
تشای تطخیع اٍلیِ خًَشیضی دس ًقاط فَقاًی یا تحتاًی 

 .دستگاُ گَاسش اص ایي آصهایص استفادُ هیطَد

دسهَسد آصهایص خَى هخفی  دسهذفَع ضیشخَاساى تایذ 

 .ٍخَد ضقاق دس پستاى هادس سا دس ًظش گشفت

 توصیه های الزم به بیواراى جهت تهیه نوونه هذفوع

  ًِّستٌذ تا سِ سٍص خاًن ّایی کِ ػادت هاّیا

پس اص پایاى دٍسُ فَق اص اًدام ایي آصهایص 

 .خَدداسی ًوایٌذ

  ُچٌاًچِ تیواس تِ تَاسیش یا ضقاق هقؼذ هثتال تَد

ٍ خًَشیضی ٍاضحی اص ایي ضایؼات هطاّذُ 

 هیگشدد،قثل اص اًدام آصهایص تِ آصهایطگاُ اطالع

 .دادُ ضَد

  چٌاًچِ تیواس تِ ػلل هختلف دچاس خًَشیضی اص

ثِ ّا یا هخاط دّاى است،تلغ خَى اص ایي ل

ًاحیِ سثثة هثثت ضذى کارب آصهایص 

 .هیگشدد

  ُدٍ تا سِ سٍص پیص اص آصهایص ٍ دس طی دٍس

خوغ آٍسی ًوًَِ، اص خَسدى غزاّای داسای 

تْتش است گَضت هشؽ ٍ هاّی ًیض )گَضت قشهض

،سثضیدات خام تخػَظ (هػشف ًگشدد

کلی، گل کلن، ضلغن،تشب ٍ تشتچِ، قاسذ، کلن تشٍ

پشتقال، هَص، اًگَس، طالثی یا گشهک، خشتضُ،تشب 

 .کَّی خَدداسی ضَد

  حذاقل اص  ّفت سٍص قثل اص اًدام آصهایص اص

هػشف داسٍّای سالیسیالت هاًٌذ آسپیشیي، 

سایش داسٍّای ضذ التْاب غیشاستشٍئیذی هاًٌذ 

ایثَپشٍفي، ایٌذٍهتاسیي،دیکلَفٌاک سذین، 

،  Cلطی سیي،ٍیتاهیيداسٍّای استشٍئیذی، ک

آًتی اسیذّا، تشکیثات آّي داس، تشکیثات یذداس، 

دس . دیَستیکْای تیاصیذی، سصسپیي اختٌاب گشدد

الصم .غیش ایٌػَست تِ آصهایطگاُ اطالع دادُ ضَد

تِ رکش است کِ تا تَخِ تِ تٌَع داسٍّای 

هػشفی ٍ اهکاى تذاخل آًْا تا ًتایح آصهایص 

قثل اص اًدام  تْتش است هػشف ّشگًَِ داسٍ

 .آصهایص تِ اطالع پضضک هؼالح تشساًیذ

  ًوًَِ هذفَع تایذ دس ظشف هخػَغی کِ اص

آصهایطگاُ دس اختیاس ضوا قشاس هیذّذ ٍ تویض، 

آٍسی  دسداس ٍ فاقذ هَاد ًگْذاسًذُ است خوغ

 .گشدد

  چنانچه به علتی امکان جمع اوری مستقیم

مدفوع در ظرف نمونه گیری مقدور نباشد 

 .:نکات زیر حتما رعایت گرددباید 

 

ال ضستِ اص اخاتت هضاج، کف تَالت تایذ کامقثل  -1

ٍ ػاسی اص هَادضَیٌذُ ٍ پاک کٌٌذُ 

تشخیحا تْتش است دٍتاس سیفَى کطیذُ )تاضذ

 (ضَد

پس اص اخاتت هضاج تا استفادُ اص آتسالًگ یا  -2

سطح سٍیی هذفَع سا  اپلیکاتَس، هقذاس کوی اص

هخلَط گشدد، دس ظشف ادساس یا آب تذٍى ایٌکِ 

 ..هخػَظ قشاس دادُ ٍ دسب آى هحکن تستِ ضَد

 

 شرایط نگهذاری نوونه و نحوه انتقال

  ًوًَِ تایذ سشیؼا تِ اآصهایطگاُ تحَیل دادُ ضَد

  دس غیش ایٌػَست تا صهاى سسیذى تِ آصهایطگاُ

دسخِ ساًتی  2-8)دس دهای هؼادل یخچال 

ًوًَِ ّا دس ًگْذاسی ضَد ٍ اص قشاس دادى ( گشاد

 .گشها یا دس هداٍست ًَس خَسضیذ خَدداسی ضَد

  تاخیش دس آصهایص هی تَاًذ تاثیش هٌفی تش ًتایح

 .ایي آصهایص داضتِ تاضذ

  ًُوًَِ هذفَع ًثایذ تا ادساس یا سایش هَاد آلَد

 .ضَد

 



 حجن نوونه 

هقذاس هذفَع الصم تشای آصهایص خَى هخفی دس هذفَع 

ٍ دس ( تِ اًذاصُ یک فٌذق)م گش 5حذٍد ( خاهذ)قَام داس

 .هیلی لیتش است 5هذفَع آتکی 

 هالحظات ایونی

ٍ  چَى ّش ًوًَِ هذفَع هیتَاًذ آلَدُ تِ تاکتشی، ٍیشٍس

ػٌَاى یک هٌثغ آلَدُ کٌٌذُ هْن لزا تایذ تِ .یا اًگل تاضذ

 .دس ًظش گشفتِ ضَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اغَل هستٌذساصی ٍ هستٌذات دس آصهایطگاُ پضضکی: هٌثغ

 هشکضآهَصضی دسهاًی  -صًداى تاالتش اص هیذاى ٍلیؼػش: آدسس

 (ػح)سحضشت ٍلیؼع

 024-33770801-9:تلفي

 www.valiasr-zums.ac.ir:ٍب سایت

 .valiasrhospital@yahoo.com:zالکتشًٍیکیآدسس پست 

 024-33770757:دٍسًگاس

 

 

 

 

 

 

 (عج)هرکس آهوزشی درهانی حضرت ولیعصر 

 واحذ آهوزش دفتر پرستاری

 

 

 

نکات آهوزشی به هنگام تهیه هذفوع جهت 

 بررسی خوى هخفی

 1395پاییس 

 پوفلت آهوزش به بیوار
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