
AFC در گفت و گو با

حاج صفی: می خواهیم جام قهرمانی را دوباره به ایران بیاوریم

آغاز انقالب زمستانی و بلندترین شب سال

مدافع تیم ملی فوتبال ایران امیدوار است تیم ملی بتواند برای اولین بار بعد 
از سال ۱۹۷۶ قهرمانی در جام ملت ها را به دست بیاورند.

به گزارش ایسنا و به نقل از AFC، جام ملت های آسیا تقریبا دو هفته دیگر در 
امارات آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ایران باید با تیم های یمن، ویتنام و عراق 

پیکار کند. 
احسان حاج صفی مدافع- هافبک تیم ملی فوتبال ایران پیش از شروع این رقابت 
ها گفت: درک متقابل و هماهنگی خوبی بین بازیکنان تیم ملی ایران ایجاد شده است. 
من فکر می کنم با تجربه الزمی که داریم می توانیم نتایج خوبی در جام ملت ها به 

دست بیاوریم و بعد از سالها دوباره قهرمان آسیا شویم.
آخرین قهرمانی تیمملی فوتبال ایران در سال ۱۹۷۶ رخ داده است و بعد از آن سالها 
ایران نتوانسته است قهرمانی در جام ملت ها را تجربه کند. ملی پوشان ایرانی باید در 

اولین دیدار خودشان در جام ملت ها با یمن دیدار کنند. 
در همین رابطه حاج صفی اضافه کرد: با تمام احترام برای حریفانمان، جدی ترین 

رقیب ما در این گروه عراق خواهد بود. با این حال ما ایران هستیم و می خواهیم 
قهرمان آسیا شویم و در این راستا هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم. به همین خاطر 
یمن و ویتنام هم تیم های خوبی هستند. هر چقدر به جام ملت ها نزدیک تر می 
شویم اطالعات بیشتری از تیم ها به دست می آوریم و من واقعا مطمئن هستم این بار 
می توانیم جام قهرمانی را باالی سر ببریم. البته همه تیم ها دوست دارند قهرمان آسیا 
شوند ولی تمام بازیکنان ایران عقیده دارند می توانند این بار به این مهم دست یابند. ما 
برنامه ریزی برای قهرمانی در جام ملت ها داریم. البته این را نیز باید بگویم که ما دوره 
گذشته در استرالیا هم عملکرد خوبی داشتیم ولی در ضربات پنالتی به عراق باختیم. 

این بار اما شرایط فرق کرده است. 
او در پایان صحبتی هم با هواداران تیم ملی ایران داشت و گفت: من امیدوارم 
هواداران تیم ملی ایران همچون جام جهانی حمایت خودشان را از تیم ملی ایران نشان 
دهند. االن فرصتی است که جام قهرمانی را دوباره به ایران بیاوریم و با کمک هواداران 

امیدواریم به این مهم دست یابیم.

شب یلدا زمان میان غروب آفتاب روز جمعه ۳۰ آذر ماه 
به عنوان آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه دی 
به عنوان نخستین روز زمستان است و این در حالی است 
که این شب تنها حدود یک دقیقه با شب های قبل و بعد 

خود فرق دارد.
به گزارش ایسنا، انقالب زمستانی کوتاه ترین روز سال در نیمکره 
شمالی است )اول دی ماه( و شروع رسمی زمستان محسوب 
می شود. خورشید در این زمان در پایین ترین ارتفاع در آسمان 
قرار دارد؛ چرا که در این زمان جهت محور قطب شمال سیاره 

ما که نسبت به سطح مداریش دارای انحراف است، در جهت 
خورشید قرار ندارد.

به عبارت دیگر انقالب زمستانی در ستاره شناسی لحظه ای 
فاصله  بیشترین  در  زمینی  ناظر  دید  از  خورشید  که  است 
زاویه ای با صفحه استوا در آن سوی نیمکره شمالی-جنوبی 
)معموال  ماه  اول دی  روز  نیمکره شمالی  دارد. در  قرار  ناظر 
۲۲ دسامبر( است که انحراف معیار آن در سال های مختلف 
در  لحظه خورشید  این  در  است.  ساعت  حداکثر حدود ۱۲ 
نقطه رأس الجدی کره سماوی قرار گرفته و مستقیماً بر فراز 

مدار رأس الجدی کره زمین می تابد.
انقالب زمستانی آغاز زمستان است، کوتاه ترین روز سال است 
انقالب  بلندتر می شود.  انقالب زمستانی طول روزها  از  و پس 
زمستانی همچنین منشا بسیاری از جشن ها و آئین های باستانی 
در فرهنگ ها و تمدن های بشری است که شب یلدا از جمله این 

جشن ها است.
یلدا تولد دوباره مهر و گرما

اسداهلل قمری نژاد، عضوکمیته نظارت و ارزیابی انجمن نجوم 
ایران در گفت وگو با ایسنا، شب یلدا را طوالنی ترین شب سال 
توصیف کرد و گفت: این شب نه تنها یک آیین کهن، بلکه به لحاظ 
علمی و محاسبات نجومی دارای جایگاه ویژه ای است و نشان از 
شناخت دقیق پیشینیان ما از حرکت ساالنه خورشید در دستگاه 

مختصات زمین مرکزی دارد.
وی در این باره توضیح داد: محور زمین ۲۳.۵ درجه نسبت به 
صفحه منظومه شمسی انحراف دارد و این مهم دلیل اصلی بوجود 

آمدن فصل ها است.
قمری نژاد ادامه داد: اگر محور زمین، دارای انحراف یا کج شدگی 
نبود، همیشه خورشید به یک حالت به زمین می تابید و آب و 
هوای مناطق مختلف زمین همواره ثابت می ماند؛ انحراف مداری 
زمین باعث شده که در طول گردش ساالنه خود به دور خورشید 

همواره چهارفصل را تجربه کنیم.
وی با بیان اینکه ساکنان زمین در دو نیمکره شمالی و جنوبی 
اثر این انحراف محوری را در کم و زیاد شدن ارتفاع خورشید 

در آسمان و کوتاه یا بلند شدن طول روز و شب خود مشاهده 
می کنند، یادآور شد: پیشینیان بر این باور بودند که خورشید در 
یک مدار دایره ای شکل بر کره سماوی به نام دایرةالبروج به دور 
زمین در حال گردش است و این مدار با استوای سماوی زاویه 

۲۳.۵  درجه ای را می سازد.
عضو کمیته نظارت و ارزیابی انجمن نجوم ایران خاطرنشان کرد: 
این دو دایره عظیمه در دو نقطه همدیگر را قطع می کنند و در دو 
نقطه نیز بیشترین فاصله را از هم پیدا می کنند و نقاط مشترک 
به اعتدال بهاری و پاییزی و دو نقطه جدایی به انقالب تابستانی و 

زمستانی مشهور هستند.
با تاکید بر اینکه یلدا در واقع قرار گرفتن خورشید در  وی 
نقطه انقالب زمستانی است، گفت: نیمکره شمالی در این زمان 
بلندترین شب را در طول یک سال به خود  کوتاه ترین روز و 
می بیند. در واقع یلدا زایش روشنایی است و پس از این شب، 
خورشید آرام آرام در مدار خود به سمت اعتدال بهاری جابجا و 
ارتفاع خورشید در آسمان بیشتر می شود، ضمن آنکه طول روز نیز 

افزایش خواهد یافت.
قمری نژاد با بیان اینکه پس از گذشت حدود ۹۰ روز خورشید 
به نقطه اعتدال بهاری می رسد، اضافه کرد: این مکان، مکانی از 
خورشید است که طول شبانه روز برابر می شود و ابتدای سال 

خورشیدی است و ما از آن به “نوروز” یاد می کنیم.
به گفته وی، در این هنگام خورشید از  محل دقیق شرق ما 

طلوع و پس از ۱۲ ساعت در غرب، غروب می کند.
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انتقاد شدید دایی از ناداوری ها

نمی توانند یک تیم را قهرمان کنند
که  آنچه  از  شدید  انتقاد  با  سایپا  فوتبال  تیم  سرمربی 
ناداری های نیم فصل اول لیگ ایران خواند، تاکید کرد که 
این همه اشتباه تعجب آور است. او گفت که مطمین است 

که آن جریان نمی تواند آن تیم را قهرمان کند.
علی دایی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تیم فوتبال سایپا 
در هفته های اخیر به صحبت پرداخت. او در این گفت وگو با بیان 
این که به دنبال تقویت تیمش در نقل و انتقاالت نیم فصل برای 
حضور قدرتمند در لیگ قهرمانان آسیاست، گفت: مطمئنا باشگاه  
هم نمی خواهد تیم ضعیفی را به لیگ قهرمانان آسیا بفرستد. البته 
سرمربی سایپا در این گفت وگو گریزی هم به مسائل و اشتباهات 
داوری در هفته های اخیر داشت و گفت: شاید جریانی بخواهد 
تیمی قهرمان اما آن جریان نمی تواند باعث قهرمانی یک تیم شود.

در ادامه گفت وگوی خبرنگار ایسنا را با علی دایی می خوانید:
* ۱۵ هفته از لیگ گذشته است، حال شرایط تیم تان 
را چطور ارزیابی می کنید. آیا قصد تقویت سایپا را برای 

حضور قدرتمند در آسیا ندارید؟
مدنظرمان  که  آن چیزی  به  اول  فصل  نیم  در  متاسفانه  ما 
بود نرسیدیم. برخی مسائل در نتیجه نگرفتن ما دخیل بود اما 
خودمان هم نتوانستیم آن چیزی که می خواهیم را انجام بدهیم 
و نتیجه بگیریم. ما می توانستیم خیلی بهتر از این ها عمل کنیم 
و در سه چهار هفته آخر هم با بازیکنان مصدوم و محروم زیادی 
روبه رو بودیم که دست و بال ما را خالی کرده بود. ما می توانستیم 
شرایط بهتری را در جدول داشته باشیم اما متاسفانه با وجود همه 
مشکالتی که داشتیم اشتباهات داوری هم کار ما را بسیار سخت 
کرده بود. در دو بازی ما مقابل صنعت نفت آبادان در لیگ و جام 
حذفی به اذعان خودشان دو و یا سه پنالتی ما را نگرفتند و بازیکن 
آن ها را هم اخراج نکردند. متاسفانه ما دیگر در این مساله عاجز 
هستیم. چرا که درباره اشتباهات داوری نه بازیکن، نه مربی و نه 
هیچ کس دیگر نمی تواند کاری انجام دهد. چون سوت دست یک 
نفر دیگر است که هر جوری که دلش می خواهد در زمین داوری 
می کند. متاسفانه در نیم فصل اول سوت های اشتباه زیادی زدند 
و بدترین نیم فصل را از نظر داوری شاهد بودیم و همین موضوع 

باعث شد نتایج زیادی جابه جا شود.
* فکر می کنید سایپا به آن چیزی که شما می خواستید 

در نیم فصل نخست رسیده است؟
ما در لیگ عملکرد چندان خوبی نداشتیم اما در جام حذفی 
خوب بودیم. انتظاراتی که از تیم خودمان داشتیم بیش تر بود اما 
واقعا می توانستیم بهتر از این عمل کنیم. باید در نیم فصل هم 
برای لیگ قهرمانان آسیا و هم برای نیم فصل دوم فوتبال ایران 
تیم مان را تقویت کنیم. مطمئنا در بحث بازیکن دست به تغییراتی 
خواهیم زد و تمام این مسائل را بررسی کرده ایم و با باشگاه در 
میان گذاشته ایم. فردا هم جلسه ای با باشگاه خواهیم داشت تا 
برای تقویت تیم بیش تر صحبت کنیم. متاسفانه به خاطر مشکالت 
ارزی روی جذب بازیکنان خارجی حساب نمی کنیم اما بازیکنانی 
که دوست دارند از تیم شان جدا شوند و شرایط خوبی در تیم شان 

نداشتند را بررسی می کنیم تا بهترین  آن ها را به سایپا بیاوریم.
شما  نظر  کردید،  اشاره  داوری  اشتباهات  به  شما   *
مشکل دقیقا کجاست و چه کسی در این اشتباهات داوری 

بیش ترین سهم را دارد؟
 کمیته داوران و دپارتمان داوری نقش زیادی در این اشتباهات 
تا  کند  ورود  مساله  این  به  باید  هم  فوتبال  فدراسیون  دارند. 
مشکالت داوری حل شود. ما داوران خیلی خوبی داریم که کار 

اما  می کنند و در دنیا هم حرف های زیادی برای گفتن دارند 
متاسفم که در لیگ خودمان این قدر با اشتباه سوت می زنند. برای 
خود من این همه اشتباه داوری جای تعجب دارد؛ مگر می شود 
یک داور اینقدر اشتباهات واضحی را مرتکب شود؟ گاهی داور در 
صحنه های ۵۰-۵۰ اشتباه می کند که می گوییم شاید در صحنه 
بد قرار داشته و خوب ندیده است اما گاهی پنالتی ۱۰۰ درصد را 
نمی گیرند. شما ببینید در تیم ما برابر صنعت نفت بازیکن حریف 
با آرنج به صورت بازیکن ما می کوبد و باعث مصدومیت بازیکن 
ما می شود و داور حتی کارت زرد نشان نمی دهد. بعد از آن هم 
می بینیم داور یک پنالتی واضح را که مقابل چشمانش رخ داده 
نمی گیرد. واقعا نمی دانم این مسائل را به چه حسابی بگذارم؟ این 
اشتباهات فقط در بازی های ما نیست بلکه در بازی های دیگری 
هم رخ می دهد. در بازی ها می بینیم داوران پنالتی که در اصل 
پنالتی نیست را پنالتی اعالم می کند و در صحنه ای که به وضوح 
خطا رخ داده اعالم پنالتی نمی شود. گاهی داوران صحنه ای که 
۱۰۰۰ درصد پنالتی است را نمی بینند و پنالتی نمی گیرند. واقعا 
من از این اتفاقات تعجب می کنم چون داوران ما آن توانایی را 
دارند که بهترین عملکرد را داشته باشند. ما داوران خیلی خوبی 
داریم اما چگونه این داوران خوب این طور اشتباه می کنند من 

دلیلش را نمی دانم.
* موضوعی که مطرح می شود این است که شایعه شده 
یا  به قهرمانی نرسد و  مثال جریانی می خواهد یک تیم 
می خواهند جلوی موفقیت یک تیم را بگیرند. شما فکر 

می کنید واقعا چنین جریانی در فوتبال ایران وجود دارد؟
من به این مسائل فکر نمی کنم و فکر نمی کنم اینقدر واضح 

جریانی وجود داشته باشد. البته شاید هم جریانی بخواهد تیمی 
قهرمان شود اما من مطمئنم آن جریان نمی تواند تیمی را قهرمان 
کند. مطمئنم روی نتایجی که مثال سایپا کسب کرده من هم 
مقصر هستم و اشتباهاتی داشتم. هیچ کس نمی تواند نتایج تیمش 
را فقط به گردن داور بیندازد. اول از همه من و بازیکنانم مقصر 
هستیم اما اینکه آیا جریانی وجود دارد یا خیر؟ اهلل و اعلم؛ خدا از 
آن خبر دارد. شاید هم واقعا وجود داشته باشد اما من می گویم آن 

جریان نمی تواند ۱۰۰ درصد تاثیرگذار باشد.
* شما به لیگ قهرمانان آسیا و تقویت تیم تان اشاره 
کردید، آیا فکر می کنید باشگاه سایپا حمایت الزم را از 

نقطه نظرات شما برای تقویت تیم داشته باشد؟
باشگاه هم می خواهد از ما حمایت کند. مطمئنا کسی دلش 
نمی خواهد تیمش به مسابقاتی برود و نتیجه نگیرد. ما حتما 
می خواهیم دو بازی پلی آف را ببریم و به لیگ قهرمانان آسیا صعود 
کنیم. به خاطر این باشگاه تمام تالشش را می کند تا ما بتوانیم تیم 
قدرتمندی را برای آسیا ببندیم. قطعا کسی اجازه نمی دهد این 

فرصت بزرگ از دست سایپا خارج شود.
* جام ملت های آسیا در پیش است. تیم ملی ایران با 
وجود همه مشکالت به قطر سفر کرد تا از آن جا راهی 
امارات شود. نکته ای که شاید باعث ناراحتی کادر فنی تیم 
ملی و بازیکنان شد، بد بدرقه شدن تیم ملی بود. نظر شما 

درباره این مسائل چیست؟
هر اتفاقی رخ دهد مطمئنا مردم ایران از تیم ملی شان حمایت 
می کنند. همه می خواهند تیم ملی ایران موفق باشد. مطمئن 
باشید این تیم ملی می تواند قهرمان آسیا شود و همه برای موفقیت 

آن دعا می کنند. حال این که مسوولی بیاید یا نیاید ما به این 
مسائل عادت کرده ایم و این گونه اتفاقات برای مان جا افتاده است 
اما زمانی که ما هم بازی می کردیم این مسائل بود. باز خدا را 
شاکریم که تیم ملی توانسته در قطر اردویی برگزار کند و دو بازی 
دوستانه هم قرار است برگزار کند. زمان ما که اصال این اردوها نبود. 
باز خدا را شکر که این اتفاقات رخ داده است اما قطعا شأن تیم ملی 
ما خیلی بیش تر از این هاست. ما باید تمام سعی مان را بکنیم تیم 
ملی مان موفق باشد. مطمئن باشید بازیکنان با غیرتی داریم و تیم 
ملی ما هم فوتبال خوبی را ارائه می دهد و بازیکنان خوبی هم در 

اختیار دارد و می توانند در آسیا موفق باشند.
* شما قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در اردوی ترکیه 
در تمرینات تیم ملی حاضر شدید. آیا باز هم برای حمایت 

از تیم ملی به امارات خواهید رفت؟
من برای بازی افتتاحیه دعوت هستم و به امارات خواهم رفت. 
اگر در تمرینات تیم ملی هم بشود و اجازه بدهند مطمئنا سعی 
می کنم در یکی از تمرینات شرکت کنم تا با بازیکنان و کادر فنی 

دیداری داشته باشم.
* فکر می کنید تیم ملی فوتبال ایران چه نقاط قوتی در 

جام ملت های آسیا دارد؟
مطمئنا کار دفاعی ما نقطه قوت تیم ملی خواهد بود. ما با این 
روند می توانیم عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم. من در بازی های 
آخر دیده ام که تیم ملی روی کارهای هجومی هم عملکرد خوبی 
داشته است. ان شاءاهلل تیم ملی با یک باالنس خوب یعنی هم 
دفاع و هم حمله خوب در بازی ها حاضر باشد و عملکرد خوبی 

از خود نشان بدهد.

8 گوناگون
شنبه / ۱ دی ۱۳۹۷ / شماره ۳۰۸ 
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پند روز

با گرفتگی عضله بعد از ورزش چه کنیم؟

یک متخصص پزشکی ورزشی معتقد است: هنگام فعالیت فیزیکی و 
ورزش آب و مایعات کافی بنوشید تا دچار گرفتگی عضالت نشوید.

دکتر احمد باقری مقدم در گفت وگو با ایسنا، افزود: گرفتگی عضالت بعد از ورزش 
زمانی اتفاق می افتد که قبل از گرم کردن بدن به انجام فعالیت های فیزیکی و ورزشی 
بپردازیم. در نتیجه به دلیل آماده نبودن عضالت و جریان نبودن خون کافی در 
عضله و به خاطر تعریق زیاد و از دست دادن امالح بدن، فرد دچار گرفتگی عضالت 
می شود. بنابراین توصیه می شود قبل از شروع تمرینات اصلی حرکات ورزشی و 
کششی به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام دهید و همچنین از انجام بیش از حد تمرینات 

ورزشی نیز پرهیز کنید.
وی گفت: با توجه به اینکه نوشیدن آب و مایعات کافی باعث راحت تر شدن انبساط 
و انقباض عضالت می شود، مهم است که هنگام فعالیت فیزیکی و ورزش مایعات 
کافی نوشیده شود، به خصوص بعد از پایان تمرین ها نیز باید آب و امالح بنوشید تا 
جایگزین امالح به خصوص کمبود منیزیم شود و از گرفتگی عضالت پیشگیری کند.

این متخصص پزشکی ورزشی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز کرامپ 
عضالنی، بالفاصله باید فعالیت بدنی را قطع و از ادامه تمرین صرف نظرکنید. همچنین 
عضله درگیر شده با کرامپ را آرام ماساژ دهید و آن را با تمرین های کششی سبک 
و کنترل شده تا رفع کامل کرامپ تمرین دهید. در ضمن ناحیه منقبض شده بدن را 

گرم نگه دارید و از نفوذ سرما به آن جلوگیری کنید.

کدام آزمایش نیاز به "ناشتا بودن" دارد؟

یکی از سواالتی که معموالً افراد هنگام انجام آزمایش می پرسند این است 
که برای کدام آزمایش های خون باید ناشتا باشند و چند ساعت ناشتایی 

کافی است؟ و یا اینکه می توانند آب بنوشند یا خیر؟.
به گزارش ایسنا، ناشتایی به معنای پرهیز از خوردن غذا و مواد حاوی انرژی به 
مدت ۱۲-۱۰ ساعت است، اما برخی آزمایش ها نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از 
۱۲ ساعت دارند، ضمن این که برای سنجش و پاسخ دقیق تر نمونه ها باید موارد 

دیگری نیز رعایت شود.
انجمن دیابت ایران  پاسخ به این سوال که کدام آزمایش نیاز به ناشتا بودن دارد؟ 

را این گونه شرح می دهد: 
FBC : قند خون ناشتا، الزم است ۸ تا ۱۰ ساعت قبل از این آزمایش چیزی 

میل نشود و ناشتا بود.
 ۲hpp : قند دو ساعت بعد از غذا، که دو ساعت بعد از خوردن اولین لقمه غذا 

اندازه گیری می شود.
HbA۱C : این آزمایش، متوسط قند خون سه ماهه را نشان می دهد. بنابراین 
هر سه ماه یک بار اندازه گیری می شود. نیاز به ناشتا بودن ندارد اما ترجیحا دو ساعت 
قبل از آزمایش، خوراکی میل نشود! قابل ذکر است که  HbA۱C توسط پزشک 
ایرانی ساموئل رهبر، پزشک ایرانی در سال ۱۳۴۸ کشف شد و انقالبی در کنترل و 

درمان دیابت به وجود آورد.
CBC : نشان دهنده سلول های خونی هستند که از روی نتیجه آن می توان به 
 ،HbA۱C کم خونی، غلظت خون، عفونت و... پی برد. از آنجا که در تفسیر درست
هر گونه تغییر در گلبول های قرمز خون ممکن است، موثر باشد، بنابراین هر سه ماه 
یک بار همراه HbA۱C اندازه گیری می شود. این آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد.

 Urea,cr : اوره و کراتین، عملکرد کلیه ها را نشان می دهند. در شرایط عادی، 
سالی یک بار اندازه گیری می شوند و نیازی به ناشتا بودن ندارند.

باال  ،که  هستند  صفراوی  مجاری  و  کبدی  آنزیم های   :  AST,ALT,ALP
رفتن شان ممکن است نشان از آسیب کبدی باشد. معموال حداقل سالی یک بار 
اندازه گیری می شوند. نیاز به ناشتا بودن ندارند اما برای ALP )الکاالین فسفاتاز( 
بهتر است ناشتا باشید. بسیاری از داروها، دفع کبدی دارند، بنابراین یکی از شروط و 

یا ادامه مصرف این داروها، طبیعی بودن نتایج آنزیم های ذکر شده است.
TSH : عملکرد تیروئید از عوامل بسیار موثر در کنترل قتد خون است. موارد 
بسیاری دیده شده که کم کاری تیروئید، علت عدم موفقیت در درمان دیابت 
 ،TSH بوده، اما از دید درمانگر و دیابتی دور مانده است. بنابراین با انجام تست
افراد از نظر بیماری های تیروئید غربالگری می شوند و در صورت مختل بودن 
نتیجه، پزشک آزمایش های تکمیلی مانند , T۳   Anti TPO , T۴درخواست 
می کند. این آزمایش ها مانند آزمایش   TSH، هیچ کدام نیاز به ناشتا بودن 

ندارد.
LDL,HDL، کلسترول و تری گلیسرید : باال بودن چربی های خون خطر بروز 
بیماری های مهمی از جمله بیماری های قلبی _عروقی، سکته مغزی، کبد چرب و ... 
به هیمن دلیل الزم است افراد دیابتی ساالنه چربی های خون را اندازه گیری کنند. 
برای آزمایش چربی های خون الزم است حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت قبل از آزمایش، 

ناشتا باشید البته آب بالمانع است.
U/A )آنالیز ادرار(: این آزمایش، کلید تشخیص بسیاری از اختالل ها از جمله 
عملکرد کلیه ها، عفونت ادراری، سنگ کلیه، دفع پروتئین و ... است. اگرچه انجام آن 

نیاز به ناشتا بودن ندارد اما بهتر است نمونه اول صبح اندازه گیری شود.
 U/C : کشت ادرار، گاهی برای تشخیص قطعی عفونت و انتخاب آنتی بیوتیک 
مناسب، این آزمایش درخواست می شود. بهترین نمونه کشت ادرار و آنالیز ادرار، 
نمونه وسط ادرار است، یعنی ظرف آزمایش ادرار کمی بعد از شروع ادرار پرکنید. 

همچنین نیاز به ناشتا بودن ندارد.

Etehademelat


