PRZYGOTOWANIE
DZIECKA DO
POBRANIA KRWI
W LABORATORIUM

NAJWAŻNIEJSZE JEST
PRZYGOTOWANIE

Pobranie krwi u dziecka to jeden z najtrudniejszych
momentów, tak dla dziecka, jak i jego rodziców.
Na szczęście można zrobić naprawdę dużo,
aby wspólnie przygotować się do tego momentu,
a co więcej, potraktować go jako wspólną zabawę!
W wypadku pobrania krwi u dziecka rola
rodzica/opiekuna jest tak samo ważna, jak osoby
pobierającej krew w punkcie pobrań.
Zainwestowanie czasu w przygotowanie dziecka
oraz samego siebie do wizyty w laboratorium jest
kluczowe. Druga, równie ważna kwestia, to zaufanie
do osoby pobierającej. Personel punktów pobrań
doskonale rozumie stres dziecka oraz rodzica
(wiele z tych osób to przecież też rodzice)
i potrzebuje okazania zaufania, aby sprawnie
przeprowadzić przez cały proces pobrania krwi.

NASZYM PLANEM
JEST... ZABAWA!

Pamiętasz bajkę "Było sobie życie"?
Zobaczcie wspólnie kilka odcinków
i przy tej okazji opowiedz dziecku, jak
ważne jest regularne wykonywanie
badań.
Pobawcie się razem. Zróbcie w domu
"Punkt pobrań". Przygotujcie krzesło,
zabawkową igłę, przebierzcie się w białe,
"medyczne" ubrania. Do tej zabawy
możecie też wykorzystać ulubionego
pluszaka Twojego dziecka.
Zróbcie wspólny rysunek, kolorowankę.
Przykładowy szablon przedstawiamy
na końcu tego informatora. Narysujcie
krzesło do pobrań, Panią pielęgniarkę,
igłę, mamę i samego małego Pacjenta.
Swoją drogą, osoba pobierająca krew
będzie zachwycona, jeśli otrzyma taki
prezent!
Opowiedz dziecku, że jego ulubieni
bohaterowie z bajek z całą pewnością
też chodzą na badania, bo chcą być
zdrowi. Sky z "Psiego Patrolu" to nawet
na skrzydłach do punktu pobrań leci :)

PRAWDA... TROCHĘ
BOLI

Opowiedz dziecku
po co wykonuje się
badania i dlaczego
są one takie ważne.

Absolutnie nie możesz kłamać, że
pobranie nie boli. To zadziała tylko raz, a
możesz stracić zaufanie swojej pociechy.
Pobranie krwi, owszem, trochę boli.
Jak uszczypnięcie czy ukąszenie komara.
Odwołaj się do czegoś, co dziecko zna.
Jak długo takie badanie trwa? Tyle, ile
wypowiedzenie krótkiego wierszyka
czy przejście z kuchni do pokoju dziecka.
Znów poszukaj znanego dziecku punktu
odniesienia.
Nie mów dziecku, że krew będzie
pobierana z palca. Czasem jest to
niemożliwe ze względu na ilość badań
do wykonania. Dla wielu dzieci pobranie
z palca może być bardziej stresujące,
niż z żyły. Decyzję w tym zakresie musi
podjąć osoba pobierająca krew.

Pobawcie się
w domu w punkt
pobrań. Narysujcie
wspólnie igłę,
probówkę,
pielęgniarkę.

OSTATNIE
PRZYGOTOWANIA...

Pokaż dziecku jak wygląda punkt pobrań.
Na stronach sla.pl oraz badaj.to każda lokalizacja
ma swój opis wraz ze zdjęciami. Pokaż dziecku
jak wygląda samo pomieszczenie, wskaż też
takie szczegóły, jak fotel do pobrań czy leżanka.
Raz jeszcze opowiedz o tym, co się będzie po
kolei działo.
Miejsce nakłucia będzie odkażane, a powyżej
tego miejsca zakładana będzie staza, aby
zwiększyć napływ krwi. Staza pozwala na
napełnienie żył krwią. Igła będzie wkłuwana
w żyłę, a krew pobierana do probówki.
Po wkłuciu igły, zdejmie się stazę.
Po zakończeniu pobierania krwi igła, jest
wyciągana, a gazik zostanie przyłożony
w miejscu wkłucia.
Możesz z dzieckiem umówić się na lody czy inny
przysmak, już po samych badaniach. Absolutnie
nie można dziecku grozić odebraniem jakichś
przywilejów w wypadku okazania strachu, ale
warto z góry przewidzieć wzmacniającą nagrodę

Skontaktuj się
z laboratorium
lub lekarzem,
aby ustalić czy
badania muszą
koniecznie być
wykonane
na czczo.

RUSZAMY W DROGĘ!

Do punktu pobrań wyjedź odpowiednio
wcześniej. Nie chcesz przecież utknąć
w korkach czy stresować się dodatkowo
poszukiwaniem miejsca parkingowego.
Ubierz dziecko w ten sposób, aby łatwo
mu było się rozebrać do pobrania. Krótki
rękawek czy rozpinana bluza, gdy jest
chłodniej, będą odpowiednie. Im krócej
zajmie Wam przygotowanie się do pobrania,
tym stres Twój i dziecka będzie mniejszy.
Weź ze sobą picie i jedzenie, z którego
skorzystacie zaraz po pobraniu.
W samochodzie włączcie ulubioną muzykę
dziecka. Zadbajcie o dobry nastrój
z wyprzedzeniem!
Pół godziny przed pobraniem dopilnuj,
aby dziecko napiło się niegazowanej wody.

Niech dziecko
napije się wody
pół godziny przed
pobraniem.
To zdecydowanie
ułatwi przepływ krwi
a nie wpłynie
negatywnie na wyniki!

W PUNKCIE
POBRAŃ
Współpraca z osobą
pobierającą jest
najważniejszym
zadaniem rodzica
w punkcie pobrań.

Podczas pobrania
mocno przytulaj
swoje dziecko.
Doda mu to
otuchy oraz
zabezpieczy
przed
niebezpiecznymi
ruchami.

Odpocznijcie chwilę zaraz po dotarciu do punktu
pobrań.
Pamiętaj, że Twoja postawa jest kluczowa.
Pokazanie dziecku swobody, luzu i uśmiechu,
to okazanie wsparcia i przyspieszenie całego
procesu.
Na samym wstępie zapytaj osobę pobierającą,
w jaki sposób możesz pomóc. Poproś również
swoje dziecko, aby uważnie słuchało wskazówek
pielęgniarki.
Rozważ wykonanie badań samej/samemu sobie.
Dziecko, które zobaczy w tej roli rodzica, będzie
czuć się bezpieczniej.
Posadź dziecko na swoich kolanach lub weź
w ramiona i mocno przytul. Najważniejszym jest,
aby podczas pobrania dziecko się nie wystraszyło
i nie wyrwało ręki. Tu kluczowa jest Twoja rola
i opanowanie. Jeszcze w domu poinformuj
dziecko, że tak to będzie wyglądało.
Zapytaj dziecko czy chce patrzeć na igłę czy też
w jakimś innym kierunku. Niech to ono podejmie
decyzję. Jeśli zdecyduje się patrzeć w innym
kierunku, Twoim zadaniem jest odciągnięcie
uwagi dziecka. Świetnie tutaj nada się ulubiona
zabawka Twojej pociechy.
Pod żadnym pozorem nie denerwuj się na osobę
pobierającą. Eskalacja strachu w tym momencie
jest najgorszym, co może się wydarzyć.

TRIKI, KTÓRE WARTO
WYKORZYSTAĆ

Podczas pobrania poproś dziecko, aby
wyobraziło sobie, że Twój palec to płonąca
świeca. Zadaniem dziecka jest nabranie
powietrza i "zdmuchnięcie płomienia". Takie
działanie spowoduje dystrakcję uwagi malucha
oraz pomoże w szybszym pobraniu krwi.
Inna metoda to głębokie oddechy z liczeniem
do trzech. Powolny wydech uspokoi dziecko,
spowoduje rozluźnienie żył i da sygnał osobie
pobierającej do wkłucia.
Zaraz po pobraniu uciskaj miejsce wkłucia
przynajmniej przez 5 minut na wyprostowanej
rączce. Ma to decydujący wpływ
na zabezpieczenie się przed ewentualnym
pojawieniem się krwiaka.

Podczas pobrania
zapytaj dziecko
czy chce patrzeć
na igłę czy
w innym kierunku.
W drugim
przypadku,
odciągnij jego
uwagę.

A GDY JEST JUŻ PO
BADANIACH...

Zjedzcie przygotowany wcześniej posiłek,
napijcie się. Ważne, aby dziecko nie było
już dłużej spragnione i głodne.
To doskonały czas na "odebranie" obiecanej
wcześniej nagrody.
Koniecznie pochwal dziecko za starania,
które włożyło w pobranie. Niech pilnie
skontaktuje się z najbliższymi osobami
i opowie, jak wizyta w punkcie pobrań
wyglądała.

Zależy Ci, aby Twoje
dziecko także
w dorosłym życiu
aktywnie o siebie
dbało? To często w
najmłodszym wieku
pojawia się strach
przed procedurami
medycznymi.
Już teraz pomóż
kształtować
wartościową
postawę!

SKONSULTUJ
Z LEKARZEM LUB...
Z LABORATORIUM

Jeśli dziecko przyjmuje jakieś leki, bądź
suplementy diety, to skonsultuj z lekarzem ich
przyjęcie, bądź odstawienie, przed badaniem.
Większość badań warto wykonywać na czczo
(10-12 godzin przerwy). Są jednak takie, które
nie mają takiej konieczności (wirusologia,
alergologia). Koniecznie skontaktuj się przed
badaniami z lekarzem, bądź z laboratorium,
aby ustalić czy do wykonywanych badań
dziecko powinno podejść na czczo. Jeśli tak,
to postaraj się o to. W wypadku najmłodszych
dzieci (do 3 miesiąca życia) dopilnuj chociaż
2 godzinnego okna bez pożywienia.
To kluczowe chociażby dla badania glukozy.
Po infekcji skonsultuj z lekarzem właściwy
czas na wykonanie badań. Jest to szczególnie
istotne w wypadku takich oznaczeń, jak CRP
czy morfologia.

Z PALCA
CZY Z ŻYŁY?

Większość rodziców z góry zakłada,
że pobranie krwi z palca będzie dla dziecka
mniej bolesne i bardziej komfortowe.
Nie zawsze jednak tak jest.
U części dzieci pobranie z palca wywołuje
większy stres niż pobranie krwi ze zgięcia
łokciowego.
Jeśli przez jakiś czas dziecko słabo
przyjmowało płyny, to pobranie krwi
z nakłucia z paluszka jest mało efektywne.
Jest także szereg oznaczeń, dla których
pobranie możliwe jest tylko z żyły.
Nie oznacza to, że pobranie z palca jest złą
metodą, ale krew żylna jest materiałem
bardziej rekomendowanym do wykonania
badań.. Należy także pamiętać, że decyzja
o sposobie pobrania każdorazowo musi
należeć do osoby pobierającej i najgorszym,
co może zrobić rodzic, to wymuszanie
konkretnego sposobu pobrania materiału.

TAK TO ROBIMY
W NASZYCH
LABORATORIACH

Ponad 90% punktów pobrań Śląskich
Laboratoriów Analitycznych oraz Laboratorium
Medycznego badaj.to pracuje już od godziny
6:00 w dni robocze. Wykorzystaj to i przyjdź
z dzieckiem zaraz po otwarciu punktu pobrań.
W naszych punktach pobrań rodzice z małymi
dziećmi mają pierwszeństwo. Informują o tym
grafiki powieszone we wszystkich lokalizacjach.
Jeśli więc jesteś z małym dzieckiem, to nie
czekaj, a poinformuj o tym osobę pobierającą
i osoby czekające w kolejce, jeśli takowe są.
Punkty pobrań wyposażone są w kąciki
dla dzieci, w których te mogą chwilę się pobawić.
Pokolorować obrazek czy ułożyć układankę.
Nasze laboratoria oferują specjalne pakiety
badań dla dzieci, dostępne w e-sklepie
z badaniami. Są to pakiety: podstawowy
i rozszerzony. Kup je w sklepie ŚLA lub w sklepie
badaj.to.

Nasze laboratoria
świadczą usługę
zabezpieczenia
pobranej krwi na
30 dni. Da to szansę
na wykonanie
kolejnych badań
dla dziecka, ale już
bez potrzeby
pobierania krwi.
O szczegóły zapytaj
podczas rejestracji.

MROZIMY KREW
I DOMY ODWIEDZAMY!

Tylko w naszych punktach pobrań możesz
skorzystać z usługi zabezpieczenia pobranej
surowicy na 30 dni. Po co? Otóż, jeśli Ty, bądź
lekarz, uznacie, że warto pogłębić diagnostykę,
to nie będzie potrzeby kolejnego pobrania krwi.
Wystarczy odwiedzić nasz najbliższy gabinet,
bądź, jeszcze wygodniej, wybrać badania
w e-sklepie i skorzystać z opcji "Z zamrożonej
surowicy". Z opcji tej można skorzystać jednak
tylko wtedy, gdy pobranie nastąpiło z żyły!
Na koniec, choć nie najmniej ważne.
Chcesz znacznie ograniczyć stres swojego
dziecka? Dopilnuj, aby pobranie odbyło się
w znanym mu środowisku - Waszym domu!
Śląskie Laboratoria Analityczne oraz Laboratorium
Medyczne badaj.to oferują możliwość pobrań
domowych w całej aglomeracji ŚląskoZagłębiowskiej oraz 30 km od centrum
Częstochowy, Rybnika, Bielska-Białej oraz Łodzi.
Nie czekaj i zamów mobilne pobranie już teraz.

Koniecznie
sprawdź pakiety
badań dla dzieci
dostępne
w naszych
e-sklepach!
To zestawy badań
starannie
przygotowane
przez naszych
diagnostów.

POZNAJ OPINIE
O NASZEJ PRACY
Zaufaj temu, co nasi
dotychczasowi Klienci
mówią na nasz temat.

POBÓR W DOMU TO SUPER SPRAWA,
DZIECKO SIĘ TAK NIE STRESUJE.
RÓWNIEŻ OBSŁUGA OSÓB, KTÓRE
PRZYJECHAŁY, BYŁA NA BARDZO
WYSOKIM POZIOMIE.
NA PEWNO BĘDĘ POLECAĆ.
Opinia z Ankiety Satysfakcji Klienta

SZYBKIE WYNIKI, ŚWIETNA OBSŁUGA,
BARDZO MIŁA I PROFESJONALNA PANI
POBIERAJĄCA KREW CÓRCE, TAK,
ŻE DZIECKO NAWET NIE POCZUŁO.
Opinia z Ankiety Satysfakcji Klienta

NASZA MISJA

LABORATORIUM
W LICZBACH

"Wydajemy wiarygodne wyniki przy
zachowaniu najwyższych standardów
jakości.
Jest dla nas kluczowe, aby budować relacje
z naszymi współpracownikami
i Klientami w oparciu o wzajemne zaufanie,
szacunek, otwartość i uczciwość.

Ilość obsługiwanych przychodni

blisko 400
Ilość wykonywanych badań

blisko 4 mln rocznie
Liczba punktów pobrań

ponad 100
Ilość badań w ofercie

ponad 1000
Dla naszych Klientów jesteśmy od

1991 roku

Pracując zespołowo i z pełnym
zaangażowaniem tworzymy model
działania, który pozwala na rozwój
na nowych rynkach i w nowych obszarach".

........................
IMIĘ DZIECKA

