
 14/9/1400---29شماره عفونت  پیام بهداشتی کنترل 

 کشت ادراری از سوند ادرارنحوه گرفتن 

 بیمار در بدو پذیرش جهت تکمیل پرونده بررسی و معاینه  به عنوان بخشی ازهدف: 

   جهت غربالگری اختالالت سیستمیک یا دستگاه ادراری

ظرف -22یا  21سوزن-میلی لیتر 10سرنگ -کالمپ-پنبه الکل-دستکشوسایل مورد نیاز:  

 برگه درخواست آزمایش.-برچسب نام و مشخصات بیمار-نمونه گیری استریل

 بهیار- پرستارعامل انجام کار:  

 ردیف   مراحل انجام کار

 1   قبل از نمونه گیری ، سوند را کالمپ کنید.دقیقه  30حدود 

 2 .دستکش بپوشیددستها را ضد عفونی نمایید. 

 رییدرجه وارد قسمت مخصوص نمونه گ 90 هیسوزن را با زاو صوص نمونه گیری دارد آنرا با پنبه الکل ضد عفونی کنید.اگر خود سوند محل مخ

  .دیادرار را داخل سرنگ بکش.  دیکن
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سوند درست باالی محل اتصال سوند به لوله جمع آوری را با پنبه الکل است ، روی  یکیندارد و پالست رییگر سوند قسمت مخصوص نمونه گا

 .دینمونه ادرار را با سرنگ بکش .دیدرجه وارد کن 45 هیبا زاوو  23-22نازک شماره و با سر سوزن های .دیکن یضدعفون
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 5 .دیبرچسب بچسبان .دیانتقال بدهبا دهانه گشاد و درب پیچ دار  رییگ نمونه مخصوص  لیظرف استر کینمونه را به 

ساعت جهت  2در صورت تاخیر بیش از  دیبفرست شگاهیبه آزما ساعت در دمای اتاق ( نیم)کمتر از بالفاصله شینمونه ادرار را همراه با برگه آزما

 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. 4ر یخچال ساعت د 24ارسال به آزمایشگاه ،نمونه ادرار را می توان حداکثر تا 
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 7 .دیاز لوله جدا کنندارد ، سوند را  رییمخصوص نمونه گ ۀچیو در ستین یکیاگر سوند پالست

 8 .دیاز دست زدن به قسمت مدخل سوند و داخل سوند خودداری کن شود. ختهیر لیالزم از نمونه به درون ظرف استر زانیم دیاجازه  ده

ندارد.ولی نوک سوند سوپراپوبیک را می  UTIکشت از نوک سوند مجرا ارزشی برای .  دیخودداری کن رییاز برخورد سوند با داخل ظرف نمونه گ

 توان برای کشت فرستاد.
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 10 .دیکن یسر لوله و سر سوند را با پنبه الکل ضدعفون ریینمونه گ انیپس از پا

 11  . ثبت کنیددر برگه آزمایشگاه نوع آنتی بیوتیک دریافتی بیمار را . دیبفرست شگاهیبه آزما عیو سر دیرا بچسبان ماریروی ظرف برچسب مشخصات ب

. دیکرده و ثبت کن یبررس رعادییهای غ یژگیو ، بو ، رنگ و تیشفاف . نمونه را از نظر دیرا ثبت کن شگاهیو ارسال به آزما ریینمونه گ خیو تارزمان 

 .    دیسیبنو زیرا ن ماریحجم جذب و دفع ب ازیدر صورت ن
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 هرگز از کیسه ادرار و سر سوند محل اتصال به کیسه ادرار نمونه گیری نشود.* :نکات آموزشی

  گنجویان(بیمارستان بزرگ دزفول)دکتر –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 


