
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوننمونه گیری 

 نویسنده:سید مجتبی کاظمی

 انه سفیدومرکز مشاوره و خدمات پرستاری پر



سط یشگاهیآزما ینمونه ها نیاز مهمتر یکینمونه خون    ست که تو سنل ا شک و فرد متخصص د شگاه،یآزما پر ستار، پز  نهیزم نیدر ا گریپر

 .ی شوداستفاده م مثل تشخیص بیماری های خونی و بدنی یشگاهیآزما یتست ها ینمونه برا نیشود. از ا یم هیته

 .کند یم دیباشد که آنها را تول یبافت ای مدر اندا یماریاز مواد موجود در خون ممکن است نشان دهنده وجود ب یبرخ یعیرطبیسطوح غ

برای انجام آزمایشاااش شاارایط خاااای باید ر ایت 

ستار پزشک شود. شما در مورد چگونگیا پر  یبه 

در برنامه  رییتغآماده شااادن، از جمهه هرهونه 

 آموزش خواهد داد.  تان،یداروها

 

 

 

هاهی برای انجام آزمایشاش باید ابح زود بیدار 

شاده و به آزمایشاگاه مراجعه کرد و در این بین 

مایشاش ممکن است اتفاقاتی بیفتد که درنتیجه آز

تداخل کند از جمهه اسااترش شااهوغی،ترافیک و هوای 

ورش تمام آمادهی هایی که از قبل برای انجام آزمایش از جمهه ناشااتا بودن و دیر به آزمایشااگاه برسااید که در این ااا آلوده و حتی ممکن اساات

شما را خراب کند. سالمندی دارید که توان رفتن به ر ایت رژیم غذایی خاص فراهم کرده بودید از بین می روند و این میتواند کل روز  شاید  حتی 

شد  شته با شگاه را ندا شاوره و خدماش  ترتیببه همین آزمای سفید تماش هرفته و شما میتوانید با مرکز تخصصی م ستاری پروانه  نمونه هیری پر

 دهید. درخواستخون در منزل را 

 

 «نازکت آزرده گزند مباد وجود  ***  مباد ازمندین بانیتنت به ناز طب»

 

 

میباش یم یگرام انیوجود ندارد و در تمام نقاط تهران و شهرستان ها در خدمت مدد جو یایجغراف تیوددر ارائه خدمات محد  

 باشد. یمحترم م نیدر خدمت مراجع یبصورت ادار 17 یال 9ساعته پاسخگو و از ساعت  24مرکز بصورت  نیا

777۵1924-777۵192۳  

  3واحد 60 پالک - امامت خیابان - دماوند خیابان - تهران :

efid.irSarvanePwww. 

 

ParvaneSefid.ir 

https://www.google.com/maps/dir/''/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%8C+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x3f8e02ec9b522395:0x39b75984f0151710?sa=X&ved=0ahUKEwiEpZaM2bnXAhVQKOwKHQdSDLEQiBMIVzAF
file:///C:/Users/zappata/Desktop/پروانه%20سفید/www.ParvaneSefid.ir
https://www.google.com/maps/dir/''/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%8C+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x3f8e02ec9b522395:0x39b75984f0151710?sa=X&ved=0ahUKEwiEpZaM2bnXAhVQKOwKHQdSDLEQiBMIVzAF

