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 رابط كنترل عفونت يا بخشسرپرستار  توسط بيمارستان عفوني متخصص با مشاوره و عفونت كنترل سوپروايزر به گزارش

 بيمار با عالئم عفونت ادراري، زخم، خون 

 تنفس

 پرستاربخش توسط عفوني متخصص پزشك Order براساس كشت جهت نمونه گرفتن

 بخش پرستار يا بخش مسئول توسط بيمارستان عفوني متخصص با مشاوره و عفونت كنترل سوپروايزر به گزارش

 بر بيمار توسط آزمايشگاه به نمونه ارسال

 بخش پرستار توسط آزمايشگاه از جواب دريافت جهت پيگيري

 آيا كشت مثبت است؟

 با مشاوره و عفونت كنترل سوپروايزر به گزارش

 بخش پرستار سر توسط بيمارستان عفوني متخصص

تان بيمار قبال در بيمارسآيا 

 بستري بوده است ؟

ساعت از  84بيشتر از آيا 

ت؟گذشته اسبستري بيمار   

زمان روز از  31بيش از آيا 

؟ترخيص بيمار گذشته است  

 Implantبيمار آيا 

 دارد؟
بيش از يك سال از آيا 

ته زمان ترخيص بيمار گذش

 است؟

 عفونت بيمارستاني محسوب مي شود

 عفونت بيمارستاني محسوب مي شود

 تاييد عفونت توسط متخصص عفوني
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تكميل فرم اطالعات بيمار مشكوك به عفونت بيمارستاني 

 توسط رابط كنترل عفونت

 عفونتمهر و تاييد پزشك كميته كنترل 

 ارسال به دفتر سوپروايزر

 كنترل عفونت

پيگيري روزانه بيمار توسط 

ل سرپرستار بخش و رابط كنتر

 عفونت براي چك عالئم زير

 :  عالئم تنفسي

افزايش ترشحات خلط ، تنگي 

نفس ، رال ، صداهاي تنفسي 

 برونشيال ، سرفه ، ويزينگ

 :  ادراري عفونتعالئم 

سي  01اوليگوري ) كمتر از 

سي در ساعت ( ، تكرر ادرار، 

 سوزش ادرار ، فوريت ادراري

 :  عفونت محل جراحيعالئم 

ترشح چركي از محل برش ، تب 

درجه ، قرمزي و تورم در  34باالي 

 محل عمل ، تشخيص پزشك در آبسه

 :  عفونت خونعالئم 

،  33يا كمتر از  درجه 34باالي  تب

، 91افت فشار سيستوليك پائين تر از 

سي سي در  01اوليگوري ) كمتر از 

 ساعت ( ، تاكي پنه و تاكي كاردي


