
 

 

سپسیس نوزادی   

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 بهاره نیک رفتارتهیو کننده: 

 علمی ویراست

 آمىزش سالمتسىپروایسر روایسر آمىزشی،سىپ
 3/10/97تاریخ بازنگری: 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 تشخیصی ريش های

آسهایشات خَى ٍ تْیِ کشت خَى 

 ًخاػی –کشیذى هایغ هغشی 

جوغ آٍری ادرار ٍ کشت ادرار 

ػکس اس ریِ ًَساد تا اس ًظز ػفًَت ریِ   يگزفت

 شَد تزرسی

 

 کىترل وًزاد عفًوی:

تِ هحض شک تِ ػفًَت در ًَساد تایذ تستزی ٍ درهاى تا 

آًتی تیَتیک شزٍع شَد سیزا تِ تاخیز اًذاختي در شزٍع 

درهاى هی تَاًذ ػَاقة جثزاى ًاپذیزی در ًَساد تِ جای 

 گذارد.

رٍس حذاقل در  ۱۴تا  ۱۰ ًَساد هثتال تِ سپسیس

شَد. اگز هٌٌژیت ّن تِ دًثال تیوارستاى تستزی هی

سپسیس ًَساد را درگیز کزدُ تاشذ، درهاى هوکي است تا 

 .رٍس اداهِ پیذا کٌذ ۲۱

 ***هادر گزاهی***

دستْای  دٍرُ تستزی تَدى ًَساد خَد هزتة لطفا در

 .خَد را تشَییذ تا اس اًتقال ػفًَت جلَگیزی شَد

 ویژه مراقبتهای واحد NICU پرستاری منبع:

 نىزادان

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت: 

 05157236832تلفه: 

 1163داخلی: 



 

 عفًوت خًوی )سپسیس وًزادی( چیست؟

یک تیواری جذی تِ حساب هی آیذ کِ سیستن دفاػی 

تذى ًَساد تَسط  هَاد سوی کِ اس تاکتزی ّا ،ٍیزٍس ّا 

 ٍ... آساد هی شَد هَرد تْاجن ٍ حولِ قزار هی گیزد.

 

 علل عفًوت خًوی در وًزاد چیست؟

 ػفًَت ّای هادر در طی تارداری 

ػفًَت رحوی یا جفتی 

سایواى سٍدرس 

 ساػت  ۲۴پارگی سٍدرس کیسِ آب کِ تیش اس

 طَل کشیذُ تاشذ

سایواى طَالًی ٍ هشکل  

 

 عفًوت وًزادی به اشکال زیرومایان می شًد:

 ػفًَت سٍدرس :اس تذٍ تَلذ تا رٍس ّشتن تَلذ تزٍس

 .ًَساداى ًارس هثتال هی شًَذهی کٌذ کِ تیشتز 

 رٍسُ گی   ۲۸ػفًَت دیزرس : اس رٍس ّشتن تَلذ تا

 .کِ هؼوَال در ًَساداى سز هَػذ دیذُ هی شَد

 ػفًَت تیوارستاًی : در ًَساداى ًارس تستزی در

 . تخش هیشاى اتتال تیشتز هی تاشذ

 : تیوارستاًی ػَاهلی سهیٌِ ساس ػفًَت      

 طَالًی هذت در تیوارستاىتستزی  -۱           

 تشریقات داخل رگ تِ هذت طَالًی -۲            

 تجْیشات آلَدُ تیوارستاًی-۳             

 

 عالیم عفًوت خًن

: تَ رفتگی قفسِ  تٌفس تٌذ، ًشاًِ ّای تٌفسی

 در هَارد شذیذ قطغ تٌفسٍ  سیٌِ

 : کاّش یا افشایش دهای ًاپایذاری درجِ حزارت

 ًسثت تِ دهای طثیؼیتذى 

ی گَارشی : ػذم تحول تغذیِ ٍ شیز، ًشاًِ ّا

 ًفخ شکن

 خَاب آلَدگی ٍ تی حالیًشاًِ ّای ػصثی: ،     

در تؼضی هَارد لزس ٍ حتی تشٌج ،  ػضالت شل

 .دیذُ هی شَد

 تغییز ضزتاى قلة کِ خیلی تیشتز اس حذ طثیؼی

 .ٍ یا خیلی کٌذتز اس حذ طثیؼی است

یا  پَست :پَست رًگ پزیذُ یا کثَد تغییز رًگ

 سردی پَست

 


