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 ی نداردسوند ادرار بیماری که کشت ادراری ازنحوه گرفتن 

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

   دستگاه ادراریجهت غربالگری اختالالت سیستمیک یا 

–برگه درخواست آزمایش -ظرف نمونه گیری-دستکش - لوله ادراری یالگن وسایل مورد نیاز: 

 -محلول بتادین-گاز استریل-ظرف نمونه گیری استریل-دستمال کاغذی-آب و صابون

 بهیار- پرستارعامل انجام کار:  

 ردیف   مراحل انجام کار

 1   حریم خصوصی و خلوت بیمار حفظ شود

به بیمار تاکید نمایید نمونه بایستی بدون به بیمار بگویید که نمونه را برای آزمایش ادرار و بررسی ادرار نیاز دارید و روش کار را شرح دهید.   

ز جلو به عقب را بار با گاز استریل آغشته به بتادین )شستن ا 3آلودگی و تمیز باشد.قبل از ادرار کردن ناحیه پرینه را با آب و صابون بشوید و یا 

ار کردن به همان حالت ردر خانم تاکید کنید (شستشو دهد.بگویید که هنگام ادار کردن با انگشت شست و اشاره لبهای فرج را باز کند و تا پایان اد

 نگه دارد.
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الی  5ار نگه دارد و حدود رار کردن کند سپس بدون اینکه جریان ادرار قطع شود )وسط ادرار(ظرف را زیر ادربه بیمار بگویید که شروع به اد

  سی سی جمع آوری کند و بدون اینکه به قسمت داخلی ظرف دست بزند درب ظرف را ببندد. 30
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 4   به بیماری که ملزم به استراحت در تخت است آموزش دهید که ادرار خود را در لگن یا لوله ادراری تخلیه کند.   

 5 ستکش بپوشید.   و سپس د ددستان خود را ضد عفونی نمایی

 6 میلی لیتر از ادرار را درون ظرف نمونه گیری بریزید.  120میزان 

 7 درج بریزید و میزان آن را ثبت کنید. ناگر بیمار ثبت جذب و دفع دارد کل ادرار را در ظرف م

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

 9 آوری ادرار الصاق کنید و به آزمایشگاه ارسال کنید.برگه درخواست آزمایش را به ظرف جمع 

 10 درج جمع آوری را بشویید و به محل اولیه اش بازگردانید.   نلگن و ظرف م

 11 دستان خود را بشویید. 

 اولین ادرار صبحگاهی بهترین نمونه برای بررسی می باشد.* :نکات آموزشی

  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 


