گردش کاربررسی وگزارش طغیان بیماریهای منتقله ازآب وغذا
مراجعه بیمارمبتال به گاستروآنتریت

*آیا بیمارمشمول نمونه گیری التورمی باشد ؟
خیر

بلی

تکمیل فرم نمونه گیری

آموزش درمان های ساده عالمتی
وتحویل محلول ORSبه بیماریاهمراه او

آیا بیمار خودقادربه دادن نمونه است

خیر
بلی

پیگیری بیمار 1روز بعد

تحویل وسایل نمونه گیری به بیمار

نمونه گیری توسط

وآموزش نحوه گرفتن نمونه

پرسنل بهداشتی
درمانی
ارجاع به پزشک درصورت

تحویل نمونه ازبیمار

عدم بهبود بیمار
نگهداری نمونه درشرایط خنک وتاریک

ارسال نمونه ها دراسرع وقت به آزمایشگاه یا
مرکز بهداشت ظرف حداکثر 84ساعت

خیر
بررسی آزمایشگاهی نمونه

ارسال جواب آزمایش به واحد
مبارزه بابیماریها

آیا نمونه مشکوک به التورمی باشد
بلی

گزارش تلفنی به واحد مبارزه با بیماریها

بررسی جواب آزمایش توسط
پزشک اپیدمیولوژیست

گزارش (تلفنی) به مرکز بهداشت استان

پیگیری بیمار جهت شروع درمان

(سرپایی یابستری )
ارسال جواب به واحد نمونه گیری

تکمیل وارسال سریع لیست خطی موارد
مشکوک به التور به مرکز بهداشت استان
تکمیل فرم بررسی بیمار

بایگانی جواب آزمایش
آموزش وپیگیری بیمار واطرافیان در

درپوشه نمونه گیری

خصوص اهمیت و نحوه درمان بیماری
هماهنگی با واحد بهداشت محیط به

*هرفرد باالی 2سال مبتالبه اسهال آبکی

بهبودی

مرگ
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منظور نظارت بر تدفین بیمار با اصول
بهداشتی همراه با گندزدایی
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