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  مختن ازترشحات زفنحوه کشت گر

هرگز بعد از برداشتن پانسمان از ترشحات سطح زخم نمونه برداشته نشود بلکه 

  :بصورت زیر عمل کنید

  . دستکش استریل یبوشید - 1

  

اگر قبال .(شک شودخناحیه را با نرمال سالین استریل بشوئید و اجازه دهید تا   -2
ند ساعت قبل از انجام چشده است،  وي زخم مالیدهپماد یا محلول آنتی بیوتیک ر

  .) کنید كاپرمال سالین استریل از روي زخم کشت آن را با ن

  

به علت کلونیزه شدن میکروبها، . (بهتر است ابتدا دبریدمان سطحی انجام شود  -3
  .) اقد ارزش می باشدفبررسی ترشحات سطحی زخم 

  

 فل ظرخرا به دا آن ،اعده زخم کشیدهقسواپ استریل را به صورت دورانی به   -4
را  فو در ظر) سر سوآپ راکه با دستها آلوده شده بشکنید(استریل انداخته

  .ببندید

اده کرد یا یک سوآپ به فپ استآاي وسیع می توان از چند سوبراي زخمه  -5 
  . ده زخم بکشانیدعصورت مارپیچ به قا

  

سوآپ که با دستها آلوده شده را استریل انداخته ، سر  فسوآپ را داخل ظر  - 6
  . بشکنید

 فل ظرخسی سی نرمال سالین استریل به دا  1در صورت خشک بودن ترشحات  -7 
  . را ببندید فکشت ریخته و درب ظر
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و نام خانوادگی بیمار و بخش بستري، تاریخ، ساعت و محل نمونه گیري بر  منا  -8 
در دماي اتاق به آزمایشگاه ارسال  ساعت  2ثبت شده، نمونه در کمتر از  فروي ظر

  . گردد

ت می کند در برگه آزمایش فتن نمونه بیمار آنتی بیوتیک دریافاگردر زمان گر  -9
ساعت قبل تا زمان نمونه گیري و نیز   48 زتی افبایستی نوع آنتی بیوتیکهاي دریا

  . تی ذکر شودفتاریخ وساعت آخرین دوز آنتی بیوتیک دریا

بایستی قبل از شروع  ونت زخم به بیمارستان مراجعه می کند،في که با عبیمار: نکته 
  . تراپی کشت از زخم ارسال شود آنتی بیوتیک

  

رشحات درصورتیکه امکان آسپیراسیون ترشحات باشد ،پس از آسپیره کردن ت  -10
 به علت احتمال بی هوازي بودن(کرده    RECAPسر سوزن را با یک دست 

و یا ترشحات را در شیشه  سریعا به آزمایشگاه ارسال شودو سپس ) میکروبها
حتما روي شیشه نوع نمونه  استریل ویا در محیط کشت خون ریخته و ارسال شود و

  . مشخص شود
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  . پس از شستن دست ها، دستکش یبوشید و محل مناسب خونگیري را پیدا کنید -1 

ضد عفونی نمایید سپس اجازه دهید  درجه 70ل و ابتدا سطح پوست را با اتان  -2

از (ه صورت دورانی بیا محلول بادي پرپ سپس با بتادین  الکل خشک شود،

دقیقه صبر کرده تا خشک  ویکناحیه را انجام داده ضد عغونی مرکز به محیط 

أثیر بیشتر در رپ به دلیل عوارض پوستی کمتر و تمحلول بادي پ.( شود

  )ضدعفونی پوست توصیه می شود بخصوص در اطفال 

 لزوم درصورت.ونی شده، خونگیري نماییدعفبدون تماس مجدد دست با محل ضد -3

 با است شده دستکش پوشیده با که درحالی انگشت نوك باید ورید مجدد لمس به

  .شود ضدعفونییا اسپري بادي پرپ  نبتادی

خون در بزرگساالن  سی سی  10دار فتن مقبطري کشت خون، گر به ازاي هر -4

( میشود، توصیه سی سی 1 حداقل هرسال ازاي به تقریباً سال 10 کمتراز ودرکودکان

کمتر موجب منفی کاذب شدن جواب خون گرفنه شود ، حجم  اندازهحجم خون به 

  .)کشت می شود

کشت  شیشۀ درون به تعویض سوزن بدون و مستقیماً را نمونه گیري،خون از پس  -5

شده  خشک و ضدعفونی درصد 70 الکل اب "قبال آن الستیکی درپوش که خون

 SPS انعقاد  مادة ضد با خون تا تکان دهید مالیمت با را شیشه و است،تلقیح کنید

 از پس اول تعویض سوزن یعنیسوزن  ازدو استفاده روش درگذشته( مخلوط شود

توجه  باحاضر  درحال اما .توصیه میشدنو  استریل سوزن با وجایگزینی رگ خروج از

ولی باید در نظر داشت  .توصیه نمیشود روش این کارکنان براي اینکار خطر احتمال به
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درصد  بیشتر  7/3و در روش یک سوزن % 2سوزن  2خطر آلوده شدن نمونه در روش 

  )است 

و از محل دیگر بعد  ساعت  نیم تا یکنوبت بعدي کشت خون در فاصله زمانی  -6

 . انجام شود

نام، نام خانوادگی بیمار و بخش بستري بیمار و همچنین تاریخ و ساعت نمونه   -7

ست کشت تکمیل و به همراه م درخوافر. ددي و نوبت کشت بر روي بطري ثبت گررگی

  . ددزمایشگاه ارسال گربه آ یعاً نمونه سر

بر روي بطري  حتماً  )  cv line( ( در صورت گرفتن نمونه از الین مرکزي بیمار  -8

  . شودذکر

ن را نمونه خووع آنتی بیوتیک اورژانس می باشد، می توان دو ردر صورتیکه ش) ا 1

  . فتهمزمان از دو محل جداگانه گر

  

  :نکاتی کلیدي نحوه گرفتن کشت خون 

   ر پیک تب و  م دست که قبل از تب بیمارو نمونه دونه اول کشت خون بهترانمو

 شودز گرفته لر

 

  ًانجام گرددو در  بل از شروع درمان با آنتی بیوتیکتمام کشتها باید ق ترجیحا

درمان با آنتی بیوتیک می باشد قبل از شروع دوز بعدي  تحتصورتیکه بیمار

 . آنتی بیوتیک،کشت انجام شود
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  گه وتیک دریافت می کند در برآنتی بی بیمار ، اگر در زمان گرفنن نمونه

تا قبل از ساعت قبل    48ازآنتی بیوثیکهاي دریافتی  نوع آزمایش بایستی 

 . نمونه گیري و نیز تاریخ وساعت آخرین دوز آنتی بیوتیک دریافتی ذکر شود

 

  محیط هاي کشت خون قبل از تلقیح خون باید به دماي محیط رسانده شود . 

 

  تقل شودنه مگاله به آزمایشدو بالفاصنگیره ها هرگز در یخچال قرار نمون . 

 

  درجه  70 تی سر الین با الکلها، بایس ي خون از الیندر صورت نمونه گیر 

بر کرده تا خشک شود و سپس خون گیري  صمی بایست .ونی شود عفضد

  .انجام شود
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  نحوه گرفتن کشت ادرار از سوند ادراري  

  

پس از خالی کردن . جهت گرفتن نمونه براي آنالیز ادراري نمونه بایستی تازه باشد: 1نکته 

 . گرفته شود U/Aساعت بعد باید نمونه جهت  1کیسه ادراري حداکثر به مدت 

 . دوه گیري نشنهرگز از کیسه ادرار و سر سوند محل اتصال به کیسه ادرار نمو:2نکته  

  

 . دقیقه قبل ، سوند راکلمپ کنید 30)   1

، سپس دستکش استریل  ضد عفونی نماییدثانیه  20-30دستهاي خود را حداقل به مدت )   2

  . وشیدبپ

ونی کنید و با عفاگر سوند محل مخصوص نمونه گیري دارد آن را با پنبه بتادین ضد )   3

  . درجه وارد و نمونه گیري کنید   90سی سی با زاویه  10سرنگ 

اگر سوند قسمت مخصوص نمونه گیري ندارد و پالستیکی است ، روي سوند درست باالي )  4

فونی کنیدو با سر سوزنهاي نازك عمحل اتصال سوند به لوله جمع آوري را با پنبه الکل ضد 

  . یددرجه سوزن را وارد کنید ونمونه گیري کن 45و با زاویه   22-23شماره 

نمونه را در یک ظرف استریل با دهانه گشاد ودرب پیچ دار مخصوص نمونه گیري )  5

سی سی ادرار داخل لیوان ریخت، نباید لیوان پر شود ویا سرریز  10بایستی حداقل .(بریزید

  .) کند
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نام و نام خانوادگی بیمار، بخش بستري، تاریخ و ساعت نمونه گیري بر روي ظرف کشت درج  )6

  . در کمتر از نیم ساعت و در دماي اتاق به آزمایشگاه ارسال گردد شده و

در صورتی بیمار آنتی بیوتیک مصرف می کند نوع آنتی بیوتیک دریافتی در برگه آزمایشگاه  ) 7

  . ثبت شود

ساعت جهت ارسال به آزمایشگاه، نمونه ادرار را می توان   2یش ازبدر صورت تاخیر  -)  8

  . کهداري کردندرجه سانتی گراد  4اعت در یخچال س 24حداکثر به مدت 

ندارد، ولی نوك سوند سوپراپوبیک را می توان  UTIکشت از نوك سوند مجرا ارزشی براي ) 9

 . براي کشت فرستاد

  نمونه رد شرایط

 بیمار مشخصات برچسب بدون هاي نمونه 

 رسیده باشد آزمایشگاه به نامناسب درظرفهاي که نمونه هایی  

 گیري نمونه نحوة یا باشد مانده اتاق درحرارت ساعت 2 از بیش که ادراري نمونۀ 

 نباشد صحیح

 ادراري کاتتر ازنوك کشت  
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  ندارد سوند که بیماري از ادرار کشت نتگرف حوهن 

 در زنان) الف 

  . باشد تمیز و آلودگی بدون بایستی نمونه کنید تاکید بیمار به. ) 1 

   .میباشد بررسی براي نمونه بهترین ادرارصبحگاهی اولین. )2  

 با و تمیز مایع صابون به گازآغشتهبا  بقع به جلو از را خارجی تناسلی دستگاه) 3

 شستشو براي کننده عفونی ضد مواد از ( کنید خشک وسپس آبکشی امالًک آب

 )نکنید استفاده

 هم از را  فرج لبهاي اشاره و شست انگشت با ادرارکردن هنگام که بگوئید بیمار به) 4

  .نگهدارد حالت همان به ادرارکردن پایان تا و کند باز

 قطع را ادرار جریان اینکه بدون سپس کند ادرارکردن به شروع بگوئیدکه بیمار به) 5

 کند آوري جمع سی سی 5-30 حدود و دارد نگه ادرار زیر را ظرف)  ادرار وسط(  کند

  .ببندد را درظرف بزند دست ظرف داخلی قسمت به اینکه وبدون

 ظرف روي بر گیري نمونه وساعت بستري،تاریخ بیمار،بخش خانوادگی نام و نام ) 6

    .گردد ارسال آزمایشگاه به اتاق ي دما در ساعت  2 ز ا کمتر در و شده درج کشت

 مردان)ب

 و لبه تا باشید مراقب و نیدبازک را ادرار آوري جمع مخصوص استریل ظرف درپوش-1

 .نکند پیدا تماس شما انگشتان با ظرف داخلی سطح
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 را ادرار میانی ادرار،قسمت جریان توقف وبدون بریزید بیرون را ادرار اول قسمت -2

 .کنید آوري جمع استریل ظرف داخل

 .کنید فتکامالس و دهید قرار آن راروي ظرف درپوش -3

 هنوشت ظرف برچسب روي صحیح طور به شما کامل مشخصات که کنید توجه -4

 .باشد شده

 .قراردهید ها نمونه آوري جمع مخصوص محل در را ادرار شتک ظرف -5

 

  :  توجه 

 آخرین و بیوتیک آنتی میکند،نوع مصرف بیوتیک بیمارآنتی درصورتیکه  

  .گردد ثبت ظرف روي بر آن مصرف زمان

 

 را ادرار آزمایشگاه،نمونه به ارسال جهت ساعت  2 از بیش تاخیر درصورت 

   .کرد نگهداري دریخچال ساعت  24 مدت به حداکثر میتوان
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