
 9/9/1400---26شماره عفونت  پیام بهداشتی کنترل 

 (BOOLD CULTURE)  نحوه صحیح انجام کشت خون

 هدف: جمع آوری خون جهت بررسی از نظر باکتریمی و سپتمی سمی 

 وسایل مورد نیاز:  

میلی لیتر برای  50شیشه کشت خون )شیشه  –سی سی برای کودکان  10سرنگ  –الکل یا بتادین  –دستکش  –تورنیکه 

 جعبه مخصوص  وسایل خونگیری  –برگه درخواست آزمایش  –نوزادان( و یتر برای کودکانل میلی  25بالغین، 

 پرستار    عامل انجام کار:  

 ردیف   مراحل انجام کار

 1   به بیمار بگویید که نیاز به چند بار خون گیری است.  

 2 فرایند کار را به بیمار شرح دهید. 

 3 و دستکش بپوشید.    ضد عفونی نمایید /دستان خود را بشویید

 4   ضدعفونی کنید.    درصد  70 ناحیه خونگیری را با پنبه الکلورید مورد نظر را انتخاب کنید و 

 5 ضدعفونی را انجام دهید. سانتی متر  5از مرکز به محیط با قطر دورانی به صورت 

 6 با الکل مجدد بتادین را پاک نمایید بهتر است و همین مراحل را با بتادین انجام داده و سپس خشک شود. ثانیه صبر کنید تا الکل  60تا   30

 7 سی سی در کودکان(. 2- 6سی سی در بالغین،  10کرده و خونگیری نمایید )سوزن را وارد رگ 

 8 ضدعفونی کنید. درصد  70یا الکل درب شیشه کشت خون را با بتادین 

 9 و به آرامی تکان دهید تا با ماده ضد انعقاد  مخلوط شود .آهسته داخل شیشه بریزید.   سوزن را وارد کرده و خون را  

 10 میلی لیتری وارد کنید.  20میلی لیتر را به شیشه  2میلی لیتری و  50میلی لیتر از خون را به شیشه  5

 11 معدوم کنید.به روش صحیح سرنگ و سر سوزن را درصد تمیز نمایید و سپس  70محل نمونه گیری را مجدد با الکل 

 12 .دیبچسبان شهیجمع آوری را به ش  خی،نام پزشک ، زمان و تارپرونده ، شماره  بیمار بر چسب حاوی نام

 13   و دستها سشته یا ضد عفونی نمایید.دستکش ها را خارج کنید.  

درجه حرارت بیمار وعکس العمل های بیمار به ، تعداد شیشه های مورد استفاده،آزمایش ،میزان خون گرفته شده  زمان و تاریخ نمونه گیری، نام

 ثبت کنید.  در پرونده  خونگیری را
14 

شایع ترین عارضه خونگیري، انجام دهید.خونگیري براي کشت را هر بار از یک محل متفاوت  :نکات آموزشی

  تشکیل هماتوم است. در صورت وجود هماتوم از کیسه آبگرم در محل استفاده کنید. 

  بیمارستان بزرگ دزفول)دکتر گنجویان(–تهیه کننده :مریم نصراله)سوپروایزر کنترل عفونت ( 

 منبع:کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری  

 1400 آذرپیام های بهداشتی کنترل عفونت در 


