


:انواع عينات الدم المسحوبة 

.سحب دم وريدي ( 1

سيتم تفصيلة انفأ

.  سحب دم شرياني( 2

لدم نادرا مايطلب سحب دم شرياني اال في حاالت قليلة مثل فحص غازات الدم وكما هوة معلوم فان ا

.الشرياني  شبية بالدم الشعيري

.سحب دم شعيري ( 3

عب كاواالصبعحيث يتم فيه سحب الدم من الشعيرات الدموية الموجودة في شحمة االذن أو طرف 

لوخز ويتم سحب الدم من خالل تعقيم المنطقة واستخدام االنسيت ل.القدم لالطفال حديثي الوالدة 

.واستخدام ماصة او كبلري لسحب عينة الدم



 تحضير مستلزمات سحب الدم

- أو مسحات الكحول% 70الكحول تركيز

-قطع من الشاش الجاف أو كرات من القطن.

-(تورنيكا.) الرباط الضاغط

-وبة أنابيب التحليل المناسبة حسب نوع التحاليل المطل

.للمريض

-اسبة و يتم معرفة التحاليل المطلوبة إلختيار األنابيب المن

.ه كذلك حجم الحقنة المناسب لحجم الدم الذي سيتم سحب

-الشريط الطبي الالصق.

-قفازات طبية.





المكان األفضل  :

 أفضل مكان للسحب من الوريد هو في

حيث أن األوردة ( الكوع ) مقدمة المرفق 

في هذا المكان كبيرة و قريبة من السطح

وال تتحرك كثيراً و يفضل السحب من
Y.األوردة التي تشكل حرف 





طريقة إختيار الوريد:

 يتم اختيار الوريد المناسب عن طريق لمسه و جسه بأصبع السبابة عدة مرات

يتم معرفة مكانه وعمقه و اتجاهه وفي حالة عدم وضوح األوردة يتم توضيحها أكثر بإحدى

الوسائل

التالية:

الطرق على مكان السحب بأصبعين عدة مرات .

عمل تدليك ألوردة اليد من الرسغ في اتجاه الكوع  .

 دقائق5وضع قطعة شاش أو قماش بها ماء دافئ لمدة .

قبض وبسط أصابع اليد عدة مرات .

إذا لم تجد وريد مناسب و واضح، ال تحاول سحب الدم إعتماداً على الحظ و إنما حاول البحث
أكثر عن 

د وريد مناسب في مكان آخر، و يمكن االستعانة بزميل لديه خبرة أكبر في البحث عن وري

.مناسب

 أو التهاب أو ندبة او كانيوال تغذية ، ، ال تسحب الدم من مكان به تجمع دموي تحت الجلد

.المريض عن طريق الوريد 



. (التورنيكا ) لف الرباط الضاغط

 الغرض من لف الرباط الضاغط هو قفل تدفق الدم عبر

الوريد مما يؤدي إلى إحتقان الوريد و هذا يجعل الوريد 
.  أكثر وضوحاً 

عندها ، قد يكون الوريد واضح حتى بدون رباط ضاغط

.الداعي لهذه الخطوة

دفق يجب عدم الضغط بشدة أكثر من الالزم حتى ال يتوقف ت
. الدم عبر الشرايين 

فكه يتم ربط الرباط الضاغط بطريقة معينة لضمان سهولة
بعد االنتهاء من السحب 



تعقيم مكان السحب:

 70قم بتعقيم منطقة السحب بكحول تركيزه  %

.  بعمل دوائر تبدأ من المركز وتتجه إلى الخارج

 إذا لم ، يجب ترك الكحول حتى يجف بالهواء

ننتظر حتى يجف الكحول فإن ذلك يؤدي إلى

.تحلل للخاليا الحمراء 

لة تجنب لمس مكان الوخز بعد تعقيمه وفي حا

مس االضطرار لذلك يجب تعقيم المكان الذي سنل

.به 



أو عند سحب الدم لمعرفة تركيز الكحول في الدم

م اشتباه وجود سموم في الدم، يجب عدم تعقي

منطقة السحب بالكحول خوفا من تلوث عينة

تم الدم بالكحول مما يؤثر على دقة النتيجة و ي
لى ذلك استعمال مواد تعقيم ال تحتوي عبدالً من

Povidoneكحول مثل  - Iodine  أو

Betadine.



بعد لف الرباط الضاغط ، أطلب من المريض قبض

كفه و ال تطلب منه قبض و بسط كف اليد بشكل

متكرر ألن هذا يؤثر على دقة بعض النتائج و 

.الدم خصوصا يؤدي إلى زيادة تركيز البوتاسيوم في

مله قبض و بسط كف اليد بشكل متكرر يتم طلب ع

.فقط عند التبرع بالدم

دة يجب عدم ترك الرباط الضاغط أكثر من دقيقة واح
ألن ذلك يؤثر على دقة بعض النتائج 



 في حالة بقاء الرباط الضاغط مدة

طويلة يتم فكه وإعادة ربطه مرة أخرى
. بعد دقيقتين

ل كما قد يطلب سحب الدم بدون استعما

الرباط الضاغط في بعض الفحوصات

.مثل فحص الكالسيوم





هذا المكان . يالحظ أن هناك مكان مخصص للسحب

يجب أن يكون نظيف ومرتب ومكيف وأن تكون 

اإلضاءة جيدة وأن يكون معزول بحيث يحقق 

الحظ أيضاً ضرورة ارتداء . خصوصية المريض

.الصدرية والقفازات الطبية 

رها يجب المحافظة على النظافة الشخصية بكل صو

.  هوذلك إلعطاء انطباع جيد للمريض و اكتساب ثقت

فيمنع منعاً باتاً سحب الدم من المريض وهو واق.

يجب تحية المريض والترحيب به ومعاملته بكل

.بشاشة واحترام
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