
 
  

 

ببریذ؟ ًسد پسضكچِ ٍقت فرزًذتاى را بِ   

 :اگزیىی اس ػالئن سیز هؾبّذُ ؽذُ

 ون ؽیز خَردى یب ػذم ؽیزخَردى -

روتبل( در )درجِ عبًتیگزاد ٍ ثبالتز اس آى ثطزیك  ۸۸تت  -
 ًَساداى یه هبُ تبًَساداى تبسُ هتَلذ ؽذُ 

 جز تٌفغی )تالػ تٌفغی( یب تٌفظ غیز ػبدیس -

 )تغییز رًگ پَعت )رًگ پزیذُ یب وجَد -

 خَاة آلَدگی ٍ ثی تفبٍتی -

گزیِ ّبی جیغ هبًٌذ ٍ ثیؼ اس  یب ٍ درتي فذای ًَساد تغییز -
 حذ

 ، عفتی یب ؽلی خبؿ تغییز در تي ػضالًی -

 وبّؼ یب افشایؼ ضزثبى للت ًغجت ثِ حذ طجیؼی -

 تَرم یب ثزجغتگی هالجْب )فًَتبًلْب( در ًَساداى -

 .ّزگًَِ تغییز رفتبر یب حزوبتی وِ ؽوب را ًگزاى وٌذ -

ّوِ ػالئن ٍ ًؾبًِ ّب ثِ ایي هؼٌی ًیغت وِ فزسًذتبى هجتال 
هبُ ثبیذ ًَساد فَراً  1ثِ عپغیظ اعت اهب در ًَساداى سیز 

 .وٌتزل ؽذُ تب هطوئي ؽَین وِ اؽتجبّی رخ ًذادُ اعت

 

 

 درهاى بیواری:
ًَسادهجتال ٍ یب حتی هؾىَن ثِ عپغیظ حتوب ثبیذ در 

 . ثیوبرعتبى ثغتزی گزدد

 ٍ تین درهبًی الذاهبت سیز را اًجبم هی دٌّذ.
 ٍریذی آًتی ثیَتیه *ؽزٍع عزیغ 

 *درهبى حوبیتی ثب تجَیش اوغیضى 

 *تٌظین دلیك هبیؼبت ثذى

 *لطغ هَلت تغذیِ اس راُ دّبى

 *وٌتزل ػالئن حیبتی

 تٌظین درجِ حزارت هحیط 

، آًتی ثیَتیه تزاپی را  ، پشؽىبى ثزای ػفًَت ًَساداى لطؼبً
حتی لجل اس تؾخیـ لطؼی، ؽزٍع هی وٌذ. اگز ػالئن ظبّز 
ؽَد هؼوَالً آًْب هبیؼبت ٍریذی را جْت ّیذراتِ وزدى ًَساد 

ت ٍ ٍ دارٍّبی فؾبر خَى را ثزای ثْتز ًگْذاؽتي ػولىزد لل
دارٍّبی تٌفغی را ثزای ووه ثِ تٌفظ هَثز در ًَساد ؽزٍع 

 . هی وٌٌذ
 

 

 

صصي شهيد آيت  بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويياهلل
 

 عٌَاى:

سپسیس ًَزادی یا 

عفًَت خَى 

 ًَزاداى

 

 

 

 

بخص ًَزاداى-آهَزش بِ بیوار -ٍاحذ پرستاری  

 گرٍُ ّذف : ٍالذیي ًَزاد هبتال بِ سپسیس
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مراقبت َاي ييژٌ اصًل پرستاري دربخش مىبع:

 وًزادان
 

بيمارستان شُيذ  - گمُر خ بسر –اصفُان  آدرس:

 31922032 :تلفه  –ياحذ آمًزش بٍ بيمار   -صذيقي

 

 9911پاییس :  دٍم بازبیٌي 

 (227 -715-20ضوارُ : )
 
 

 
 

 



 
 
 

 

چیست؟ عفًَت خَى  

ایي حبلت ٍضؼیتی اعت وِ در آى ثذى ثب یه ػفًَت جذی 
هی جٌگذ. ایي ٍضؼیت یب ثذلیل عیغتن ّبی دفبػی ثذى 

عوی وِ تَعط ػَاهل ػفًَی هبًٌذ  دیب ثذلیل هَا ًَساد
 گزدد. هیثبوتزی ، ٍیزٍط یب لبرچ ّب  ایجبد هیؾَد حبفل 

ایي هؾىل در ّز عٌی هوىي اعت اتفبق ثیفتذ اهب در 
ؽیزخَاراى ون عي وِ عیغتن ایوٌی ثذًؾبى ثِ اًذاسُ وبفی 

 ؽبیغ تز اعت.رؽذ ًىزدُ 

 

 
 

غبلجب ٍالذیي ثیبى هی وٌٌذ وِ ًَساد خَة ثِ ًظز  در ایي هَارد
 . ًوی رعذ

 

 

  تطخیص بیواری

آسهبیؼ خَى رادیَلَصی هثل :فمط ثب هطبلؼبت آسهبیؾگبّی ٍ 
آسهبیؼ ٍ وؾت ًوًَِ اس هبیغ  ، آسهبیؼ ادرار ،وؾت خَى  ، 

 هی ثبؽذ . هغشی ، ًخبػی

 
 بیطتریي علت سپسیس در ًَزاداى تازُ هتَلذ ضذُ

 

، سایوبى ٍ پظ اس سایوبى  ٍرٍد ثبوتزیْب در طی حبهلگی هبدر 
 ثِ داخل ثذى ًَساد هی ثبؽذ.

ثؼضی اس حبهلگی ّبی پزخطز وِ هی تَاًذ ثبػث افشایؼ  
 :ریغه اثتال ثِ عپغیظ در ًَساد ؽَد ؽبهل هَارد سیز اعت

 خًَزیشی -1

 تت هبدر- ۲

 ٍجَد ػفًَت در رحن یب جفت-۸

 (ّفتِ جٌیٌی ۸۷پبرگی سٍدرط ویغِ آهیٌَتیه )لجل  -۴

          سایوبى هَػذ اس سٍدتز )آهیٌَتیه( پبرگی ویغِ آة-۵
 (عبػت یب ثیؾتز لجل اس سایوبى ۸)

 طَل وؾیذُ سایوبى عخت ٍ-۶

 
 

 

 عالئن ٍ ًطاًِ ّا:
 ثی اؽتْبیی ٍ اؽىبل در ؽیز خَردى.
 دهبی ثذى.تت یب گبّی پبییي آهذى غیز طجیؼی 

 عغتی ثذى. ًبتَاًی ٍ
 )خَاة آلَدگی( رصیبلت

 . وبّؼ تي فذا هبًٌذ گزفتگی فذا
 یب تؼذادووتز اس حبلت طجیؼی( سیبدد ) تؼذا تغییزات ضزثبى للت

 تٌفظ عزیغ یب عخت
 لطغ تٌفظ

 سردی 
 تغییز رًگ پَعت )رًگ پزیذُ یب وجَد(

 تَرم یب ثزجغتگی فًَتبًل ّب در ًَساداى )هالج ّب(
  ّز گًَِ تغییز رفتبر وِ ؽوب را ًگزاى وٌذ.

 

 

1 2 3 

 


