالسال١١وپای



وريدی گيری نمونه شکست وريدیدCيل گيری نمونه شکست دCيل

قرارندارد--١١ وريد لومن درون مناسب فضای در قرارنداردسرسوزن وريد لومن درون مناسب فضای در ..سرسوزن
خhء--٢٢ لوله وکيوم خhءتخليه لوله وکيوم تخليه
گارو--٣٣ ازحد بيش بستن گارومحکم ازحد بيش بستن وبرگشت((محکم شريان جريان وبرگشتمانع شريان جريان مانع

د ش ط ھا د ن دخ ش ط ھا د ن شود))خ می سطحی ھای وريد شودخون می سطحی ھای وريد ))خون
عمودی--۴۴ عمودیحرکات وريد––حرکات يافتن ھدف با نيدل وريدافقی يافتن ھدف با نيدل ..افقی

محيطی––فلبيتفلبيت--ترومبوزترومبوز عصبی ھای رشته به محيطیآسيب عصبی ھای رشته به ––آسيب
و وآمبولی انفارکتوسانفارکتوس..........آمبولی



توجه توجهتوجه توجه

ازدوبار بيش وريدی خونگيری به ازدوباراقدام بيش وريدی خونگيری به اقدام
می سوم وبار بوده ممنوع فرد يک میتوسط سوم وبار بوده ممنوع فرد يک توسط

ط طل توسطل و مناسب زمانی بافاصله توسطبايست و مناسب زمانی بافاصله بايست
پذيرد صورت ديگری مجرب پذيردخونگير صورت ديگری مجرب ..خونگير



ھماتومھماتوم



فلبوتومي فلبوتوميعوارض عوارض



ازروشھایروشھای ازجلوگيری گير((ھماتومھماتومجلوگيری گيرنمونه ))نمونه

شود--١١ سوراخ بايد وريد باCی ديواره شودتنھا سوراخ بايد وريد باCی ديواره صورت--تنھا صورتدر در
رگ پائينی ديواره از سوزن سر رگعبور پائينی ديواره از سوزن سر بافت،خون،خونعبور بافتبه به

ناحيه در ھماتوم سبب کرده نفوذ ناحيهاطراف در ھماتوم سبب کرده نفوذ شوداطراف شودمی ..می
شود--٢٢ باز تورنيکت بايد سوزن کردن خارج از شودقبل باز تورنيکت بايد سوزن کردن خارج از ..قبل
با--٣٣ بايد گيری نمونه از باپس بايد گيری نمونه از ياپس ياپنبه رویرویگازخشکگازخشکپنبه

کرد وارد اندکی فشار گيری نمونه کردمحل وارد اندکی فشار گيری نمونه محل



بيمار توسط ازھماتوم بيمارپيشگيری توسط ازھماتوم پيشگيری

برداری--١١ نمونه محل ماسلژ برداریعدم نمونه محل ماسلژ عدم
گيری--٢٢ بعدازنمونه دست گيریتانکردن بعدازنمونه دست تانکردن
کامل--٣٣ کاملرعايت روی۵۵--٣٣رعايت فشار رویدقيقه فشار دقيقه ي ير رویر ر رویي ر ي

موضعموضع
خونگيری--۴۴ حين دست ندادن خونگيریتکان حين دست ندادن تکان
سرد٢۴٢۴--۵۵ آب کمپرس اول سردساعت آب کمپرس اول ساعت

گرم٢۴٢۴ آب کمپرس دوم گرمساعت آب کمپرس دوم ساعت



برداری نمونه از ناشی وازوواگال برداریشوک نمونه از ناشی وازوواگال شوک

خون--١١ خونديدن ديدن
بيمار--٢٢ ازحد بيش بيمارگرسنگی ازحد بيش ییگرسنگی
سمپاتيک--٣٣ اعصاب سمپاتيکتحريک اعصاب ونمونه//تحريک ازسرنگ ونمونهترس ازسرنگ ترس
گيرگير



وعدم شوک ازبروز پس ضروری وعدماقدامات شوک ازبروز پس ضروری اقدامات
بيمار بيمارھوشياری ھوشياری

برداری--١١ نمونه بيمارازمکان ازخروج برداریممانعت نمونه بيمارازمکان ازخروج ممانعت
نقاط--٢٢ سربيماربه ازاصابت نقاطممانعت سربيماربه ازاصابت تيزوخطرناکتيزوخطرناکممانعت
تخت٣٣ ی ب ا بي اباندن تختخ ی ب ا بي اباندن خ و--٣٣ تخت بيماربرروی وخواباندن تخت بيماربرروی ......خواباندن
اعصاب--۴۴ وتحريک زدن سرد،سيلی باآب ،تماس زدن اعصابحرف وتحريک زدن سرد،سيلی باآب ،تماس زدن حرف

بيمار بيمارمحيطی محيطی
نباشد--۵۵ ھا دندان بين بيمار زبان نباشدکنترل ھا دندان بين بيمار زبان ..کنترل
اکسيژن--۶۶ ازکپسول استفاده ھوشياری عدم اکسيژندرصورت ازکپسول استفاده ھوشياری عدم درصورت
اورژانس--٧٧ پزشک اورژانسفراخوان پزشک فراخوان



وکيوتينر وکيوتينرسيستم سيستم



�� ايمنی** اصول رعايت دليل به ميگردد توصيه کلی طور ايمنیبه اصول رعايت دليل به ميگردد توصيه کلی طور به
خ=ء ھای لوله و نشود استفاده سرسوزن و سرنگ خ=ءاز ھای لوله و نشود استفاده سرسوزن و سرنگ از

شوند آن شوندجايگزين آن جايگزين





يکبار خhء ھای لوله از استفاده يکبارمزايای خhء ھای لوله از استفاده مزايای
مصرفمصرف

گيري-1 نمونه بخش در دقت و افزايشسرعت
آلوده-2 هاي نمونه با گيري نمونه بخش پرسنل آلودگي امكان كاهش

مختلفدرهنگام هاي لوله در نمونه كردن تقسيم
ثانويه-3 آلودگيهاي خاطر به مجدد گيري نمونه تكرار از جلوگيري ثانويه3 آلودگيهاي خاطر به مجدد گيري نمونه تكرار از جلوگيري

هاي دقيقلوله شستشوي عدم خاطر به گيري نمونه
خطر-4 از Needleجلوگيري Stickگيري نمونه بخش پرسنل شدن
مصرفي-5 هاي لوله شستشوي به مربوط هاي هزينه كاهش



يکبار خhء ھای لوله از استفاده يکبارمزايای خhء ھای لوله از استفاده مزايای
مصرفمصرف

مصرف-6 يكبار و استريل هاي لوله از استفاده جهت به بيماران رضايتمندي
ا ا ا بيمارا هر براي اختصاصي صورت به

ها-7 نمونه سانتريفيوژ و جابجايي هنگام در ها لوله شكستگي از جلوگيري
و-8 خون الزم حجم مقدار بودن آزمايشEDTAمتناسب جهت انعقادها وضد
نياز-9 وعدم خون قند افت از جلوگيري و قرمز هاي گلبول از سرم جداسازي

دار ژل هاي لوله از استفاده با جداگانه لوله در سرم جداسازي به



پوشپوشدردر

نگه--نمونهنمونه::�� و انتقال مدت طول در بايد نگهها و انتقال مدت طول در بايد ظروف--ها در ظروفداري در داري
گيرند--درپوشدرپوش قرار گيرنددار قرار در..دار خطا باعث درپوش وجود درعدم خطا باعث درپوش وجود عدم

به متغيرها بعضي بهنتايج متغيرها بعضي اكسيد--نتايج دي دادن دست از اكسيددليل دي دادن دست از دليل
افزايش و افزايشكربن و فسفاتازPHPHكربن اسيد و يونيزه كلسيم فسفاتازنظير اسيد و يونيزه كلسيم نظير افزايش و افزايشكربن و فسفاتازPHPHكربن اسيد و يونيزه كلسيم فسفاتازنظير اسيد و يونيزه كلسيم نظير

..گرددگردد--ميمي))يابنديابند--افزايشميافزايشمي((
نمونه--همهم�� تبخير آئروسل، ايجاد درپوشخطر وجود نمونهچنين تبخير آئروسل، ايجاد درپوشخطر وجود چنين

كاهشمي نيز را آلودگي كاهشميو نيز را آلودگي ..دهددهد--و



آزمايشگاه--جمعجمع محل در نمونه آزمايشگاهآوري محل در نمونه آوري

در--نمونهنمونه::زمانزمان�� مناسب بسته در ظروف در بايد درها مناسب بسته در ظروف در بايد ها
گردند--كوتاهكوتاه ارسال آزمايشگاه به ممكن زمان گردندترين ارسال آزمايشگاه به ممكن زمان ..ترين

نمونه�� نمونهانتقال مي--انتقال ميها صورت--ها اتاق دماي شرايط در صورتبايست اتاق دماي شرايط در بايست
به د بهگ د نمونه--گ نمونهجز د--جز س ه زنج حفظ با بايد كه دهاي س ه زنج حفظ با بايد كه هاي به بهگيرد، نمونه--گيرد، نمونهجز سرد--جز زنجيره حفظ با بايد كه سردهايي زنجيره حفظ با بايد كه هايي

شوند--نگهنگه منتقل و شوندداري منتقل و ..داري
نمونه�� محل از نمونه سريع نمونهانتقال محل از نمونه سريع در--انتقال آزمايشگاه به درگيري آزمايشگاه به گيري

نمونه محل دماي كه نمونهشرايطي محل دماي كه از--شرايطي باالتر ازگيري باالتر استاستCC2222°گيري
است برخوردار زيادي اهميت استاز برخوردار زيادي اهميت ..از

��



سرم سرمجداسازي جداسازي

جمع�� از پس خون جمعنمونه از پس خون بسته((آوريآوري--نمونه در ظروف بستهدر در ظروف بايد))در بايد، ،
طي را شدن لخته مراحل سانتريفيوژ و جداسازي طيجهت را شدن لخته مراحل سانتريفيوژ و جداسازي جهت

به و زمان طي با مرحله اين است بهتر كه بهنمايد و زمان طي با مرحله اين است بهتر كه طورطور--نمايد
گـيرد صورت گـيردخودبخود صورت گـيرد..خودبخود صورت گـيردخودبخود صورت ..خودبخود

به�� شدن لخته بهعمـل شدن لخته اتاق--عمـل دماي در طبيعي اتاقطور دماي در طبيعي --CC2525°((طور
از))2222 ازپس مي3030--6060پس كامل ميدقيقه كامل كه..گرددگردد--دقيقه صورتي كهدر صورتي در

لخته زمان نمايد، مصرف انعقاد ضد داروهاي لختهبيمار زمان نمايد، مصرف انعقاد ضد داروهاي بيمار
ميشود تر الني ميشودطو تر الني طو



پالسما پالسماتهيه تهيه

به--لـولـهلـولـه�� افزودني مواد همراه به خون حاوي بههـاي افزودني مواد همراه به خون حاوي جزجز--هـاي

نمونه از پس بايد سديم نمونهسيترات از پس بايد سديم براي--سيترات آرامي به برايگيري آرامي به گيري

ناا1155اقلاقل گ ته ش ط خل نت گ ته ش ط خل ت گردندباربار55--1010حداقلحداقل ته و سر شدن مخلوط گردندجهت ته و سر شدن مخلوط جهت

دستورالعمل--بهبه((�� مطابق بايـد خاصكـه موارد دستورالعملجز مطابق بايـد خاصكـه موارد جز

گردد عمل لوله گرددسازنده عمل لوله و--لولهلوله).).سازنده سديم سيترات حاوي وهاي سديم سيترات حاوي هاي

بايد بايدخون گردند33--44خون ته و سر گردندمرتبه ته و سر ..مرتبه



نور با نورمجاورت با مجاورت

امر�� اين گيرد قرار خورشيد نور مقابل در نبايد امرنمونه اين گيرد قرار خورشيد نور مقابل در نبايد نمونه

اولترا يا خورشيد نور به كه تركيباتي مورد اولترابخصوصدر يا خورشيد نور به كه تركيباتي مورد بخصوصدر

ل نظ تن ا ا لل نظ تن ا ا AAتاتال بيلي نظير حساسهستند بسيار بيليويوله نظير حساسهستند بسيار ويتامين--ويوله ويتامينروبين، AAروبين،

داردBB1212--BB66––وو اهميت بسيار كاروتن بتا داردو اهميت بسيار كاروتن بتا ظرفظرف..و

نمونه اين نمونهحاوي اين ويا--حاوي بايدمشكي نور از محافظت جهت وياها بايدمشكي نور از محافظت جهت ها

شوند پيچيده آلومنييوم كاغذ از پوششي شونددر پيچيده آلومنييوم كاغذ از پوششي ..در

��



::هموليزهموليز

امكان�� تا گيرد صورت آرامي به بايد نمونه نقل و امكانحمل تا گيرد صورت آرامي به بايد نمونه نقل و حمل
گلبول به گلبولآسيب به رساند--آسيب حداقل به را قرمز رساندهاي حداقل به را قرمز وجودوجود..هاي

برخي عملكرد با تداخل سبب نمونه در برخيهموليز عملكرد با تداخل سبب نمونه در هموليز
مي--دستگاهدستگاه ميهايي را--هايي پارامترها نوري روش به كه راشود پارامترها نوري روش به كه شود ميدستگاهدستگاه ميهايي راهايي پارامترها نوري روش به كه راشود پارامترها نوري روش به كه شود
مي--اندازهاندازه ميگيري پالسما..كنندكنند--گيري و سرم در زيادي پالسماتركيبات و سرم در زيادي تركيبات

هموليز تاثير هموليزتحت تاثير خارجي((تحت منشا خارجيبا منشا مي))با ميقرار ..گيرندگيرند--قرار



ھموليز از جلوگيری ھموليزروشھای از جلوگيری روشھای

مجاورت::١١ در کردن ضدعفونی از پس بايد گيری نمونه مجاورتموضع در کردن ضدعفونی از پس بايد گيری نمونه موضع
شود خشک محيط شودھوای خشک محيط ..ھوای

نشود::٢٢ استفاده کوچک اندازه با سرسوزن از است نشودبھتر استفاده کوچک اندازه با سرسوزن از است ..بھتر
نشود::٣٣ گيری نمونه ھماتوم محل نشوداز گيری نمونه ھماتوم محل ..از
شود::۴۴ استفاده بايد اصلی سطحی وريدھای شوداز استفاده بايد اصلی سطحی وريدھای از و:: ي ب ی ی ی وري وز ي ب ی ی ی وري ..ز
ھوا::۵۵ حباب ھيچگونه تا باشد متصل سرنگ به hکام سوزن ھوابايد حباب ھيچگونه تا باشد متصل سرنگ به hکام سوزن بايد

نشود تشکيل گيری نمونه نشودھنگام تشکيل گيری نمونه ..ھنگام
شود::۶۶ کشيده عقب به آرامی به بايد سرنگ شودپيستون کشيده عقب به آرامی به بايد سرنگ ..پيستون
به::٧٧ بايد ميشود ريخته ضدانعقاد بدون لوله در نمونه صورتيکه بهدر بايد ميشود ريخته ضدانعقاد بدون لوله در نمونه صورتيکه در

گردد تخليه و منتقل لوله داخلی جدار به گرددآرامی تخليه و منتقل لوله داخلی جدار به ..آرامی
ميشود::٨٨ ريخته انعقاد ضد ماده حاوی ھای لوله در که ھايی ميشودنمونه ريخته انعقاد ضد ماده حاوی ھای لوله در که ھايی نمونه

ارامی به و بhفاصله ارامیبايد به و بhفاصله شود١٠١٠تاتا۵۵بايد مخلوط شودبار مخلوط ..بار





�� نمونه ردوقبول نمونهمعيارھای ردوقبول معيارھای
درآزمايشگاهدرآزمايشگاهدرآزمايشگاهدرآزمايشگاه

انعقاد و انعقادھماتولِوژی و ھماتولِوژی



آزمايش::١١ نوع يا بيمار از ناكافي آزمايشمشخصات نوع يا بيمار از ناكافي برچسب ((مشخصات وجود عدم برچسبنظير وجود عدم برچسببرچسبيايانظير
ناقص اطالعات ناقصبا اطالعات ))با

کم::٢٢ حجم با کمنمونه حجم با نمونه
اشتباھی::٣٣ اشتباھیضدانعقاد ضدانعقاد
مخلوط::۴۴ به احتياج که ھايی نمونه ناکافی کردن مخلوطمخلوط به احتياج که ھايی نمونه ناکافی کردن مخلوط

خون نمونه قبول يا رد خونمعيارهاي نمونه قبول يا رد معيارهاي

لخته لختهوجود ))وجود )) کامل کاملکردن دارنددارندکردن
نمونه::۵۵ در ھموليزياليپمی نمونهايجاد در ھموليزياليپمی ايجاد
خون::۶۶ مصنوعی شدن غليظ و تورنيکت طوCنی خونبستن مصنوعی شدن غليظ و تورنيکت طوCنی بستن
نامناسب::٧٧ حرارت و نمونه ارسال در نامناسبتاخير حرارت و نمونه ارسال در تاخير

ظرف از خارج به نمونه ظرفنشت از خارج به نمونه نشت ٨٨::



11.. EDTAEDTA DependedDepended
22 Cold AgglutininCold Agglutinin

کاذب کاذبترومبوسيتوپنی ترومبوسيتوپنی

22.Cold Agglutinin.Cold Agglutinin



انعقادی آزمايشات گيری انعقادینمونه آزمايشات گيری ::(PT,PTT)(PT,PTT)نمونه
نمونهخطایخطای�� حجم بودن نمونهکم حجم بودن در::کم خون به انعقاد ضد ماده حجم درنسبت خون به انعقاد ضد ماده حجم نسبت

آزمايش آزمايشلوله است((لوله نه به استيک نه به ماده).).يک حجم بودن بيشتر صورت مادهدر حجم بودن بيشتر صورت در
انعقاد انعقادضد شودPT,PTTPT,PTTضد می طوCنی کاذب طور شودبه می طوCنی کاذب طور ..به

نکردنخطایخطای�� نکردنمخلوط خونگيریمخلوط از پس بhفاصله نمونه خونگيریآھسته از پس بhفاصله نمونه بايدبايد::آھسته
ته آھ ط نگ خ ا ات تهاز آھ ط نگ خ ا ات د۴۴٣٣از ک ط خل ا نه ن دا ک ط خل ا نه ن ا آھسته بطور خونگيری اتمام از آھستهپس بطور خونگيری اتمام از کرد٣٣--۴۴پس مخلوط را نمونه کردبار مخلوط را نمونه بار

شودو می تشکيل لخته اينصورت غير شودودر می تشکيل لخته اينصورت غير کاذبPT,PTTPT,PTTدر کاذببطور بطور
شود می شودطوCنی می ..طوCنی

نمونهخطایخطای�� شديد دادن نمونهتکان شديد دادن پhکتھا::تکان شدن فعال و ھموليز پhکتھاباعث شدن فعال و ھموليز باعث
و شود ومی شود شوندPT,PTTPT,PTTمی می کوتاه کاذب شوندبطور می کوتاه کاذب بهبهھموليزھموليزوجودوجود..بطور

شدن کوتاه باعث باريک سوزن بردن بکار جمله از مختلف شدندCيل کوتاه باعث باريک سوزن بردن بکار جمله از مختلف دCيل
شودPT,PTTPT,PTTکاذبکاذب شودمی ..می

��



انعقادی ھای تست گيری انعقادینمونه ھای تست گيری نمونه
PTPT--PTTPTT--D.dimerD.dimer--FibFib--LACLAC--FDPFDP--Protein C,SProtein C,S

�� وخون--١١ ضدانعقاد ماده نسبت رعايت وخونلزوم ضدانعقاد ماده نسبت رعايت ١:٩١:٩لزوم
�� سديم٢٢//٠٠++خونخون٨٨//١١ سديمسيترات ٪٪٢٢//٣٣سيترات

�� پhسما--٢٢ پhسماجداسازی بادور١٠١٠جداسازی بادوردقيقه فرصت۴٠٠٠۴٠٠٠دقيقه فرصتدراولين ��دراولين پhسما--٢٢ پhسماجداسازی بادور١٠١٠جداسازی بادوردقيقه فرصت۴٠٠٠۴٠٠٠دقيقه فرصتدراولين دراولين
�� گيری نمونه بعداز ساعت يک گيریحداکثر نمونه بعداز ساعت يک حداکثر
�� نمونه--٣٣ زمان بھترين باھپارين درمان تحت نمونهدربيماران زمان بھترين باھپارين درمان تحت دربيماران

ھپارين/./.۵۵گيریگيری ازدوزبعدی قبل ساعت يک ھپارينتا ازدوزبعدی قبل ساعت يک تا
�� PTPT--PTTPTTآزمايشاتآزمايشات درعرض درعرضبايد پس۴۴بايد پسساعت ازجداسازیازجداسازیساعت

شوند شوندانجام ..انجام



سيستم با انعقادی ھای تست گيری سيستمنمونه با انعقادی ھای تست گيری نمونه
وکيوتينروکيوتينر

�� سايرلوله بامحتويات گيری نمونه نيدل آلودگی سايرلولهبدليل بامحتويات گيری نمونه نيدل آلودگی ھایھایبدليل
ازجمله ازجملهديگر EDTAEDTAديگر Cزمستوياويا لخته کننده فعال Cزمستژل لخته کننده فعال ژل
د ش گرفته ل ا قادی ان ھای ت ت به ط رب نه دن ش گرفته ل ا قادی ان ھای ت ت به ط رب نه شودن گرفته اول انعقادی ھای تست به مربوط شودنمونه گرفته اول انعقادی ھای تست به مربوط ..نمونه



ھای تست گيری نمونه در خطا ھایعوامل تست گيری نمونه در خطا عوامل
انعقادیانعقادی

�� ھپارين--١١ به آغشته مسيرھای از گيری ھپاريننمونه به آغشته مسيرھای از گيری وريدی((نمونه وريدیکاتترھای ))کاتترھای
�� وريدی--٢٢ محلول تزريق مسيرھای از گيری وريدینمونه محلول تزريق مسيرھای از گيری نمونه

�� لخته--٣٣ لختهوجودھرگونه رؤيت––وجودھرگونه قابل رؤيتھموليز قابل ھموليز
�� ازمقدارCزمنمونهنمونه-- کمتر ازمقدارCزمباحجم کمتر ��باحجم رCزموو ز ر جم رCزمب ز ر جم ب

�� دقيقه--۴۴ بيشترازيک تورنيکه دقيقهبستن بيشترازيک تورنيکه تراکم--------بستن وريدی جريان تراکمرکود وريدی جريان رکود
وفيبرينوژنوفيبرينوژن٨٨فاکتورھایفاکتورھای ,VWF,VWF

�� نشانهحجمحجمافزايشافزايش--۵۵ ازخط نشانهخون ازخط استاستموردقبولموردقبول))٠.٢٠.٢((٪٪١٠١٠تاتاخون
�� فاکتورھای--۶۶ گيری اندازه جھت پhسما وفريزسريع جداسازی فاکتورھایعدم گيری اندازه جھت پhسما وفريزسريع جداسازی عدم

C,SC,S ھای وپروتيين ھایانعقادی وپروتيين انعقادی



ھای تست گيری نمونه در خطا ھایعوامل تست گيری نمونه در خطا عوامل
انعقادیانعقادی

�� بودندرصورتدرصورت--٧٧ بودنليپمی بدليل--وجودھموليزوجودھموليز--ليپمی پhسما بدليلزردی پhسما زردی
با آزمايش انجام است بھتر کواگولومتر پايانی نقطه بانورسنجی آزمايش انجام است بھتر کواگولومتر پايانی نقطه نورسنجی

پذيرد صورت دستی پذيردروش صورت دستی ..روش
�� فاکتورسرمایسرمای--٨٨ شدن فعال باعث فاکتوريخچال شدن فعال باعث ثانيهثانيه٣٣--٢٢وکاھشوکاھش٧٧يخچال

((PT)PT) خواھدشد زمان خواھدشدای زمان ..ای
�� درحرارتپhسمایپhسمایپايداریپايداری--٩٩ دربسته درحرارتجداشده دربسته اتاقاتاقجداشده

�� (PT)(PT) ساعتساعت٢۴٢۴تاتا
�� پhسمای--١٠١٠ پhسمایپايداری درحرارتپايداری دربسته درحرارتجداشده دربسته يخچاليخچالجداشده

�� PTTPTT گيری۴۴تاتا ازنمونه گيریساعت ازنمونه ساعت



Bleeding TimeBleeding Time

�� دوک دوکروش ::روش
�� ))بزرگساCنبزرگساCن((گوشگوشازCلهازCله

�� پا پاازپاشنه ))نوزاداننوزادان((ازپاشنه
�� عمق عمقبه باCنست٣٣به متر باCنستميلی متر ميلی

�� دقيقهدقيقه١١--۴۴::نرمالنرمالمحدودهمحدوده
�� تميز صافی ازکاغذ تميزاستفاده صافی ازکاغذ شده((استفاده شدهاتوکhو ))اتوکhو
�� وگزارش٣٠٣٠ھرھر ثبت بار يک وگزارشثانيه ثبت بار يک ثانيه



Bleeding TimeBleeding Time

�� با––ايندومتاسينايندومتاسين––آسپرينآسپرين--١١ ھيستامين وآنتی بافنوتيازين ھيستامين وآنتی فنوتيازين
سيhن زمان سيhنافزايش زمان >>افزايش ھااختhلاختhل پhکت ھادرعملکرد پhکت ------------درعملکرد
�� نکند**************** مصرف آسپرين قبل ھفته ازيک نکندبيمار مصرف آسپرين قبل ھفته ازيک بيمار

الل٢٢ hک ا کا ث افال hک ا کا ث ��فال سيلين--٢٢ سيلينپنی ھاپنی پhکت موثردرکارايی ھاوسفالوسپورين پhکت موثردرکارايی وسفالوسپورين
�� ))٣٠٣٠کمترازکمترازھماتوکريتھماتوکريت((خونیخونیکمکم--٣٣



Clotting TimeClotting Time

�� انعقاد زمان تست در آناليز حين و قبل شايع خطا انعقادمنابع زمان تست در آناليز حين و قبل شايع خطا منابع
�� از--١١ کمتر ازحرارت کمتر از٣۵٣۵حرارت بيشتر ازيا بيشتر درجهدرجه۴۵۴۵يا

پhستيکی--٢٢ نامناسب لوله از پhستيکیاستفاده نامناسب لوله از زمان((استفاده کاذب زمانافزايش کاذب افزايش
قاد قادان ))انعقادانعقاد))ان

زياد--٣٣ قطر با ھموليز غير لوله از زياداستفاده قطر با ھموليز غير لوله از کاذب((استفاده کاذبافزايش افزايش
شيشه جدار با خون کمتر تماس سطح علت به انعقاد شيشهزمان جدار با خون کمتر تماس سطح علت به انعقاد زمان

انعقاد داخلی مسير کننده فعال انعقادای داخلی مسير کننده فعال ))ای



آناليز حين و قبل شايع خطا آناليزمنابع حين و قبل شايع خطا منابع
CTCTانعقاد زمان انعقادتست زمان تست

�� ای--۴۴ شيشه آزمايش لوله داخل به را کامل خون که ایزمانی شيشه آزمايش لوله داخل به را کامل خون که زمانی
اندازه و کرونومتر کار به شروع زمان نمائيم می اندازهمنتقل و کرونومتر کار به شروع زمان نمائيم می منتقل

است زمان استگيری زمان سرنگ((گيری بدنه وارد خون که زمانی سرنگنه بدنه وارد خون که زمانی نه
گردد می گرددپhستيکی می گردد))پhستيکی می گرددپhستيکی می ))پhستيکی

�� برای--۵۵ اختصاصی غير و حساس غير تست انعقاد برایزمان اختصاصی غير و حساس غير تست انعقاد زمان
است انعقادی ھای استبيماری انعقادی ھای بيماری

�� فاکتورھای فعاليت که دھنده خونريزی شديد بيماريھای فاکتورھایدر فعاليت که دھنده خونريزی شديد بيماريھای در
از کمتر به ازانعقادی کمتر به طو�نی٢٢انعقادی و طبيعی غير برسد طو�نیدرصد و طبيعی غير برسد درصد

شد شدخواھد خواھد



Thanks for your attention


