
 

 عفونت خون نوزادی

 تهیه کننده: بهاره نیک رفتار

 NICUبخش 

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

 روش های تشخیصی

 آزمایشات خون و تهیه کشت خون 

  نخاعی –کشیدن مایع مغزی 

 جمع آوری ادرار و کشت ادرار 

   گرفتن عکس از ریه نوزاد تا از نظر عفونت ریه

 بررسی شود

 کنترل نوزاد عفونی:

به محض شک به عفونت در نوزاد بایدد بتدتدری و 

درمان با آنتی بیوتیک شروع شود زیرا بده تداخدیدر 

انداختن در شروع درمان می تواند عدوابدج جدندران 

 ناپذیری در نوزاد به جای گذارد.

روز حددابدد در  ۰۱تا  ۰۱نوزاد منتال به سپتیس 

شود. اگر مننژیت هم به دنندا   بیمارستان بتتری می

سپتیس نوزاد را درگیر کرده باشد، درمان مدمدکدن 

 روز ادامه پیدا کند. ۱۰است تا 

 ***مادر گرامی***

لطفا در دوره بستری بودن نوزاد خود مرتب دستهای خود را 

 بشویید تا از انتقال عفونت جلوگیری شود. 

 

 دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی: 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 آموزش سالمت 

 130-33853255شماره تلفن مستقیم  بیمارستان :

 0035-0031ایستگاه پرستاری :  

  0032اتاق استراحت مادران:

 

 واحد مرابنتهای ویژه نوزادان(  NICU)مننع: پرستاری 
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 خونی )سپسیس نوزادی( چیست؟ عفونت

یک بیماری جدی به حتاب می آید که سیتتم 

دفاعی بدن نوزاد توسط  مواد سمی که از باکتری ها 

،ویروس ها و... آزاد می شود مورد تهاجم و حمله 

 برار می گیرد.

 

 علل عفونت خونی در نوزاد چیست؟

  عفونت های مادر در طی بارداری 

 عفونت رحمی یا جفتی 

 زایمان زودرس 

  ساعت  ۱۱پارگی زودرس کیته آب که بیش از

 طو  کشیده باشد

  زایمان طوالنی و مشکد 

 

 عفونت نوزادی به اشکال زیرنمایان می شود:

عفونت زودرس: از بدو تولد تا روز هشتم تولد بروز 

 می کند که بیشتر نوزادان نارس منتال می شوند.

روزه گی  که  ۱۲عفونت دیررس: از روز هشتم تولد تا 

 معموال در نوزادان سر موعد دیده می شود.

عفونت بیمارستانی: در نوزادان نارس بتتری در بخش 

 میزان ابتال بیشتر می باشد. 

 عواملی زمینه ساز عفونت بیمارستانی :      

 بتتری طوالنی مدت در بیمارستان -۰           

 تزریقات داخد رگ به مدت طوالنی -۱            

 تجهیزات آلوده بیمارستانی-۳             

 

 عالیم عفونت خون

 نشانه های تنفسی : 

تو رفتگی بفته سینه و در موارد شدید   تنفس تند،

 بطع تنفس

 ناپایداری درجه حرارت:

 کاهش یا افزایش دمای بدن نتنت به دمای طنیعی

 نشانه های گوارشی : 

 عدم تحمد تغذیه و شیر، نفخ شکم

 نشانه های عصبی: 

خواب آلودگی و بی حالی ، عضالت شد ، در بعضی 

 موارد لرز و حتی تشنج دیده می شود.

که خیلی بیشتر از حد طنیعی تغییر ضربان قلب:  

 و یا خیلی کندتر از حد طنیعی است.

 تغییر رنگ پوست: 

 پوست رنگ پریده یا کنود یا زردی پوست
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