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سنة ، النازلين بالمستشفى أو  18إلى  0يقوم مركز أخذ العينات ماير بفحص عينات دم لألطفال والشباب من 

 .11:00إلى الساعة  8:00الساعة  منالقادمين من خارجها، من االثنين إلى السبت 

  

االثنين إلى من  0555662900 على الرقم CUP Meyerلفحص عينة من الدم ، يجب الحجز عن طريق االتصال بـ 

 بعد الزوال. 4:00صباحا إلى  8:00من الجمعة ، 

 الحجز ليس ضروريًا لتسليم العينات البيولوجية.

 الموجود عند مدخل مركز سحب الدم ، سيتم االتصال بك إلجراء القبول. TOTEMبعد أخذ الرقم من جهاز 

 يجب أن تعلم 

الوقت الالزم ألخذ عينات الدم من األطفال المتواجدين بالداخل  قد يعتمد على  أن التمديد المحتمل لوقت االنتظار

 حسب خصائصهم.

 

 كيفية االستعداد للسحب : نصائح مفيدة للعائالت

توتركم و توتر طفلك وتجعله يواجه الفحص بهدوء. ننصحك بعدم الكذب   يمكن لبعض االحتياطات أن تخفف من حدة

ل ، حتى لو كانوا صغاًرا ، يفهمون توترات ونظرات ونبرات صوتية قلقة. عليه وتخفيف خوفه من شيء يجهله: األطفا

وفي إظهار الثقة والتعاون مع موظفي  قصر مدة الفحص دورك كوالد أساسي في طمأنة الطفل بشأن قدرة تحمله و

ألحيان ، قد بلدغة شبيهة بلدغة بعوضة. في بعض ا  الرعاية الصحية، حتى أثناء أخد العينة. تحذيره من أنه قد يشعر

هذا ضروري لمنعه من القيام بحركات مفاجئة وبالتالي ضمان سالمته ونجاح  يكون من الضروري تثبيته في مكانه:

الفحص. إذا كان عمر الطفل أكبر بقليل ، فمن األفضل أن توضح بالتفصيل ماهية الفحص ولماذا يجب أن يفعل ذلك. 

من خالل إخباره بأنه قام بعمل جيد.  تهين تقدير الطفل على شجاعبمجرد انتهاء السحب، يجب على اآلباء والعامل

 يمكن للمراهق، إذا أراد، الخضوع للفحص بمفرده دون تواجد شخص بالغ معه.

 

 الصيام

عادة ، يجب أن يكون الطفل قد صام لمدة أربع ساعات على األقل إلجراء فحص الدم. فقط للفحوصات التي تتطلب 

، األنسولين ، الكورتيزول ، الصيام المطلوب ال يقل عن ثماني ساعات  OH-17، هرمون البروجسترون  ACTHتحديد 

(. ومع ذلك ، إذا كان عمر الطفل أقل من عام واحد ، 10:00)لذلك يوصى بإجراء هذه االختبارات قبل حلول الساعة 

عد الفحص. في كل األحوال، يمكن شرب فيمكنه تناول حليب األم أو االصطناعي إلى غاية ثالث ساعات قبل مو

الماء أثناء االنتظار. بعض الفحوصات تحتاج إلى إعداد خاص: في هذه الحالة يجب تتبع اإلرشادات التي قدمها 

في الزاوية المخصصة، يمكنك الرجوع إلى التعليمات  www.meyer.it/puntoprelieviالطبيب المختص. على موقع 
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