
   ندانشگاه علوم پزشکی زنجا                                                  دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه علوم پزشکی    
 بیمارستان ایثار ایجرود                                                            بیمارستان ایثار ایجرود                                                                      بیمارستان ایثار ایجرود        

 

                            3 2            1 

 

نجمع آوری نمونه کشت ادرار آقایا  

 نحوه شستشو و تميز کردن

 دست های خود را با آب و صابون کامال بشویيد.  -1

درپوش ظرف جمع آوری نمونه را باز نمایيد، دقت شود که داخل  -2

 نشود.ظرف و درپوش آن آلوده 

در افرادی که ختنه نشده اند، پوست سر آلت را از مجرای خروج  -3

 ادرار به عقب کشيده و جمع نمایيد. 

مجرای خروج ادرار و نواحي اطراف آن را بشویيد )در صورت  -4

موجود بودن دستمال مخصوص توالت از آن استفاده نمایيد( دستمال 

 ید.استفاده شده را در ظرف مخصوص زباله بيانداز

 نحوه جمع آوری نمونه 

عمل ادرار نمودن را شروع نمایيد، در زمان ادرار کردن پوست  -1

 سرآلت ) در افراد ختنه نشده ( همچنان جمع باشد.

نكته مهم: قبل از اینكه ظرف جمع آوری به نمونه را در برابر جریان  -2

مت کمي ادرار قرار دهيد، صبر نمایيد تا ادرار به خوبي جریان یابد و قس

 از ادرار به خارج ) داخل توالت ( بریزید. 

بدون آنكه جریان ادرار متوقف شود، مقداری از ادرار را داخل ظرف  -3

آن پر شود ) در  4/1جمع آوری ریخته تا ظرف به ميزان نصف یا حداقل 

 واقع قسمت مياني ادرار در ظرف جمع آوری نمونه بریزید (. 

ه را روی آن بسته و کامال محكم درپوش ظرف جمع آوری نمون -4

 نمایيد، دقت کنيد که لبه ها و یا داخل ظرف به هيچ وجه لمس نشود. 

 توجه نمایيد برچسب مشخصات روی ظرف نمونه کنده نشود. -5

ظرف نمونه را در جای مخصوص جمع آوری نمونه که توسط  -6

 آزمایشگاه تعيين شده قرار دهيد.

 پس از جمع آوری نمونه بشویيد. دست های خود را بالفاصله  -7

نكته مهم : چنانچه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهيه شده ظرف را  -

سریعاٌ پس از جمع آوری نمونه در یخچال قرار داده و همان روز 

 بهآزمایشگاه تحویلدهيد.
 

 
 

  جمع آوری نمونه کشت ادرار خانمها
 

 نحوه شستشو و تميز کردن 

 های خود را با آب و صابون کامالٌ بشویيد. 

آوری نمونه را باز نمایيد، دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن آلوده 

 نشود.

چنانچه در زمان قاعدگي)پریود( مي باشيد جهت جلوگيری از جریان  -3

 خون از یك تامپون مخصوص که از قبل تهيه استفاده نمایيد.

بهای واژن( را باز کرده و مجرای چينهای پوست ناحيه تناسلي )ل -4

خروج ادرار و نواحي اطراف آن را بشویيد به نحوی که عمل شستشو از 

جلو به عقب صورت گيرد، )در صورت موجود بودن دستمال از آن استفاده 

 نمائيد( دستمال استفاده شده را در ظرف مخصوص زباله بياندازید. 

 نحوه جمع آوری نمونه 

را شروع نمایيد )در خالل ادرار کردن لبهای  عمل ادرار نمودن -1

 دستگاه تناسلي همچنان از یكدیگر دور باشند(.

نكته مهم: قبل از اینكه ظرف جمعآوری نمونه را در برابر جریان ادرار  -2

قرار دهيد، صبر نمایيد تا ادرار به خوبي جریان یابد و قسمت کمي از 

 ادرار به خارج )داخل توالت( بریزد. 

دون آنكه جریان ادرار متوقف شود، مقداری ادرار را داخل ظرف ب -3

آن پر شود )در  4/1جمعآوری ریخته تا ظرف به ميزان نصف یا حداقل 

 واقع قسمت مياني ادرار را در ظرف جمع آوری نمونه بریزید(. 

درپوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته و کامالٌ محكم  -4

 ها و یا داخل ظرف به هيچ وجه لمس نشود.نمایيد، دقت کنيد که لبه 

 توجه نمایيد برچسب مشخصات روی ظرف نمونه کنده نشود. -5

ظرف نمونه را در جای مخصوص جمع آوری نمونه که توسط  -6

 آزمایشگاه تعيين شده قرار دهيد.

 دست های خود را بالفاصله پس از جمع آوری نمونه بشویيد .  -7

ه در خارج از آزمایشگاه تهيه شده ظرف را نكته مهم : چنانچه نمون -

سریعاٌ پس از جمع آوری نمونه در یخچال قرار داده و همان روز به 

  دهيدآزمایشگاه تحویل
 

 

 جمع آوری نمونه مدفوع جهت بررسي خون مخفي

گاهي اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف لوله گوارش اتفاق مي افتد 

چشم قابل دیدن نيست. بنابراین باید با روش های آزمایشگاهي  که به علت مقدار کم با

 نوبت انجام شود 3این آزمایش در  تشخيص داده شود. بهتر است

 برای انجام این آزمایش باید نكات زیر را رعایت نمود:

ساعت پيش از آزمایش و در طي دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن  72تا  44

 ماهي، شلغم و تربچه خودداری نمایيد. گوشت قرمز، گوشت سفيد،

 مصرف داروهای زیر:

 44باید  Cآهن، ایندومتاسين، کلشي سين، آسپرین، بروفن، کورتون ها و ویتامين 

ساعت پيش از انجام آزمایش و دوره جمع آوری نمونه قطع شود. در صورت خونریزی 

انجام آزمایش از  ساعت پيش از 44از لثه در حين تميز کردن دهان و دندان در طي 

 مسواک زدن و کشيدن نخ دندان اجتناب نمایيد.

 نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود. 

 نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.

نكته مهم : توجه نمایيد که برچسب نام و نام خانوادگي، شماره بيمار و نوع نمونه روی 

 گردد. ظرف جمع آوری الصاق

آزمایش مدفوع از نظر بررسي و جستجوی خون مخفي راهنمایي ها و احتياطات 

 غذایي و دارویي انجام گيرد.

پزشك معالج شما، دستور انجام آزمایش هایي را برای شما داده است که نياز است 

محدودیت های غذایي و دارویي خاصي را قبل و در خالل آزمایش مربوطه رعایت 

 نمایيد.

 ایي های غذایي: راهنم

سه روز قبل و در زمان جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن موارد زیر خودداری 

 نمایيد: 

 جگر، گوشت گاو، بره ) گوسفند ( -

انواع ميوه هایي نظير: خربزه، هندوانه، گرمك، طالبي، شلغم، گل کلم، تربچه ترب  -

ه ها و عصاره های ترش و کلم بروکلي، خيار، ترب کوهي ) ریشه خردل (، هویج، ميو

  مزه ) ليمو ترش (

 
 


