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توجه  پاندمی درونااسدددت ده طر  و   یبهداشدددت یاز مراقبت ها یبخش رو به رشدددد منزلنمونه گیری در 

ست. یشتریب ضرور نیا را به خوط جلب درطه ا س منز طر  نمونه گیریطر مورط  یراهنما ا العات   یم یرا برر

به هر فرط یدند ده م ند  تا انتخاب یتوا نه طر مورط ا یدمک دند  گاها  او یبرا منز طر  نمونه گیری ایآ نکهیآ

 ، طاشته باشد.ریخ ایمناسب است 

 :منزلنمونه گیری در انواع 

 درط: ی بقه بند یتوان به سه نوع اصل یرا م منز نمونه گیری طر 

 یم یجمع آور منز طر  یانجام شدددوط. نمونه ا منز طر  ندیطهد تا دل فرآ یاجازه م ییخوطآزما :ییخودآزما

شامل ا العات تیشوط. د یارائه م منز طر  جیشوط و نتا ست  س یت ست. طر ب جهینت ریطر مورط نحوه تف  شتریا

 یا درونا. تستهای خانگی بارداریمانند  طهد. یساعت ارائه م کیرا طر دمتر از  یعیسر جینتا ییموارط، خوطآزما

و سپس ارسا  آن به  منز شامل گرفتن نمونه طر  :ی میشودآورجمع شخص خودکه توسط  ییهاشیآزما

به  شددد اهیآزما لیو تحل هیمعموالً پس از اتمام تجز جیدرط. نتا لیو تحل هیاسدددت تا بتوان آن را تجز شددد اهیآزما

 شوط. یارائه م یکیصورت الکترون

شود منزلکه در  نمونه گیری هایی سط افراد مجرب انجام می نمونه گیری طر منز  دار  طر این حالت :و تو

برخی از آزمایشدد اه ها امکان  شددوط،یانجام م شدد اهینمونه طر آزما لیو تحل هیو تجز مراجعه دننده انجام میشددوط

وب سایت طر  شیآزما نهیو پرطاخت هز یبند، زماندرطه اند ی راح خوط تیساوب طرخواست نمونه گیری را طر

عموما طر وب سایت ا العات الزم برای آماطگی پیش از آزمایش برای مراجعه دننده . آزمایش اه امکان پذیر است

 تر دند.تر درطه و راحترا ساطه ندیفرآ تواندیم موجوط است ده این امر

ممکن اسددت از  نز نمونه گیری طر م نهیطارند، گز یخاصدد یپزشددک یازهاین ایهسددتند  منز ده طر  یافراط یبرا

ستار قی ر شت یهاخدمات مراقبت ایطر منز   یخدمات پر ش اه طر منز   یبهدا سترس و یا از  ریق آزمای طر ط

 میتوانند با یک آزمایش اه یا مردز خدمات پرستاری تماس ب یرند.طارند  ازیخدمات ن نیده به ا یمارانیباشد. ب

 :یخانگ یاستفاده از تست ها موارد

ست شند. را یمختلف یتوانند داربرطها یم یخان  یها ت شته با ست ها نیتر جیطا ستفاطه از ت  یخان  یموارط ا

 عبارتند از:
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 یم منز طر  شیمشددکل قبل از بروز عالئم اسددت. به عنوان م ا ، آزما کیاز  ییبه طنبا  نشددانه ها :یغربالگر

ست STD) یمقاربت یها یماریتواند به طنبا  ب شد ده ممکن ا  یریتواند به جلوگ ینکند، ده م جاطیا یعالئم( با

 دمک دند.  رانیاز انتشار ناآگاهانه آن به ط

شخ سا :صیت ست. برا کیعلت  ییشنا شروع عالئم ا شکل پس از  ست  یخان  یهاشیم ا ، آزما یم ممکن ا

 کیه فقط نکته مهم اسددت د نیحا ، توجه به ا نیدند. با ا ییرا شددناسددا COVID-19 مانند یعفون یهایماریب

 منز طر  شیآزما جینتا دییتأ یرا برا یشددتریب شدداتیزماآ دیبا فرططهد و  صیرا تشددخ بیماریتواند  یپزشددک م

 انجام طهند.

 یخان  یها تیطر پاسخ به طرمان است. د ایسالمت فرط طر  و  زمان  رییتغ یچ ون  یا نظارت: نگیتوریمان

 از نظارت است. یطهد نمونه ا یقند خون خوط را م یریامکان اندازه گ یابتیده به افراط ط

 :منزلنمونه گیری در  بیو معا ایمزا

 عبارتند از: یدیدل یایاز مزا یبرخ

 نییبه تع ازیده  بق برنامه خوط و بدون ن طهندیامکان را م نیبه شدددما ا منز نمونه گیری طر : یراحت 

 .از خدمات آزمایش اهی استفاطه دنیدوقت، 

 مطالعه طر و  شوندیتر متر و فعا خوط آگاه یبهداشت یهاطر مراقبت مارانی: بماریب یو توانمندساز طانش

 آنها باشد. یطر مورط سالمت و تندرست یدیمنبع ا العات جد تواندیم مورط نحوه آماطگی برای آزمایش

 طر زمان ییجو صرفه 

 او یو داهش استرس و ناراحت ماریآرامش ب حفظ 

 طارند  تیمعلول ای یده نقص حردت یسددالمندان، دوطدان، ماطران بارطار، افراط یطر منز  برا یریگ نمونه

 .شوطیم هیطچار هستند؛ توص یمنیا ستمینقص س یهایماریده به ب یو افراط

 کنند،یاستفاطه نم یو عموم یشخص هینقل لیاز وسا نیده مراجع یی: از آنجایطیمح ستیز طیشرا بهبوط 

 .دهدیهوا رخ م یو آلوطگ کیداهش تراف

   جهیدرطه طر نت یریها جلوگ شددد اهیاز حد طر آزما شیطر منز  از ازطحام ب یریانجام نمونه گهمچنین 

 .شوطیها فراهم م ش اهیطر آزما یاجتماع یامکان حفظ فاصله گذار

 عبارتند از: منز تست طر  یاحتمال بیمعا

 .هت ایاب و ذهاب طر نظر می یرندبرخی آزمایش اه ها هزینه ای را ج: اضافی نهیهز
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و زمان مناسددب تحویل نمونه به نمونه مناسددب  یقابل اعتماط آزمون به جمع آور جیتسددت: نتا یاحتمال یخطا

 آزمایش اهده طر  ییبا نمونه ها سهینمونه طر مقا یطارط و ممکن است خطر خطا طر جمع آور یبست  آزمایش اه

 گرفته شده، وجوط طاشته باشد.
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