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بسمه تعالی

سامانه مراقبت عفونت هاي بیمارستانی
ورود داده راهنماي 

مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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:صفحۀ ورود

 آدرس اینترنتیinis.health.gov.irجلوي را در مرورگر اینترنت قسمت نوار آدرس تایپ نموده و فلش
از صفحه کلید بزنید تا صفحه اي مشابه تصویر فوق به شما نمایش داده را Enterنوار آدرس و یا دکمه 

شود.
 جهت کار با این سامانه همه مرورگرهاي موجود مانند موزیال فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر و یا گوگل

کروم قابل استفاده می باشد.
 یدرا کلیک کن"ورود"در قسمت مربوطه در پایین صفحه تایپ نموده و دکمه نام کاربري و کلمه عبور را.
.ی بیمارستان هاینام کاربري و کلمه عبور شما همان است که در سایت قبلی مورد استفاده قرار می دادید

ر در وکه در قبال برنامه را اجرا نکردند و یا در سایت ثبت نام نکردند، براي آن ها نام کاربري و کلمه عب
سامانه تعریف شده است که کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و دانشگاه به آنها اطالع خواهند داد.

 درصورتیکه اطالعات ورود شما صحیح باشد، به صفحه اصلی حساب کاربري خود هدایت می شوید، که
شده بنديطبق سطح بندي کشوري به کاربري سطح بیمارستان، شهرستان، دانشگاه، و غیره تقسیم 

است. 
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صفحه اصلی:

 در گوشه ها، دکمه خانه تمام صفحات سامانهدر باالترین قسمت ،(home) جهت بازگشت به صفحه
تعبیه شده است.جهت خروج از سامانه (logout)و دکمه خروج اصلی 

اطالعات مربوط به کاربر و جایگاه کشوري وي نمایش داده شده است، مانند استان، در سرصفحه ،
و غیره.بخش، شهرستان، دانشگاه، بیمارستان، 

 جدید امکان تعریف دسترسی حتی سایتدر همانطور که در ساختار جدید سامانه مشاهده می کنید
ري تصمیم گیتا امکان پایش اطالعات و بخش ها هم وجود دارد،یا مسئولین جهت رابطین کنترل عفونت 

بر اساس آن در بخش هاي بالینی نیز فراهم گردد. 
"امکان نوعی دیگر از تقسیم بندي را بر اساس آن کد فراهم می نماید مثال می توان جهت "کد ویژه

ز امکان نیهاتا مسئولین این سازماناختصاص داد بیمارستان هاي تابعه ارتش یا تامین اجتماعی کد ویژه 
مشاهده و پایش اطالعات را داشته باشند.

 ثبت "، "تنظیمات بخش ها"از دکمه هاي کاربردي موجود در صفحه اصلی، در این راهنما به سه مورد
خواهیم پرداخت."ثبت آمار مخرج ها"و "عفونت جدید
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تنظیمات بخش ها:

نتخاب ااصلیصفحهدررا "تنظیمات بخش ها"گزینه ضرورت دارد تمامی بیمارستانها بعنوان اولین اقدام
بخش هاي بیمارستان را تنظیم نمایند.پس از ورود به این قسمت، نموده و

 کی ی"نوع بخش"و سپس از منوي بخش هاي بیمارستان را تایپ نماییددر کادر نام بخش، اسم یکی از
مثال اگر بخشی به نام را کلیک نمایید."اضافه شود"از انواع بخش را مشخص کرده و در انتها دکمه 

را در کادر نام بخش تایپ نموده و از منوي نوع بخش نیز 1دارید که نوع آن داخلی است، طبی1طبی
گزینۀ داخلی را انتخاب کنید. 

تا تمامی بخش ها اضافه گرددمورد فوق را براي تمامی بخش هاي موجود در بیمارستان تکرار نمایید.
 در پایین "نمایش بخش ها"و ثبت کرده اید از دکمه اضافهمشاهدة بخش هایی که در سامانه جهت

صفحه استفاده نمایید.
پیست) نموده -جهت حذف بخش می توانید نام آن را در کادر مربوطه تایپ (و یا از لیست بخش ها کپی

ده ال در پرونده بیماران استفاالبته فقط بخش هایی قابل حذف است که قبرا بزنید. "حذف بخش"و دکمه 
نشده باشد.
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ثبت عفونت جدید:

 را که براي عفونت ها تکمیل نموده اید، در این قسمت وارد سامانه می نمایید.فرم بیماریابی اطالعات
 ،ي ، تا بتوان با دقت باالترمی شودیک پرونده جداگانه تشکیل (هر فرم) عفونتبراي هر در سامانه جدید

بنابراین مالك تشکیل پرونده نوع کار کرد.عفونت و الگوي مقاومت میکروبیارگانیسم عامل آنروي 
عفونت است نه بیمار. یعنی ممکن است یک بیمار در طول بستري مبتال به بیش از یک مورد عفونت شود 

که براي هر عفونت یک پرونده تشکیل می شود.
موارد ستاره دار ضروري فقط نمایید. در ادامه، صونت را مشخابتدا نام بخش، کد عفونت و تاریخ بروز عف

را وارد نکنید.]اولیه[لذا می توانید مثال نام بیمار یا بیمارياست. 
روزگی 28تا لی جهت نوزاد و شیرخوار بهتر است سن را در مورد سن، جهت بالغین فقط سال کافیست، و

نمایید.وارد به ماه سالگی دوبه روز و تا 
.تعیین وزن جهت بالغین اختیاري است، ولی براي نوزادان و شیرخواران حائز اهمیت است
 اسبه محرایانهدر صفحه با فواصل زمانی مواجه می شوید که جلوي آن نقطه چین است، این فواصل توسط

می شوند و با کاربر کاري ندارد.
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 تاز عفونتاریخ آن مشخص گردد. مراقبتدر سامانه جدید حتما باید پیامد بیماري (ترخیص یا فوت) و
(surveillance) منیز مهفقط کشف عفونت نیست بلکه پایش آن در طی زمان و مشخص شدن پیامد

است.
 اگر عفونت مرتبط با ابزار است (مانندVAP یا عفونت ادراري مرتبط با سوند، یا عفونت جریان خون مرتبط

کامل نمایید. واضح استل نوع ابزار، محل و تاریخ تعبیه است مکه شابا کاتتر عروقی) قسمت مربوطه را 
تاریخ رم،فوقتی عفونت وابسته به ابزار نیست شما با این قسمت کاري ندارید و سیستم نیز موقع تحویل

نادیده می گیرد.تعبیه را هرچند ستاره دار است
 ه بالینی و بدون انجام آزمایش صورت گرفت،و یا تشخیصمشخص نیست،اگر میکروارگانیسم عامل عفونت

را انتخاب نمایید، و اگر میکروب مشخص است آن را در "نامشخص"از منوي ارگانیسم گزینۀ است،
لیست بیابید.

که  دکنیارگانیسمی را ثبت درصورتی که در نتیجه آزمایش بیش از یک ارگانیسم گزارش شده باشد
کلونی باالتري دارد.تعداد 

 نوع نمونه اختیاري است زیرا وقتی کد عفونت را تعیین کرده اید و میکروب عامل را مشخص نموده اید
اطالعات الزم را در اختیار سامانه قرار داده اید، فقط تنها نکته حائز اهمیت وجود همزمان کشت خون 

ت کشت خون نیز مثب،ادرارمثال عفونت ادراري که عالوه بر کشت مثبت (عفونت جریان خون ثانویه) است 
تعبیه شده که در این موارد "کشت خون مثبت همزمان"مشخص کردن این موارد گزینۀ که جهتباشد، 

.تیک زده می شود
 جهت آنتی بیوگرام تمامی آنتی بیوتیک هاي مهم در صفحه لیست شده است، در مورد هر آنتی بیوتیک

مشخص می کنید (حساس / نیمه مقاوم / مقاوم) و در منوي دو منو وجود دارد، یکی که میزان مقاومت را
را تعیین می کنید.(disk-diffusion, MIC, E-test, PCR)دیگر تکنیک انجام تست مقاومت 

 آنتی بیوگرام هاي رایج در بیمارستانها با تکنیکdisc-diffusion یعنی گذاشتن دیسک آنتی بیوتیک
انجام می شود.ه دور آن بر روي محیط کشت و اندازه گیري حال

 در صورت انجام شیوه هاي متفاوت آنتی بیوگرام داده اي را ثبت میکنیم که  دقیق تر است، مثال اگر
را ثبت می کنیم.E-testسنجیده ایم، E-testحساسیت به کلستین را با تکنیک دیسک و 

ث مقاومتهاي قارچی کاربرد در انتهاي لیست آنتی بیوگرام، تعدادي ضدقارچ لیست شده است که در بح
دارد و اکثر همکاران با این قسمت کاري ندارند.

 را بزنید."ثبت نهایی"در پایان وارد کردن اطالعات، جهت ذخیره پرونده، دکمه
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 مشاهده لیست عفونت "براي مشاهده پرونده هاي ذخیره شده می توانید از صفحه اصلی سامانه، قسمت
استفاده نمایید."ها

آمار مخرج ها:ثبت 

در این قسمت وارد سامانه نمایید.در بخش ها تکمیل شده بطور ماهانه که را اطالعات فرم مخرج ها
 در صورتی که مورد عفونت بیمارستانی نیز شناسایی نشده باشد باید فرم مخرج ها ماهانه در تمام بخش

ها تکمیل گردد.

در مورد فوت، تعداد فوت جهت تمامی بخش ها ضروري است.روز، بستري جدید، و -سه مورد اول یعنی بیمار
بیمارستانی.است. منظور فوت تمام بیماران و نه فقط بیماران مبتال به عفونت

شود.ثبت) هماتولوژي(خونوپیوند،سوختگی،ویژههايمراقبتبخشجهتروز-ابزارآمارهاي
دد عکنیدنمیگردآوريکهراموارديلذانیست،قبولقابلخالیتمامی آمارها باید عدد باشند و فیلد

د روز کار نمی کنید عد-نمایید. مثال یکی از بخش هاي شما اطفال است و بر روي آمار ونتیالتورواردصفر
(صفر) وارد کنید.0روز را -مربوط به ونتیالتور
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 ا یادداشت کنید و در پایان ماه روز: اگر در هر روز تعداد بیماران بستري در بخش ر-بیمارطریقه محاسبه
تخت است 15روز آن بخش به دست می آید. مثال فرض کنید بخش داراي -این اعداد را جمع بزنید بیمار

15بیمار ، روز سوم 15بیمار بستري، روز دوم 15و تمام تخت ها در همه روزها پر است، یعنی روز اول 
:روز ماه بدین حالت است30بیمار، و هر 

15+15+15+ … = (15x30) = 450 روزبیمار


