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 نحوه گرفتن خلط جهت انجام کشت

   شناسایی پاتوژن ها به وسیله بررسی ترشحاتهدف: 

-استریل کشت لوله-سواب استریل فاقد انعطاف-قوه چراغ-دستکشوسایل مورد نیاز:  

 چوب زبان-اسپکلوم بینی)انتخابی(-برگه درخواست آزمایش-برچسب

 واجد شرایط پرستارعامل انجام کار:   

 ردیف   مراحل انجام کار

 1    روش کار را برای بیمار شرح دهید

 2 دقیقه طول نمی کشد 1ر بیش از ولی کابه بیمار بگویید که ممکن است در حال انجام کار دچار حالت تهوع شود 

 3 بنشیند.   از بیمار بخواهید صاف در تخت خود یا روی صندلی روبه روی شما 

 4   سر خود را به عقب ببرد. دیبخواه ماریاز ب دستکش بپوشید. دستان خود را بشویید. 

 5 ناحیه کار را با نور روشن کنید. .دیفشار ده نییبا چوب زبان، زبان را به پا

اگر بیمار احساس تهوع داشت چوب را خارج کنید واز بیمار بخواهید چند نفس عمیق بکشد و در صورتی که آرام شد مجدداً  آبسالنگ را وارد 

 نید.   ک
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 7 سواب استریل را وارد دهان کنید و به طرفین حلق تماس دهید) مراقب باشید که سواب به دندان ها،  زبان و فک ها نخورد(.

 8 سواب را خارج کنید و بالفاصله در شیشه نمونه گیری قرار دهید.   
 9   .دستان خود را بشویید دستکش خود را خارج کنید. 

 10 ، نام پزشک ، زمان و تاریخ  و محل جمع آوری نمونه را تهیه کنید و به ظرف بچسبانید.    بخش بستریبرچسب  حاوی نام بیمار ، 

 11 ه آزمایشگاه ارسال کنید.   بساعت در دمای اتاق  2ظرف کمتر از  برگه آزمایش را تکمیل کنید و نمونه 

 ( و تاریخ و ساعت آخرین دوز دریافتی آنتی بیوتیک ساعت قبل 48تا  )بیماردریافتی زمان و تاریخ،   محل جمع آوری نمونه ، درمان آنتی بیوتیک 

 ثبت کنید.    در پرونده و رنگ و بوی غیرطبیعی نمونه )در صورت وجود( را
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 بعد از بیدار شدن بیمار و قبل از خوردن و آشامیدن است.صبح هنگام، بهترین زمان نمونه گیری خلط،* :نکات آموزشی

  ( تمیز کند.آببا فقط )بیمار باید قبل از گرفتن نمونه فضای دهان و حلق را با غرغره کردن *

نمونه خلط با سرفه کردن بیمار پس از چند نفس عمیق و از ترشحات بخش تحتانی ریه جمع آوری می گردد.)نمونه ترشحات یا بزاق *

 فاقد ارزش است(

 گیری جمع آوری شود. حداقل یک قاشق چایخوری از خلط در ظرف نمونه*

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

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

 1400 آذرپیام های بهداشتی کنترل عفونت در 


