روش نمونه گیری در بیماری های اسهالی و ارسال به آزمایشگاه:
 -1ثْتش است ًوًَِ گیشی هذفَع دس هشاحل اٍلیِ ثیوبسی کِ عبهل ثیوبسیضا ثِ تعذاد ثیشتشی دس هذفَع ٍجَد داسد
ٍ قجل اص هصشف آًتی ثیَتیک اًجبم شَد.
 -2اصَال ًوًَِ هذفَع ًسجت ثِ سَاة ثشتشی داسد.
 -3اص ّش ثیوبس دٍ سَاة گشفتِ شَد ٍ دس یک هحیط کبسی ثلش قشاس دادُ شَد.
 -4سَاة ّب کبهال آغشتِ ثِ هذفَع گشدد.
 -5اص ثشچست پبسچِ ای ثشای ثجت اطالعبت ثیوبس ثش سٍی هحیط کبسی ثلش استفبدُ ًشَد.
 -6ثش سٍی ثشچست کبغزی ًبم ثیوبس ،تبسیخ ًوًَِ گیشیً ،بم پذس ،هحل ًوًَِ گیشی ٍ  ...قیذ گشدد.
 -7فشم ّوشاُ ًوًَِ ثذسستی تكویل گشدد.
ً بم ٍ ًبم خبًَادگی
 تبسیخ ًوًَِ گیشی
 تبسیخ ثشٍصعالئن
 سي ثیوبس
ٍ جَد یب عذم ٍجَد خَى دس هذفَع
 دسیبفت یب عذم دسیبفت آًتی ثیَتیک (دس صَست دسیبفت رکش ًبم آًتی ثیَتیک )
 اطالعبت دس هَسد هبدُ غزایی هصشف شذُ
ً بم ًوًَِ گیش ٍ ....
سواب مقعدی:


اص سَاة سش پٌجِ ای استفبدُ هی شَد.



قجل اص هصشف سَاة سا ثب فشٍ ثشدى دس یک هحیط هبیع استشیل فبقذ هَاد ثبکتشیَاستبتیک یب هحیط
تشاًسپَست هشطَة هی کٌین.



اص طل جْت چشة کشدى هقعذ استفبدُ ًشَد.



سَاة سا داخل اسفٌگتش هقعذ 3/5-2/5سبًتیوتش ٍاسد ًوَدُ ،چشخبًذُ ٍ ثیشٍى آٍسیذ.



هطوئي شَیذ هذفَع ثِ سَاة چسجیذُ ثبشذ.



تعذاد سَاة ثستگی ثِ ًَع هطبلعِ داسد.



اگش ًوًَِ طی  48سبعت آیٌذُ ثِ آصهبیشگبُ ًوی سسذ آى سا تشجیحب دس فشیضس  ٍ -70دس صَست عذم
دستشسی دس  -20قشاسدّیذ.



هحیط کبسی ثلش ثشای اًتقبل سبلوًَال ،شیگالٍ ،یجشٍکلشا ،اشششیبکلی هَسد استفبدُ قشاس هی گیشد.



ایي هحیط اًتقبلی پس اص آهبدُ سبصی قبثلیت ًگْذاسی حذاقل ثشای  18هبُ دس ششایط هٌبست سا داسد.

نمونه مدفوع:


اگش ًوًَِ ثیش اص 2سبعت هی ثبیستی ًگْذاسی شَد هقذاس کوی اص ًوًَِ هذفَع جوع آٍسی شَد ٍ سَاپی
دسٍى آى قشاسدادُ ٍ پس اص حشکت چشخشی دس یک هحیط اًتقبلی تلقیح شَد.



اگش هخبط ثب تكِ ّبیی اص سلَلْبی پَششی سٍدُ ٍجَد داشتِ ثبشذ هی ثبیستی دس هحیط تشاًسپَست
قشاس گیشد.

انتقال نمونه به آزمایشگاه:


ًوًَِ اسسبلی ثبیذ دس یک ثستِ سِ الیِ قشاس گیشد.



دس لَلِ هی ثبیستی غیش قبثل ًفَر ٍ ثذٍى ًشت ثبشذ.



لَلِ ثبیستی داسای ثشچست حبٍی اطالعبت ًوًَِ هشثَطِ ثبشذ.



ثبیذ ًوًَِ ّب ٌّگبم اسسبل ثش سٍی یخ حول شًَذ.



دس کٌبس لَلِ ثبیستی لفبفی کِ جبرة سطَثت هی ثبشذ قشاس گیشد.



اطالعبت هشثَط ثِ ًَع ًوًَِ اسسبلی  ،فشهْبی هشثَطِ ً ،بهِ دسخَاست ٍ ّش هطلت هشتجط ثب ًوًَِ هی
ثبیستی ّوشاُ ثب ًوًَِ ،اسسبل گشدد.

