
  

  
  :نتايج صحيح تر الزامي ميباشد اجعه به آزمايشگاه جهت بدست آمدنمراجعه كننده گرامي، رعايت نكات زيردر هنگام مر

ناشتا نبودن خود رابه مسئول پـذيرش اطـالع دهيـد تـا ايشـان شـما را       لطفا ناشتا بودن يا .براي برخي آزمايشات ،ناشتائي الزم است -1
  .راهنمائي نمايد

تنها ميتوانيد در .طول اين مدت از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد در.ساعت باشد  12-14ومدت آن  ناشتا بودن حتما بايد شبانه بوده  -2
  .نمائيدرا مثل هرشب ميل  شام .مصرف كنيد)نه آب ميوه(اين مدت آب 

امـا آزمايشـگاه را از مصـرف آنهـا آگـاه      ( بايد داروهايي را كه پزشك اجازه قطع مصرف آنها را صادر نكرده، مثل گذشته مصرف نماييد
  )كنيد

بـيش از يـك     صبح روز آزمايش ،مانند هر روزاز خواب بيدار شويد،بدين معني كه زمان بيدار شدن خود را نسبت به روزهاي ديگر -3
  .به امورروزمره كه داراي استرس بدني و روحي ميباشد به آزمايشگاه مراجعه نماييد ازپرداختن  قبل . ير ندهيدساعت تغي

دقيقـه آرام و راحـت بنشـينيد     15بدني حـين مراجعـه ،قبـل از دادن نمونـه در حـدود      استرسهاي  آزمايشگاه به علت  با ورود به   - 4
  .ودردادن نمونه تعجيل نكنيد

مطمئن . يادداشت كند  را در قبض شما بيماري خودمطلع سازيد تا وي آنها دارو و سابقه  مونه گيري را از مصرف هرگونه مسئول ن - 5
  .دقيق تر باشد باعث خواهد شد خود شما از نتيجه بدست آمده بهره بيشتري ببريد هرقدر باشيد اين اطالعات 

در صورت مصرف آنتي بيوتيك قبل از آزمايش ،  اولين ادرارصبحگاهي ميباشد كشت و كامل ادرار ، بهترين نمونه ، جهت آزمايش  - 6
  .به آزمايشگاه اطالع دهيد

) پمادهـا  (ي ويا ماليدن هر گونه داروي موضعروز از شستشوي محل ضايعه با آب 3جهت آزمايش پوستي از نظر قارچ،بايد به مدت  - 7
  .خودداري كنيد

را بـه   يـك سـاعت آن   سـريعا و كمتـراز   خصوصا در صورتيكه نمونه اسهالي ميباشد گرفتن نمونهدرخصوص آزمايش مدفوع،بعد از  -8
  .دهيد آزمايشگاه تحويل واحد نمونه گيري

  :ســـــــــــاعت پـــــــــــس از غـــــــــــذا   2دســـــــــــتور العمـــــــــــل قنـــــــــــد خـــــــــــون    
ــداقل     -1 ــايش ح ــل از آزم ــب قب ــد        8ش ــز نمائي ــوه پرهي ــاي و قه ــوردن چ ــتايي از خ ــي ناش ــيد و در ط ــتا باش ــاعت ناش  .س
ــد           -2  ــل نمائي ــد را مي ــي خوري ــر روز م ــه ه ــولي ك ــبحانه معم ــد ص ــه ش ــما گرفت ــتا از ش ــون ناش ــه خ ــه نمون ــس از اينك   .پ
  .ساعت پس از سـاعت مـذكور انجـام مـي پـذيرد      2نمونه گيري دقيقاً . وقتي اولين لقمه صبحانه را خورديد ساعت را يادداشت كنيد 

  . ساعت بعد سيگار نكشيد 2و در حين ) بلدر طي مدت ناشتايي شب ق( قبل از انجام آزمايش  -3
ــايش  -٤ ــول آزمـــــ ــي ( در طـــــ ــاعت 2در طـــــ ــد ) ســـــ ــود داري نمائيـــــ ــاده روي خـــــ   .از ورزش و پيـــــ
  .صـــبح شـــروع كنيـــد و از انجـــام آن در ســـاعات ديرتـــر خـــودداري كنيـــد  10آزمـــايش را حتمـــاً قبـــل از ســـاعت  -5
ــوع خــوردني و آشــاميدني  -6 ــدارد آب ( در طــي دو ســاعت از خــوردن هــر ن   .خــودداري نمائيــد) در حــد متعــارف اشــكالي ن
   .آزمـــــــايش قنـــــــد ناشـــــــتا ودو ســـــــاعت پـــــــس از غـــــــذا را در يـــــــك روز انجـــــــام دهيـــــــد-7

 
 )در افراد غير باردار(ست تحمل گلوكزت
   

نكـات زيـر   براي دقت هر چه بيشتر آزمايش،لطفا به .مراجعه كننده گرامي،اين آزمايش براي بررسي وجود احتمالي ديابت انجام ميشود
  .توجه داشته باشيد

   
  گرم  150در حدود (از چند روز قبل از انجام اين تست، رژيم پر از قند استفاده كنيد  - 1

  
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار هايآزمايشگاه وصيه هاي عمومي به مراجعه كنندگان ت

 



  ).در روز
بـه آزمايشـگاه مراجعـه    )سـاعت  12حـداقل ( ناشـتا  يك ساعت از زمان بيدار شـدن و بـه صـورت    صبح و قبل از گذشت در ابتداي - 2

  .به خوردن آب هستيد ناشتائي فقط مجاز كنيد كه در مدت  توجه.نمائيد
  اثرات حركات بدني روي   در ابتداي ورود چند دقيقه راحت روي صندلي بنشينيد تا - 3

  .شما به حد اقل برسد
پودرسفيد رنگ ونسـبتا شـيرين   ) گرم 75در افراد بالغ در حدود (سپس مقداري . يك نمونه خون ناشتا از شما گرفته ميشود در ابتدا - 4
  .شد آن را در آب حل كرده وسريعا ميل نمائيد لوكزدريك ليوان به شما داده خواهدگ
در اين خصوص به توضيحاتي . سه ساعت بعد هم از شما گرفته خواهد شد ويا يك ،دو بسته به درخواست پزشك، نمونه هاي خون - 5

كشـيدن سـيگار    و و قهوه نوشيدن چاي غذا ،  از خوردنمدت  در طول اين . شما ميدهد توجه داشته باشيد  كه مسئول نمونه گيري به
  .بپرهيزيد

  ست تحمل گلوكز در زنان باردار ت
براي تائيد وجود ديابت بارداري انجام مي شود وبا توجه به اينكه تشخيص آن براي سالمت جنـين   ش مراجعه كننده گرامي، اين آزماي

ــدن نتــــايج      ــت آمــ ــت دارد ،جهــــت بدســ ــما اهميــ ــه    شــ ــت لطفــــا بــ ــه نمائيــــد   درســ ــات زيــــر توجــ  .نكــ
 
  .رژيم عادي خود را از چند روز قبل تغيير ندهيد -1
 .بـــــه آزمايشــــگاه مراجعــــه كنيـــــد  ) ســــاعت  12حـــــد اقــــل  (در ابتــــداي صــــبح و بـــــه صــــورت ناشــــتا     -2
  .در ابتداي ورود چند دقيقه راحت روي صند لي بنشينيد تا اثرات حركات بدني روي بدن شما به حد اقل برسد-3
پودر سفيد رنگ ونسبتا شيرين گلوكز در يك ليوان به شـما  )گرم100(سپس مقداري .يك نمونه ناشتا از شما گرفته خواهد شددر ابتدا -4

  .آن را در آب حل كنيد و به آرامي تمامي آن را ميل كنيد.داده خواهد شد 
يـن  در طـول ا ) .نمونه 4جمعا (نمونه هاي خون پس از سپري شدن يك ، دو و سه ساعت از مصرف گلوكز از شما گرفته خواهد شد  -5

ــد      ــوه بپرهيزيـــــــــ ــاي و قهـــــــــ ــيدن چـــــــــ ــذا ونوشـــــــــ ــوردن غـــــــــ ــدت از خـــــــــ  .مـــــــــ
.قيـــد شـــده در روي قـــبض بـــه آزمايشـــگاه مراجعـــه نمائيـــد       وســـاعت  جهـــت دريافـــت جواب،طبـــق تـــاريخ    -6

 
 ساعته 24جمع آوري ادرار 

يـك روز انجـام    در ادرار در مـدت  مراجعه كننده گرامي ايـن آزمـايش بـراي بررسـي ميـزان دفـع تركيبـات خـاص مثـل پـروتئين          
  :مهمترين نكته در بدست آمدن نتايج صحيح،جمع آوري دقيق و رعايت نكات زير ميباشدميشود،لذا

  .ادرار در ظرف ديگري بپرهيزيد ،لذا از جمع آوري ظرف مخصوصي در اختيار شما قرار مي گيرد از طرف آزمايشگاه -1
از تخليـه آنهـا   .ظرف مذكوردر برخي آزمايشات جهت پايدار بودن تركيبات ادرار، حاوي مواد خاص بهشكل مايع يا پـودر ميباشـد   -2

  .يا لباس خود بپرهيزيد اسيدي و سوزاننده ميباشد لذا ازتماس اين مواد با پوست اغلب الزم است بدانيد اين مواد. خودداري كنيد 
 24ظـرف را درايـن مـدت   .توجـه كنيـد    به مثالي كه در پائين آمـده .ساعت كامل جمع آوري كنيد 24نمونه ادرار خود را به مدت -3

  .ساعت در جاي خنك وترجيحا دريخچال نگهداري كنيد
  .تحويل دهيد پس از جمع آوري ادرار،سريعا وكمترازدوساعت آن رابه واحد نمونه گيري آزمايشگاه-4

  :مثال
برويد وتمامي ادرار خود رادر توالت بريزيـد   به توالت 8صبح ادرار خود راجمع آوري كنيد، راس ساعت 8اگرقرارباشد شما از ساعت

صـبح فردابـه    8در سـاعت  .به دستشوئي ميرويد ادرار خود رابه طور كامل درظرف بريزيـد  از اين لحظه به بعدهر بار كه). جمع نكنيد(
نكته در اين آزمـايش جمـع آوري صـحيح نمونـه      يادآوري مي شود مهمترين. دستشوئي برويد و تمامي ادرار خود را در ظرف بريزيد

 ميباشد



 جمع آوري ادرارتميز در خانمها
   

مجـراي ادرار   با توجـه بـه اينكـه انتهـاي    .مراجعه كننده محترم اين آزمايش براي بررسي عفونت ادراري و ساير پارامترها انجام ميشود
لذا به اين نكات  روي نتايج بدست آمده اثر گذارد ، وميتواند به عفونت ادراري ندارد ميتواند آلوده به انواع باكتري ها باشد كه ربطي

  . نمائيد قبل از نمونه گيري دقت
   
ننوشيد چون باعث رقيـق شـدن ادرار    پيش از نمونه گيري ادرار زياد آب.بهترين نمونه براي آزمايش اولين ادرار صبحگاهي ميباشد-1

  .ميشود
آن را قبل .آزمايشگاه ظرف استريلي به شما داده مي شود  از طرف . از هرگونه داروي مصرفي مطلع كنيد را  مسئول نمونه گيري   - 2

  .بپرهيزيدبا سطح داخلي آن  از زمان نمونه گيري باز نكنيد و در حين نمونه گيري هم از تماس دست يا ساير نقاط بدن
توسط پنبه و صـابون دستشـوئي، اطـراف    .ودر طول نمونه گيري باز نگه داريد لب هاي ناحيه تناسلي را از هم باز كنيد با يك دست- 3

بعـداز آن در  .را اجازه دهيد كه در توالت تخليه شود) ثانيه اول2-3(سپس اول ادرار را .ناحيه خروج ادرار را كامال تميز و خشك كنيد
  .از ادرارخود را در ظرف بريزيد)نيمه ظرف تا( سي سي30حدود 

دقت نمائيد مشخصات صـحيح شـما روي   .قرار دهيد و آن را در محل مشخص شده ببنديد محكم درب ظرف را بعد از نمونه گيري  - 5
احـد نمونـه گيـري    درصورتيكه نمونه را در منزل ميگيريـدآن را سـريعا و كمتـراز يـك سـاعت بـه و       .ظرف نمونه گيري قيد شده باشد

  .دآزمايشگاه تحويل دهي
 جمع آوري نمونه ادرار تميز در آقايان

   
با .بررسي برخي پارامترهاي ديگر انجام ميشود مراجعه كننده گرامي اين آزمايش براي بررسي احتمال وجود عفونت ادراري ونيز براي

آزمـايش   وميتواند در ايـن  توجه به اينكه انتهاي مجراي ادرار ميتواند آلوده به انواع باكتريها باشد كه ربطي به عفونت احتمالي ندارد 
  .تداخل كند،لذا به نكات زير به دقت توجه كنيد

  
پيش از نمونه گيري ادرارزياد آب ننوشيد چون باعث رقيـق شـدن ادرار   .هي ميباشدبهترين نمونه براي آزمايش،اولين ادرار صبحگا-1

  .خواهد شد
لـذا   به شما داده خواهد شد كه استريل ميباشد ازطرف آزمايشگاه ظرفي.مسئول نمونه گيري را ازهرگونه داروي مصرفي مطلع كنيد-2

  .بپرهيزيد ازتماس دست وسايرنقاط بدن به داخل ظرف همآن را قبل از زمان نمونه گيري باز نكنيد ودر حين نمونه گيري 
سـي  30 سـپس در حـدود  . را در دستشوئي بريزيد تا انتهاي مجرا بااين ادرار تميز شود) ثانيه اول2-3( درابتدا مقداري ازاول ادرار  -4

  هايت اهميت رادارد ،لطفا در اين زمينهن كردن ابتداي ادرار در بدست آمدن نتيجه صحيح دفع.را از ادرار پر كنيد )تا نيمه ظرف( سي 
  .دقت نمائيد

مشخصـات صـحيح شـما روي     دقت نمائيـد   درب ظرف را بعد از نمونه گيري محكم ببنديد وآن را در محل مشخص شده قرار دهيد-5
 .آزمايشگاه تحويل دهيد را در منزل ميگيريد، آن را سريعا و كمتر از يك ساعت آن را به در صورتيكه نمونه. ظرف ادرار قيد شده باشد

  جمع آوري نمونه ادرار تميز دركودكان 

با توجه .مراجعه كننده محترم اين آزمايش براي بررسي برخي پارامترها و احتمال وجود عفونت ادراري در كودك شما انجام ميشود 
  .به نكات زير به دقت توجه داشته باشيدباشد لذا  اساس نتايج درست ، نمونه گيري صحيح مي به آلوده بودن انتهاي مجراي ادرار، 

  .خصوصا آنتي بيوتيك ها مطلع كنيد مسئول نمونه گيري را از مصرف هرگونه دارو -1



ترجيحا كودك را اسـتحمام  .تميز آن را خشك نمائيد محل خروج ادرار كودك راكامال با آب و صابون تميز كرده وبا يك دستمال-2
  .كنيد

ـ   كيسه ادراري -3  كيسـه   بايـد نـوع    بچسـبانيد  كـودك  بـدن  روي نحـو صـحيح آن را   را بـاز كـرده و بـه     ه كـرده ايـد  را كـه تهي
  .كودك شما تطابق داشته باشد   جنس با ادراري

در صـورتيكه در ايـن مـدت ادرار نكـرد بايـد از كيسـه       .دقيقه ميتواند به بدن كودك متصـل باشـد    45هر كيسه ادراري حداكثر  - 4 
  .جديدي استفاده كنيد

را در  و آن كـرده  جـدا   كيسه را بعد از نمونه گيـري از بـدن كـودك   .ادراربراي اين آزمايش مورد نياز است cc10حدودا مقدار - 5
سـاعت بـه    وكمتـر ازيـك   را سريعا وآن  .)كيسه را داخل آن خالي نكنيد(قرار داده بگذاريد آزمايشگاه در اختيار شما ظرفي كه داخل

  دقت نمائيد مشخصات كودك روي .ساعت ميتوانيد آن را در يخچال قرار دهيد  6در صورت عدم امكان ،تا . تحويل دهيد  آزمايشگاه
  .ظرف نمونه قيد شده باشد

نمونـه  چون درصورتيكه نمونه آلوده باشد  با توجه به اهميت نمونه گيري درست ،مجددا تاكيد ميشود در اين خصوص دقت نمائيد -6
  . شود رارگيري بايد تك

در صورتي كه نمونه ادرار در منزل تهيه مي شود حتماً پس از جمع آوري ادراررا سـريعا بـه آزمايشـگاه تحويـل     محترم مراجعه كننده 
ــك       ــد آن را درجـــاي خنـ ــورت بايـ ــن صـ ــر ايـ ــد درغيـ ــال   (دهيـ ــائين درب يخچـ ــه پـ ــثال طبقـ ــد ) مـ   .قـــرار دهيـ

  .ساعت پس از جمع آوري مي توان دريخچال نگهداري نمود 6نمونه ادرار را تقريباً تا  -7
 راهنماي آزمايش مدفوع جهت بررسي انگل 

صحيح لطفا به  مراجعه كننده محترم اين آزمايش براي بررسي وجود انواع آلودگي هاي انگلي انجام ميگيرد جهت بدست آمدن نتايج
  :دنكات زير توجه كني

 .نــــــــــــــــداردايــــــــــــــــن آزمــــــــــــــــايش نيــــــــــــــــاز بــــــــــــــــه ناشــــــــــــــــتائي -1 
به مدت يك هفته قبل از آزمايش بايداز مصرف انواع داروهاي ضد اسهال ، ضد اسيد معده ، روغن كرچك ، بيسـموت وداروهـاي    - 2

  .پرهيز كرده باشيد) عكس رنگي (ضد ماالريا و داروهاي حاجب مورد استفاده در راديوگرافي 

نمونـه  .تشخيص خود تعيين مي كند، لذا به درخواست پزشك خود دقت كنيدتعداد دفعات نمونه مورد نيازرا پزشك شما با توجه به -3 
از جمع كردن آنها در منزل وآوردن هرسه نمونه در (هاي سه نوبت رابايد در سه روز مجزا گرفته وهر روز آن را تحويل آزمايشگاه داد

  .)يك روز خوداري كنيد

توجه كنيد جهت بدسـت آمـدن   . ه دراختيار شما گذاشته شده، قراردهيد مقداري از نمونه مدفوع رادر ظرفي كه ازطرف آزمايشگا -4
سعي كنيد ازقسمتهاي كـه شـبيه خلـط بـوده ويـا در صـورتيكه خـوني اسـت،از         .نتايج درست، نمونه شما آلوده به ادرار و يا آب نشود 

 .د نمونـه گيـري اطـالع دهيـد    در صـورت مشـاهده كـرم يـا هرمـورد مشـكوك ، آن را بـه واحـ        .قسمتهاي خوني نمونـه را برداريـد   
نمونه گرفته شده را خصوصا د رصورتيكه خوني يا اسهالي ميباشد ،سريعا وكمتراز يك ساعت به واحد نمونه گيري آزمايشگاه تحويل  -5

   .دهيدواز نگهداري و تحويل چند نمونه با هم خودداري كنيد

 .نمائيدقيد شده در قبض مراجعه وساعت  جهت گرفتن جواب طبق تاريخ  

  



  
   occult blood)( ازمايش مدفوع از نظر خون مخفي

مراجعه كننده گرامي اين آزمايش براي بررسي احتمال وجود خونريزي بسيار اندك دردستگاه گوارش انجـام ميگيرد،جهـت بدسـت    
  :براي شما لطفا به نكات زير دقت فرمائيد آمدن نتايج صحيح وتصميم گيري درست تر 

   
كننـده   اثـر بگـذارد و گمـراه    بدست آمـده  مي تواند روي نتايج قبل از نمونه گيري ساعت 72وداروها تا    غذا ها خوردن برخي -1

  سبزيجات خام، گوشت خوب پخته نشده،: اين مواد شامل. لذا از مصرف اين مواد خودداري كنيد    باشد،
-خربـزه -آلو  -موز -سيب -پرتقال  -انگور -شلغم -ه فرنگيگوج -كاهو : انواع ميوه ها در صورتيكه به شكل خام مصرف شوند شامل  

لذا هرنـوع داروي مصـرفي   . مي باشد  Cو ويتامين  انواع داروهاي ضد التهاب -تركيبات آهن-آسپرين: هندوانه و انواع داروها شامل
يا با ادرارآلوده شـود   دفوع با بتاديندر صورتيكه م. طي اين مدت را به اطالع مسئول نمونه گيري برسانيد تا وي آنها را يادداشت كند

  .نيز ميتواند نتايج گمراه كننده بدست ايد
قبل از نمونه گيري ميتواند گمـراه كننـده باشـد،لذا در ايـن      ساعت 72شديد و نخ د ندان از خونريزي از لثه ناشي از مسواك زدن -2

  .خصوص دقت نمائيد
  .د خودداري كنيدبا ادرار وساير موا از مخلوط شدن نمونه مدفوع -3
  .دهيد تحويل ساعت به واحد نمونه گيري آزمايشگاه وحد اكثر ظرف يك نمونه را سريعا - 4
  .در صورتيكه پزشك براي شما سه نوبت آزمايش درخواست كرده باشد، به اين نكته دقت داشته باشيد -5
  
  چند نكته مهم در مورد آمادگي هاي الزم قبل از انواع آزمايش *
  
 

 قبل از آزمايش آمادگي الزم  آزمايشنام 

 .ساعت ناشتايي 12تا  8  (FBS) قند ناشتا

  
 )CH(كلسترول     ,   )TG(تري گليسريد 

  از چربي هاي خون

 .سبك ميل كرده باشند  ساعت ناشتايي، شب قبل غذاي 14تا  12

  

  .از رژيم غني گوشت اجتناب شود بهتر است ساعت UREA(   48(اوره 

 .ناشتايي كافي است ساعت 8تا4  

  
 ) Fe  ,Ca(آهن و كلسيم 

  

ساعت عدم مصرف غذاي سنگين 14ترجيحا ناشتا و در غير اين صورت 

 ساعت ناشتايي 8تا  Alp ,SGOT,SGPT ( 5(آنزيم هاي كبدي 

  



 (GTT) تست تحمل گلوكز 

  

  ساعت ناشتايي، رعايت يك رژيم پر كربوهيدرات براي  12

 آزمايشروز قبل از  3

  
  .ترجيحا نمونه اول صبح  (Urine) آزمايش ادرار

  PSA يآزمايش

 جهت افتراق توده هاي خوش خيم و بدخيم پروستات 

 در آقايان

  در صورتي كه اخيرا معاينه پروستات شده ايد آزمايش را حداقل

  .يك هفته به تعويق بيندازيد 

  منيمقاربت يا دفع (ساعت از آخرين انزال  48حداقل بايد   

 . گذشته باشد)به هر نحو  

(GH)   ساعت ناشتايي 12  رشد هورمون.  

  (Prolactin) پروالكتين  

  اين آزمايش در اختالال ت هورموني از جمله به هم

  خوردن نظم عادت ماهيانه در خانم ها و نيز بيماران 

 .مشكوك به تومور هيپوفيز كمك كننده است 

  

  و عدم تحرك قبل از ساعت ناشتايي، داشتن آرامش روحي8

ساعت بعد از بيدار شدن 3ساعت و حداكثر  2بايد حداقل .آزمايش 

نمونه هايي كه زودتر از ايـن زمـان تهيـه شـوند .نمونه خون بدهند

   .ناشي از خواب را نشان خواهند داد 

  لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشيدن در شب قبل از آزمايش ،

  .ستان ها اجتناب نماينددرناحيه سينه وپ لباس هاي تنگ خصوصاً 

ساعت قبـل موجـب اشـتباه 24معاينه و نيز تحريك پستان ها طي  

   .آزمايش مي شود

كنن بيماران بايد از نزديكي و تماس جنسي در شب قبل خودداري 

  ساعت قبل از انجام آزمايش از ورزش فعاليت هاي شديد 12طي 

  ،بارداريني خودداري نموده و مصرف قرص هاي ضد بد 

  .كلروپرومازين و متيل دوپا را طبق نظر پزشك معالج قطع نمايند 

  دقيقه پيش از  30در طي  استرس در زمان انجام آزمايش خصوصاً

  .آن موجب نتايج اشتباه مي شود

  .انجام اين آزمايش نياز به ناشتا بودن ندارد (GCT) تست چالش گلوكوز

  .نيازي به ناشتايي ندارد TSH/T3/T4/T3UP/FT4/FT3)(آزمايش تيروئيد



  .بهتر است كه بيمار شب قبل غذاي چرب مصرف نكند  )پادتن ضد ميكروب هيلكوباكتر پيلوري( آزمايش معده

  ساعت ناشتايي  U.A(        8(اسيد اوريك) P(فسفر

  .يديقيد شده در قبض مراجعه نماوساعت  جهت گرفتن جواب طبق تاريخ 

 نويسنده وگرداورنده حسين ميري

 كارشناس اداره امور آزمايشگاه ها دانشگاه علوم پزشكي سبزوار


