
 10/9/1400---27شماره عفونت  پیام بهداشتی کنترل 

 نمونه گیري به وسیله سواب از زخم

   تهیه نمونه جهت بررسی آزمایشگاهی زخم از نظر وجود عفونتهدف: 

 سواب استریل  -لکل یا بتادین  پنبه ا - لفورسپس استری -دستکش استریل  وسایل مورد نیاز:  

برگه درخواست  -جهت پانسمان مجدد زخم وسایل پانسمان  -برچسب  -ظرف مخصوص کشت  

 آزمایش

 بهیار  - پرستارعامل انجام کار:   

 .شود عمل هرگز بعد از برداشتن پانسمان از ترشحات سطح زخم نمونه برداشته نشود بلکه به روش زیر 

 ردیف   مراحل انجام کار

 1    نحوة انجام کار را به بیمار شرح دهید.دستان خود را بشویید.

ساعت قبل زخم مالیده شده چند روي بیوتیک د.)اگر قبالً پماد یا محلول آنتی ناحیه را با نرمال سالین استریل بشویید و اجازه دهید تا خشک شو

 انجام کشت آن را با نرمال سالین استریل از روي زخم پاک کنید.از 
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 3 بهتر است ابتدا دبریمان سطحی انجام گردد)به علت کلونیزه شدن میکروبها بررسی ترشحات سطحی زخم فاقد ارزش است(

 4   با فورسپس استریل پانسمان روي زخم را بردارید.   دستکش استریل بپوشید.  

 5 اجازه دهید محل خشک شود.با پنبه الکل یا بتادین تمیز کنید. ناحیه دور زخم را 

 6 داخل زخم کنید و به آرامی بچرخانید(با سواب استریل مقداري از ترشحات روي زخم را بردارید ) یا سواب را 

 7 و درب ظرف را ببندید.سر سوآپ را که با دستها آلوده شده بشکنید()سواب را از روي زخم بردارید و بالفاصله درون ظرف کشت قرار دهید. 

 8 واپ استفاده کرد یا یک سواپ را به صورت مارپیچ به قاعده زخم بکشانید.براي زخم هاي وسیع می توان از چند س
 9 در صورت خشک بودن ترشحات یک سی سی نرمال سالین استریل به داخل ظرف کشت ریخته و درب ظرف را ببندید

 10 کنیددرخواست آزمایش به آزمایشگاه ارسال ظرف را بالفاصله به همراه برگه 

 11 دست را ضد عفونی نمایید.در صورت نیاز طبق فرایند پانسمان زخم را پانسمان نمایید.کنید. دستکش هاي خود را خارج 

ساعت به آزمایشگاه ارسال  2نام و نام خانوادگی بیمار و بخش بستري،تاریخ و ساعت و محل نمونه گیري بر روي ظرف ثبت شده و نمونه کمتر از 

 شود

12 

ساعت قبل تا زمان  48افت می کند در برگه آزمایش بایستی نوع آنتی بیوتیک هاي دریافتی از اگر در زمان گرفتن نمونه بیمار آنتی بیوتیک دری

 نمونه گیري و نیز تاریخ و ساعت آخرین دوز آنتی بیوتیک دریافتی ذکر شود.
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 دبیماري که با عفونت زخم به بیمارستان مراجعه می کند باید قبل از شروع آنتی بیوتیک تراپی کشت از زخم ارسال شو :نکات آموزشی

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

 و... کتاب مدیریت آزمایشگاه پزشکی و بهداشتی دکتر ابوالحسن ضیاء-استانداردهای خدمات پرستاری منبع:کتاب مرجع  

 1400 آذرپیام های بهداشتی کنترل عفونت در 


