
ТЕГІН ДЕНСАУЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ КЕПІЛДІК КӨЛЕМІНІҢ 

ТІЗІМІ 

 

ЖИТС орталығының негізгі қызметінің бірі – зертханалық диагностика 

– бұл адамның иммун тапшылығы вирусына (АИТВ) антиденелерді анықтауға 

арналған зерттеу. 

1) жұқтыру қаупі жоғары осал топтар үшін АИТВ/ЖИТС-тың алдын алу 

бойынша іс-шаралар; 

2) АИТВ-инфекциясының эпидемиологиялық мониторингі және 

эпидемиологиялық қадағалауды жүргізу жөніндегі іс-шаралар; 

3) Халық арасында АИТВ/ЖИТС-тың алдын алу шаралары; 

4) Диспансерлік бақылау; 

5) Халықтың осал топтарына достық кабинеттерде қызмет көрсету; 

6) Зертханалық-диагностикалық қызметтер; 

 

ПАЦИЕНТКЕ ЖАДЫНАМА 

ҚАН ТАЛДАУЫН ТАПСЫРУҒА ДАЙЫНДЫҚ КЕЗІНДЕ 

 

НАЗАР аударыңыз!  

Бұл ұсыныстарды дәл орындау өте маңызды, өйткені тек осы жағдайда 

ғана сіздің денсаулығыңыздың жай-күйін көрсететін құнды зерттеу 

нәтижелері алынады! 

Кез-келген қан зерттеулеріне арналған дайындықтың жалпы ережелері: 

- Зертханалық зерттеулер үшін қан алу аш қарынға жүргізілуі тиіс. 

- Соңғы тамақ қабылдау реті 1 жасқа дейінгі балаларға 3-5 сағат бұрын, 

ал, қалған жас санаттары үшін 8-12 сағат бұрын (липидтер спектрін зерттеу 

үшін 12 сағат). 

- Глюкозадан басқа, қанды зерттеудің барлық түрлері үшін 200 мл-ден 

аспайтын газдалмаған ауыз суды ішуге жол беріледі (шай, кофе, шырындар 

және т.б. қоспау керек). 

- Зерттеудің барлық түрлерінен 1-2 күн бұрын қуырылған және майлы 

тағамдарды қабылдауды жол бермеу керек. 

- қан алудан бұрын кем дегенде 24 сағат алкогольді ішуден бас тарту 

керек. 

1. Зерттеуге қан алу алдында 1 сағат бойы темекі шегуге болмайды 

-Дәрі-дәрмектерді, диеталық қоспаларды, спорттық тамақтануды 

аяқтағаннан кейін 10-14 күн өткен соң қан анализін тапсыру ұсынылады. Егер 

емдеуші дәрігер өзгеше кеңес бермесе, дәрілік препараттарды таңертеңгі 

қабылдау қан алынғаннан кейін ғана жүргізіледі. 

- Биотиннің жоғары дозаларымен (күніне 5 мг астам) ем алатын 

пациенттерде биотинді соңғы енгізгеннен кейін 8 сағаттан ерте емес сынама 

алу керек. 

- Қан алу диагностикалық немесе емдік емшаралар басталғанға дейін 

немесе олар жүргізілгеннен кейін 1-2 күннен кейін жүзеге асырылады. Мұндай 

рәсімдерге дәрілік заттар мен ерітінділердің инфузиясы (көктамыр ішіне 

енгізу, "жүйелер") және/немесе инъекциясы, пункция, биопсия, қан құю, 

дененің жалпы массажы, эндоскопия, ЭКГ, УДЗ, рентгендік зерттеп-қарау, 



әсіресе кереғар заттарды енгізе отырып, иондаушы радиацияның әсері және т. 

б. жатады. 

- Күнделікті жеке күшінен асатын физикалық және бұлшықет 

жүктемелері қан алудан кемінде 3 күн бұрын алынып тасталуы тиіс. 

- Биоматериалды алу және қабылдау пунктіне келгенде 15-20 минут 

демалу қажет. Әсіресе гормондардың деңгейін анықтаған кезде. 

- Егер талдауларды қайта тапсыру көзделсе, онда барынша шынайылық 

үшін оларды бір зертханада, тәуліктің бір уақытында, алдыңғы рет сияқты сол 

қалпында (отыру немесе жату) тәсілімен тапсыру қажет. 

 

АИТВ инфекциясына қан талдауы 

Бұл HIV антиденелерін, яғни адамның иммун тапшылығы вирусының 

енуіне жауап ретінде организм шығаратын антиденелерді анықтауға арналған 

талдау. 

АИТВ-ға тест тапсыру үшін ерекше дайындық талап етілмейді. Талдау 

өткізгенге дейін 6-8 сағат бұрын таза су немесе тәттіленбеген шайдан басқа 

ештеңе жеуге ішуге болмайды, өйткені аш қарынға талдау жасаған дұрыс. 

 

Қанның жалпы талдауы. 

Зертханалық талдау нәтижелерінде нақты диагностикалық деректерді 

алу үшін талдауды тапсырмас бұрын бірнеше ережелерді орындау қажет: 

1. Зерттеуге таңертең аш қарынға, сағат 8-ден 10-ға дейін келу керек. 

2. Қанды тәуліктің кез келген басқа уақытында жалпы талдауға алған 

кезде жолдамада соңғы тамақтан кейін өткен уақыт кезеңін көрсету қажет. 

3. Зерттеу қарсаңында: физикалық және ақыл-ой жүктемелерін 

болдырмау; кез-келген стресстік жағдайларды болдырмау; алкогольді, темекі 

шегуді, дәрі-дәрмектерді қабылдауды болдырмау немесе стационарлық 

жағдайда емдеу кезінде дәрі-дәрмектерді қабылдағанға дейін зерттеуге қан 

тапсыру қажет. 

 

Биохимиялық қан анализі 

1. Зерттеуге қан 12 сағат ораза ұстағаннан кейін және алкоголь мен 

темекі шегуден бас тартқаннан кейін, таңертең (сағат 7-мен -9 аралығында), ең 

төменгі физикалық белсенділік кезінде (20-30 минут), жатып немесе 

отырғанда алынады; 

2. Тәуліктің басқа уақытында материал алу шұғыл қажет болған 

жағдайда, соңғы тамақтан кейін өткен уақыт кезеңі міндетті түрде көрсетіледі; 

3. Зерттеуді орындау үшін материалды алу емдік тағайындауды (дәрі-

дәрмектерді қабылдау, инъекциялар) орындағанға дейін УЖЖ, СВЧ немесе 

диагностикалық (рентгенологиялық, ультрадыбыстық, эндоскопиялық) іс-

шараларды емдеудің физикалық әдістері жүргізілуі тиіс. 

 

Гормондық зерттеулер 

Қан көрсеткіштерін гормоналды зерттеу аш қарынға жүргізіледі 

(жақсырақ таңертең тапсыру керек; мұндай мүмкіндік болмаған кезде - 

күндізгі және кешкі сағаттарда соңғы тамақтан 4-5 сағаттан кейін алынады). 



Талдау тапсырар алдында рационнан май мөлшері жоғары  өнімдерді 

қабылдауды болдырмаңыз.  

Репродуктивті жастағы әйелдердегі гормоналды зерттеулердің 

нәтижелеріне етеккір циклінің сатысына байланысты физиологиялық 

факторлар әсер етеді, сондықтан жыныстық гормондарды тексеруге дайындық 

кезінде циклдің фазасы көрсетіліп, емдеуші дәрігердің қан тапсыру қажет 

етеккір циклінің күні туралы ұсыныстарын орындау керек. Репродуктивті 

жүйенің гормондары әйелдерде цикл күндері қатаң түрде беріледі. 

Қалқанша безінің гормондары (ТГ, ТТГ, Т3, Т4): 

- Зерттеу қалқанша безінің гормондары бар препараттарды 

қабылдағаннан кейін 24 сағаттан кейін жүргізілуі керек. 

- Талдаудан 2-3 күн бұрын құрамында йод бар өнімдер мен дәрі-

дәрмектерді (теңіз өнімдері, жаңғақ, йодталған тұз және т.б.) қабылдауды 

болдырмаңыз. 

 

Инфекциялық маркерлер 

Қан аш қарынға беріледі (таңертең 8-12 немесе күндізгі және кешкі 

уақытта соңғы тамақтан 4-5 сағаттан кейін, бұл соңғы тамақты қабылдауы көп 

болмауы керек, ал май мөлшері жоғары тағамдарды диетадан және талдау 

қарсаңында алып тастау керек). Инфекцияны зерттеу нәтижелері инфекция 

кезеңіне және иммундық жүйенің жағдайына байланысты, сондықтан теріс 

нәтиже инфекцияны толығымен жоққа шығармайды. Күмәнді жағдайларда 3-

5 күннен кейін қайта талдау жүргізген жөн. Инфекция қоздырғыштарына IgG, 

IgM, IgA класындағы антиденелердің болуына қанды зерттеуді ауру кезінен 

бастап 10-14 күннен ерте жүргізу керек, өйткені иммундық жүйенің 

антиденелерін шығару және олардың диагностикалық титрінің пайда болуы 

осы кезеңде басталады. Аурудың ерте кезеңінде сероконверсия жүреді 

(аурудың өткір кезеңінде антиденелердің болмауы). 

 

Вирусты гепатит 

Вирустық гепатитке қан тапсырар алдында зерттеуден 2 күн бұрын 

диетадан цитрус, апельсин жемістері мен көкөністерді алып тастаған жөн. 

 

Вирустық жүктемеге және CD-ге қан талдауы 

Қан алу таңертең аш қарынға жүргізіледі. Тамақ иммундық жағдайға 

және вирустық жүктемеге тест нәтижелеріне қатты әсер етпесе де, аш қарынға 

осы сынақтар үшін қан тапсырған дұрыс. Т және В лимфоциттерінің құрамын, 

қан плазмасындағы АИТВ көшірмелерінің санын полимеразды тізбекті 

реакция әдісімен анықтайды. 

Бұл сынақтарды вирустық инфекция кезінде қабылдау ұсынылмайды. Бір 

ай күткен дұрыс. Тексеру созылмалы аурудың ремиссиясы кезеңінде, 

жүргізілген екпеден кейін 1 айдан (4 аптадан) кейін, жіті инфекциялық аурулар 

болмаған кезде жүргізілуі тиіс. 

Сондай-ақ, бұл сынақтарды етеккір кезінде жасау ұсынылмайды. Нашар 

тамақтану, шамадан тыс жұмыс, жарақат, стресстік жағдайлар осы 

нәтижелердің көрсеткіштеріне қатты әсер етеді. 

 



НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР 

ПАЦИЕНТТІ ҚАН ТАЛДАУЫН ТАПСЫРУҒА ДАЙЫНДАУ. 

1. Қан таңертең аш қарынға беріледі (немесе күндізгі және кешкі уақытта, 

соңғы тамақты қабылдағаннан 4-5 сағаттан кейін). Зерттеуге дейін 1-2 күн 

бұрын диетадан май мөлшері жоғары тағамдарды алып тастаңыз. 

2. Қан көрсеткіштері күн ішінде айтарлықтай өзгеруі мүмкін, сондықтан 

барлық сынақтарды таңертең тапсыру ұсынылады. 

3. Зерттеу қарсаңында (24 сағат ішінде) алкогольді, қарқынды дене 

жүктемелерін, дәрілік препараттарды қабылдауды болдырмау (дәрігердің 

келісімі бойынша). 

4. Қан тапсырудан 1-2 сағат бұрын темекі шегуден аулақ болыңыз, 

шырын, шай, кофе ішпеңіз, газдалмаған су ішуге болады. Физикалық 

шиеленісті (жүгіру, баспалдаққа тез көтерілу), эмоционалды толқуды 

болдырмаңыз. Қан тапсырудан 15 минут бұрын демалу, тыныштандыру 

ұсынылады. 

5. Физиотерапиялық процедуралардан, аспаптық зерттеулерден, 

рентгенологиялық және ультрадыбыстық зерттеулерден, массаждан және 

басқа да медициналық процедуралардан кейін зертханалық зерттеу үшін қан 

тапсырмаңыз. 

6. Зертханалық көрсеткіштерді динамикада бақылау кезінде бірдей 

жағдайларда – бір зертханада қайталама зерттеулер жүргізу, тәуліктің бірдей 

уақытында қан тапсыру және т. б. ұсынылады. 

7. Зерттеу үшін қан дәрі-дәрмектерді қабылдау басталғанға дейін немесе 

оларды тоқтатқаннан кейін 10-14 күн бұрын тапсырылуы керек. Кез – келген 

препараттармен емдеудің тиімділігін бақылауды бағалау үшін препаратты 

соңғы қабылдағаннан кейін 7-14 күн өткен соң зерттеу жүргізу керек. Егер сіз 

дәрі қабылдасаңыз, дәрігерге бұл туралы ескертуді ұмытпаңыз. Жалпы 

ережелер барлық талдауларға қолданылады, бірақ кейбір зерттеулер арнайы 

дайындықты және қосымша шектеулерді қажет етеді. 

 

ҚАННЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛДАУЫ. 

Қан таңертең аш қарынға беріледі (немесе күндізгі және кешкі уақытта, 

соңғы тамақтан 4-5 сағаттан кейін). Зерттеуге дейін 1-2 күн бұрын диетадан 

май мөлшері жоғары тағамдарды алып тастаңыз. 

БИОХИМИЯ. 

* Мочевина-зерттеуден 1-2 күн бұрын диетаны ұстану керек: пуринге бай 

тағамдарды – бауырды, бүйректі пайдаланудан бас тарту, сонымен қатар ет, 

балық, кофе, шайды диетада мүмкіндігінше шектеу. Қарқынды физикалық 

белсенділік болдырмау керек. 

* Холестерин, липопротеидтер қан 12-14 сағаттық оразадан кейін берілуі 

керек. Зерттеуден екі апта бұрын, егер сіз осы препараттармен терапияның 

гиполипидемиялық әсерін анықтауға мақсат қоймасаңыз, қандағы липидтер 

деңгейін төмендететін препараттарды алып тастау керек. 

* Глюкоза - глюкозаға қан тапсыру кезінде (талдауға дайындықтың негізгі 

талаптарына қосымша) сіз тістеріңізді жуып, сағызды шайнауға болмайды, ал 

таңертеңгі шай/кофе (тіпті салқындатылмаған) тыйым салынады. Таңертеңгі 



кофе глюкозаны түбегейлі өзгертеді. Оларға контрацептивтер, диуретиктер 

және басқа да дәрі-дәрмектер әсер етеді. 

Гормондар - гормоналды зерттеулерге арналған қан таңертең аш қарынға 

берілуі керек. Мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда, кейбір гормондар үшін 

қанды күндізгі және кешкі уақытта соңғы тамақтан 4-5 сағаттан кейін 

қабылдауға болады (қанды таңертең қатаң түрде қабылдау керек 

зерттеулерден басқа). Талдауларды тапсырудан 1-2 күн бұрын диетадан 

құрамында май мөлшері жоғары тағамдарды алып тастау керек. Соңғы тамақ 

көп болмауы керек. Зерттеуден 1 күн бұрын психоэмоционалды және 

физикалық жайлылық қажет (қызып кетпестен және гипотермиясыз тыныш 

күй). 


