
 

 

 پرسش رایج درباره آزمایش خون کودکان

 

 خون ساالنه برای چکاپ نیاز دارند؟ ها هم به آزمایش آیا بچه.۱

ها و  انگل در بچه عفونت با ادراری و خونی، عفونت معموال پزشکان به دلیل شیوع کم

های سالیانه را برای کودکان  ها برخی آزمایش همچنین به دلیل تغذیه ناسالم خانواده

 ادرار  زمایش(، آهای خونی شمارش همه سلول) CBC کنند مانند درخواست می

( U/A & U/C جهت)  ها  عفونت ادراری است که خوشبختانه این آزمایشبررسی

 .خواهد نمی هیچ آمادگی یا حالت ناشتایی

 هایی الزم است فرزندم را ناشتا نگه دارم؟ برای چه آزمایش.۲

ساعت ناشتایی احتیاج دارند.  ۹تا  ۸خون دارند به  که آزمایش قند و چربی کودکانی

هایی  یا کودکتان عالمت ،اگر سابقه مشکل خاصی در خانواده داشته باشید مثل دیابت

چاقی بیش از حد داشته باشد برای این بررسی ادرار یا حتی  مثل تشنگی زیاد و تکرر

 .کند پزشک درخواست آزمایش می



 

 

 

 دهم در نتیجه آزمایش مهم است؟ آیا شامی که به فرزندم می.۳

چرب مصرف شود  فقط اگر از نظر چربی خون به بررسی نیاز باشد، بهتر است شام کم

 .چیزی ندهیدشب که به کودک شام دادید به جز آب و مایعات  ۹و از ساعت 

 .گیرند؟ نگران جبران این خون هستم چرا این همه از فرزندم خون می.۴

سی خون نیاز  سی ۱۱تا نهایتا  ۵به نظر شما این حجم خون زیاد است. اما ما فقط به 

 ۵ها را روی  توان بیشتر آزمایش های جدید آزمایش می ها و تکنیک داریم. با دستگاه

که این حجم خون برای کودک ضرری ندارد. این حجم سی نمونه خون انجام داد  سی

های  شود، چون سلول درصد حجم خون اوست و به سرعت جبران می ۱۱خون زیر 

 .ها دائم در حال تولید و ساخته شدن هستند RBC قرمز خون

 مالحظات طبی خاصی نیاز است؟آیا بعد از خونگیری از کودک .۵

همراهتان باشد که به عنوان جایزه همکاری ، فقط کافی است یک آبمیوه کوچک خیرن

 .گیری به کودک بدهید بعد از خون

آی به  آر اماسکن و  تی گیرند یا مانند سی ها در همان حالت هوشیاری خون می از بچه.۶

 د؟نده بخش می آنها آرام

کنیم با آنها صحبت کنیم و حواسشان  می ها نه تنها بیدار و هوشیارند بلکه سعی  بچه

های   شود پرت کنیم. در اغلب آزمایشگاه ای که سوزن وارد بدنشان می ای لحظهرا بر

هستند تا توجه کودکتان به آنها جلب   اشکال کارتونی به در و دیوار نصب ، کودکان



 

 

دهیم که هم کنترلشان  ها را در حالت خوابیده قرار می شود. نکته مهم اینکه بچه

 .ها پیشگیری کرده باشیمکردن آن راحت باشد هم از سرگیجه و غش

. وندقرار است کجا بر والدین به آنها نمی گویند کهترسند  ها از آمپول می چون بچه.۷

 کند یا نه؟ کمک می آسان شدن نمونه گیریاین کار به 

ها بگویید قرار است  متاسفانه ما با این رفتار والدین موافق نیستیم. خوب است به بچه

  .کشد کار فقط چند لحظه طول می اینکجا بیایند و بگویید 

 .زدن به آنها نداریم آنها باید بدانند شما کنارشان هستید و ما هم قصد صدمه

کنند.  آیند و همکاری می اند با آرامش می ها که توسط والدین آماده شده از بچه  بعضی

کردن و آور و دردناک است و نباید با مرموز رفتار  به هرحال لحظه ورود سوزن دلهره

 .این لحظه را ترسناک جلوه داد ،آنها را به آزمایشگاه آوردن ناگهانی

 


