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پرستار دستور نمونه گیری خلط از نظر 
BK  را چک می کند.  

  را به بیمار آموزش می دهدنحوه ی جمع آوری نمونه خلط پرستار 

پزشک دستور انجام نمونه گیری با القاء با سدیم هیپرتونیک در 
  کندپرونده ثبت می 

  پرستار به پزشک اطالع می دهد

  پرستار دستور را چک و وارد کاردکس می کند

  پرستار مسئول بیمار شب قبل از انجام نوبت اول نمونه، 

  جعبه حاوی سه عدد ظرف خلط دارای مشخصات کامل به بیمار می دهد

  آیا بیمار قادر به جمع آوری خلط می باشد؟

پرستار مربوطه ماسک نبوالیزر و سدیم هیپرتونیک را در سیستم 
  تیراژه نسخه می کند

کمک بهیار ماسک نبوالیزر و ویال سدیم هیپرتونیک را از 
  می دهدداروخانه تحویل می گیرد و به پرستار بیمار تحویل 

هیپرتونیک را از صبح سه روز متوالی پرستار برای بیمار سدیم 
طریق ماسک نبوالیزر القا کرده و بیمار را تحریک به سرفه و انجام 

  نمونه گیری می کند

پرستار، ماسک را تحویل بیمار می دهد و سدیم هیپرتونیک را در 
  کاپ دارویی بیمار می گذارد

بیمار در سه نوبت ترجیحا سه روز متوالی و ناشتا نمونه خلط را در 
 داخل ظرف مخصوص جمع می کند

صبح روز سوم پرستار جعبه حاوی ظرف خلط را از بیمار تحویل گرفته 
 و هر سه ظرف را از نظر مشخصات،نشتی و نوع نمونه بررسی می نماید

  پرستار گزارش ارسال نمونه را در پرونده بیمار ثبت می نماید

کمک بهیار جعبه حاوی خلط را به همراه فرم تکمیل ،تایید پرستار با 
صبح به واحد بهداشت بیمارستان جهت  10شده تا قبل از ساعت 

 ارسال به درمانگاه مسلم تحویل می دهد

  کندتکمیل می  BKفرم مخصوص نمونه 

  .می زنددر کاردکس تیک را BKارسال پرستار 


