
 

    

  

  

ساعت از 

بستري بیمار گذشته 

 خیر

  تأیید عفونت بیمار توسط متخصص عفونی 

به عفونت 

  بیمارستانی توسط رابط کنترل عفونت 

  مهر و تأیید متخصص عفونی بیمارستان 

ارسال به  دفتر سوپر وایزر 

CG – Pr -32

منیره فیضی سوپروایزر کنترل عفونت

  

    

    

  ، زخم ، خون ، تنفس 

 پرستار بخش یاتوسط مسئول بخش 

  ص عفونی توسط پرستار بخش 

  پیگیري جهت دریافت جواب از  آزمایشگاه توسط پرستار بخش  

و متخصص  گزارش به سوپر وایزر کنترل عفونت

  توسط مسئول بخش

آیا بیمار قبأل در بیمارستان 

  بستري بوده است ؟

 خیر

ساعت از  48آیا بیشتر از 

بستري بیمار گذشته 

  است ؟

 بلی

  عفونت بیمارستانی محسوب می شود 

تأیید عفونت بیمار توسط متخصص عفونی 

به عفونت  مشکوكتکمیل فرم اطالعات بیمار

بیمارستانی توسط رابط کنترل عفونت 

مهر و تأیید متخصص عفونی بیمارستان 

ارسال به  دفتر سوپر وایزر 

  کنترل عفونت 

در 

32 

 منیره فیضی سوپروایزر کنترل عفونت

 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان شهیدرجایی  

  بیمار یابی عفونی فرآیند 

  

  

UTI   زخم ، خون ، تنفس ،

توسط مسئول بخش  و مشاوره با متخخص عفونی بیمارستان 

ص عفونی توسط پرستار بخش صپزشک متخ

  ارسال نمونه به آزمایشگاه توسط بیمار بر 

پیگیري جهت دریافت جواب از  آزمایشگاه توسط پرستار بخش  

  مثبت است ؟

 بلی

گزارش به سوپر وایزر کنترل عفونت

توسط مسئول بخش عفونی بیمارستان 

آیا بیمار قبأل در بیمارستان 

بستري بوده است ؟

implant دارد ؟  

زمان  از روز 30

  ترخیص بیمار گذشته است ؟

بلی

 خیر

عفونت بیمارستانی محسوب می شود                  

  عالئم عفونت محل جراحی

  ترشح  چرکی از محل برش 

  تورم در محل عمل 

   سهدر آب

  عالئم عفونت خونی

تب باالي -
0C

یا کمتر از 38
0C

36  

 تولیکسسیافت فشار -

   90پایین تر از 

در  cc 20وري کمتر از گاولی-

  ساعت 

  تاکی پنه و تاکی کاردیا-

-.....  

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

    

فرآیند  

  

  

Iعالئم عفونت  ابیمار ب

و مشاوره با متخخص عفونی بیمارستان  گزارش به سوپر وایزر کنترل عفونت

پزشک متخ orderجهت کشت براساس 

ارسال نمونه به آزمایشگاه توسط بیمار بر 

پیگیري جهت دریافت جواب از  آزمایشگاه توسط پرستار بخش  

مثبت است ؟ کشتآیا 

 خیر

 بلی

implantآیا بیمار 

 بلی

  عفونت بیمارستانی محسوب نمی شود 

پیگیري روزانه بیمار توسط 

رابط کنترل 

  عفونت براي چک عالئم زیر  

30آیا بیش از 

ترخیص بیمار گذشته است ؟

 خیر

 بلی

  عالئم عفونت اداراي

کمتر از ( 
cc
در  20 

  

  سوزش ادرار

  فوریت ادراري 

عالئم عفونت محل جراحی

ترشح  چرکی از محل برش -

تب باالي -
0C

38  

تورم در محل عمل قرمزي و-

در آبتشخیص پزشک -

  

 خیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گزارش به سوپر وایزر کنترل عفونت

جهت کشت براساس  هگرفتن نمون

پیگیري جهت دریافت جواب از  آزمایشگاه توسط پرستار بخش  

آیا بیش از یک سال 

از زمان ترخیص 

   ؟بیمار گذشته است 

عفونت بیمارستانی محسوب نمی شود 

پیگیري روزانه بیمار توسط 

رابط کنترل  مسئول بخش و

عفونت براي چک عالئم زیر  

  عالئم تنفسی

  افزایش ترشحات خلط

  نفس تنگی

صدا هاي تنفسی / 

  برونیکال

  سرفه 

  ویزینگ

عالئم عفونت اداراي

کمتر از (  اولیگوري-

  ساعت 

  تکرر ادرار-

سوزش ادرار-

فوریت ادراري -

  

خیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بلی

افزایش ترشحات خلط-

تنگی-

/ رال-

برونیکال

سرفه -

ویزینگ-

  


