
 

 

 
 

 

 

  

وٛزوا٘یىٝ زر ٔحسٚزٜ سٙی سٝ ٔاٜ تا سٝ ساَ لرار زار٘س  

تسیار ٔستؼس ترٚز ػفٛ٘تٟای ٔرفی ٞستٙس، وٝ زر غٛرت 

فت ػسْ زرٔاٖ ٔی تٛا٘ٙس تٝ سٕت ترٚز ػفٛ٘ت ذٛ٘ی پیطر

وٙٙس. ػفٛ٘تٟای ٔرفی تٝ ٔؼٙای آٖ است وٝ تاوتریٟا از 

یه ٔٙثغ ٘أطرع ٚارز جریاٖ ذٖٛ ضسٜ ا٘س. ضایؼتریٗ 

ػالٔت ایٗ تیٕاری تة ٔی تاضس. تمریثاً یه سْٛ اعفاَ 

زرایٗ ٔحسٚزٜ سٙی تسٖٚ ٚجٛز ػّت ٔطرػی زچار تة 

ٞستٙس ٚ ٔغاِؼات ٘طاٖ ٔی زٞٙس وٝ تٟٙا چٟار زرغس از 

 اً زارای ػفٛ٘ت ذٛ٘ی ٞستٙس.آٟ٘ا ٚالؼ

 عالئم و نشانه ها 

زر ٘ٛزازاٖ ٚ ػالیٓ ٗ، تر ذالف ػفٛ٘ت زر اعفاَ ٚ تاِغی 

حاَ ػٕٛٔی . غاِثاً تٝ یىثارٜ است ٔتفاٚت  ،ضیرذٛاراٖ 

حتی ػالئٓ اِٚیٝ ػفٛ٘ت از . ٕی رسس٘تٙظر ذٛب وٛزن 

وٛزوی تٝ وٛزن زیٍر ٔتفاٚت است. تؼضی وٛزواٖ ػالئٓ 

زاضتٝ ٚ یا اغالً زر ٔراحُ اِٚیٝ ػالٔتی از ذٛز  تسیار وٕی

 ٘طاٖ ٕ٘ی زٞٙس.

تؼضی از ضایؼتریٗ ػالئٓ ػفٛ٘ت زر ٘ٛزازاٖ ٚ  

 : ضیرذٛاراٖ ضأُ
 تٕایُ تٝ ذٛرزٖ سْ ػ 

  تة تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ زٔای حرارت ٔمؼسی تاالی

أا زرجٝ تٛزٜ أا ٌاٞی وٕتر ٘یس ٔی تاضس،  3//5

 .است ریزرجٝ حرارت ٔتغ یتغٛر وّ

 ٔیٚ تسذّم ی٘اآرا 

 

 

 

 یحاِ یضؼف ٚ ت 

 ّیض 

 تٙستر از حس  اریتس ایزر ضرتاٖ لّة وٝ  رییتغ

 ،ضٛز یآٖ ٔوٙستر از یّیذ ایٚ  یؼیعث

  َٚجٛز زٚرٜ ٞایی  تٙفسیتٙفس سریغ یا اضىا

 .وٝ تٝ ٘ظر ٔی رسس وٛزن ٘فس ٕ٘ی وطس 

  ٚجٛز زرزی 

 زمانی باید به پسشک مراجعه نمود؟در چه 

از آ٘جایی وٝ تطریع ػالئٓ ػفٛ٘ت زر ٘ٛزازاٖ ٚ  

ضیرذٛراٖ تسیار ٔطىُ ٔی تاضس، زر غٛرت ٚجٛز ٞر 

 ٌٛ٘ٝ ػالئٓ شیُ تایس تٝ پسضه ٔراجؼٝ ورز :

ذٛرزٖ، تة، تٙفس غیر ٔؼَٕٛ، تغییر رً٘ تٝ ػسْ تٕایُ  

حاِی، تغییر )رً٘ پریسٌی یا وثٛزی( ، ضؼف ٚ تی  پٛست

تیص از حس، تغییر زر تٖٛ  ، ٌریٝ زر غسای ٌریٝ وٛزن

ػضالت وٛزن تػٛرت سفتی یا ضّی تیص از حس، تٙسی یا 

وٙسی ضرتاٖ لّة ، ترآٔسٌی یا پری ٔالج وٛزن، ٚجٛز 

ٞرٌٛ٘ٝ رفتاری وٝ غیر ٔؼَٕٛ تاضس. ٚجٛز ایٗ ػالئٓ حتٕاً 

از سٝ  تٝ ٔؼٙای ٚجٛز ػفٛ٘ت ٘یست أا زر ضیرذٛراٖ وٕتر

ٔاٜ، زر غٛرت ٚجٛز ایٗ ػالئٓ تایس جٟت اعٕیٙاٖ تیطتر، 

 ضیرذٛار ٔٛرز ارزیاتی لرار ٌیرز.تالفاغّٝ 

 

 

 

 

 

 
 تیٕارستاٖ ترػػی ٚفٛق ترػػی ٌّسار

  ) عفونت خونی ( سپسيس

  چيست ؟

 
 تیٕاریٟای ٘ٛزازأٖٙثغ :

 53-:آشر  ٗیتسٚ دیتار

 تیٕارستاٖ سایت
www.golsarhospital.ir 

 تّٛار سٕیٝ -ٌّسار –آزرس :رضت 

 /5511111-53تّفٗ :ضٕارٜ 

  55ٟٔر  : تازٍ٘ری

 آٔٛزش تٝ تیٕار ٚاحس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ٚجٛز ٞر ٌٛ٘ٝ ػفٛ٘ت زر٘ٛزازاٖ یا ضیرذٛاراٖ زر ٔمایسٝ تا 

اعفاَ ٚ تاِغیٗ تسیار ذغر٘اوتر ذٛاٞس تٛز. زر ایٗ ٌرٟٚٞا 

سیستٓ ایٕٙی تٝ ذٛتی ضىُ ٍ٘رفتٝ است ٚ ٞٙٛز تٛاٖ 

 ٕٞیٗ ػّت است وٝتٝ ٔماتّٝ تا ا٘ٛاع ػفٛ٘تٟا را پیسا ٘ىرزٜ، 

ٌفتٝ ٔی ضٛز تایس زرٔاٖ ػفٛ٘ت ٘ٛزازاٖ زر تیٕارستاٖ 

 ز.غٛرت ٌیر

یىی از جّٕٝ ٔٛارزیىٝ پسضىاٖ زر ارتثاط تا ػفٛ٘ت اعفاَ  

ٔی تاضس. ػفٛ٘ت ذٛ٘ی ذیّی تٝ آٖ زلت ٔی وٙٙس ٚجٛز 

ٔاٜ زار٘س، زر  5٘ٛزازاٖ یا ضیرذٛارا٘ی وٝ سٗ وٕتر از 

ضٛ٘س تایس غٛرتیىٝ زچارػالئٓ ػفٛ٘ت ذٛ٘ی ٚ ترػٛظ تة 

حتٕاً تٛسظ پسضه زیسٜ ضٛ٘س ٚ آزٔایطات الزْ جٟت 

ارزیاتی ٚ تطریع ٔٙثغ ػفٛ٘ت زرذٛاست ضٛز ٚ تٝ عٛر 

٘یس تایس زر  زلیك ٔٛرز ٔرالثت لرار ٌرفتٝ ٚ زرٔاٖ

 .ٌرززتیٕارستاٖ ا٘جاْ 

زر غٛرتیىٝ وٛزن یا ضیرذٛار تا احتٕاَ ػفٛ٘ت ٔٛرز  

٘س ترای ٚاِسیٗ تطریع لرار ٌرفت، ایٗ تجرتٝ ٔی تٛا

أا فٟٓ ٔسائّی زر ارتثاط تا ػفٛ٘ت  ،تاضسسرت تسیار 

ذٛ٘ی ٚ ٘حٜٛ زرٔاٖ آٖ تٝ ٚاِسیٗ وٕه ٔی وٙس وٝ 

احساس تٟتری زاضتٝ ٚ راحت تر تتٛا٘ٙس ذٛز را وٙترَ 

 ورزٜ ٚ آٔازٜ وٕه تٝ فرز٘سضاٖ زر ٔراحُ تٟثٛزی تاضٙس.

 

 عفونت خونی چيست ؟

ػفٛ٘ت ذٛ٘ی تٝ ٔؼٙای پاسد تسٖ تٝ ػفٛ٘تی است وٝ زر وُ  

ذٖٛ ٚ تافتٟا ا٘تطار پیسا ورزٜ است. تسٖ یىسری پاسرٟای 

اِتٟاتی زر تراتر ػفٛ٘ت از ذٛز ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ تتٛا٘س آ٘را 

وٙترَ وٙس أا از عرف زیٍر ٕٔىٗ است ایٗ پاسرٟا تٝ ذٛز 

أالً جسی تسٖ ٘یس آسیة ترسا٘س. ػفٛ٘ت ذٛ٘ی یه حاِت و

تٝ حساب ٔی آیس، حتی اٌر ذیّی سریغ تطریع زازٜ ضسٜ 

ٚ زرٔاٖ ضٛز، ٔی تٛا٘س ٔٙجر تٝ ترٚز ضٛن ، اذتالَ ػّٕىرز 

ٔري ضٛز. حتی  اػضای ٔرتّف تسٖ ، ٘اتٛا٘ائی زائٕی ٚ یا 

ذٛ٘ی یا ٚجٛز ٔسٕٛٔیت ػفٛ٘ت ذٛ٘ی  را تٝ ٘أٟای زیٍر : 

 .٘أٙس تاوتری زر ذٖٛ ٔی 

ػفٛ٘ت ذٛ٘ی زر ٞر سٙی رخ ٔی زٞس أا زر اعفاَ ٚ اٌر چٝ  

آٟ٘ایی وٝ زچار ٚ ذػٛظ آٟ٘ایی وٝ سٗ پائیٙتری زار٘س، ٝ ت

 تیٕاریٟای ٔسٔٗ ٞستٙس، ضایغ تر ٔی تاضس.

 

 علل عفونت خونی چيست ؟  

ٔیىرٚتٟای ٔرتّفی ٘ظیر تاوتریٟا، ٚیرٚسٟا، اٍّٟ٘ا ٚ یا  

لارچٟا ٔی تٛا٘ٙس ٔٙجر تٝ ػفٛ٘تٟای تسیار ضسیسی 

. زر ٘ٛزازاٖ ٚ ٌرز٘س ٘س وٝ ٔٙجر تٝ ػفٛ٘ت ذٛ٘ی ضٛ

ضیرذٛاراٖ ٔؼٕٛالً زر اوثر ٔٛارز ػُّ ایٗ حاِت 

 تاوتریٟا ٞستٙس.

  
تاوتریٟا زر عی تارزاری ٚ یا زر ، سیاری از ٔٛارززر ت

زٔاٖ زایٕاٖ از ٔازر تٝ جٙیٗ یا ٘ٛزاز ٔٙتمُ ٔی ضٛ٘س. 

تؼضی از ػٛارؼ زٚراٖ تارزاری وٝ ضا٘س ترٚز ػفٛ٘ت 

ذٛ٘ریسی، تة  : زر ٘ٛزاز را افسایص ٔی زٞٙس، ضأُ

ٔازر ،ػفٛ٘ت رحٕی یا جفتی ، پارٌی زٚزرس ویسٝ آب 

 .رت ٔی تاضسسعی زایٕاٖ ٚ زایٕاٖ عٛال٘ی ٚ زر 

  
  NICU زر ترص آٟ٘ایی وٝ ترػٛظ  ٘ٛزازاٖ ٘ارس

)ترص ٔرالثت ٚیژٜ ٘ٛزازاٖ( تستری ٔی ضٛ٘س تسِیُ 

ضؼف سیستٓ ایٕٙی ٚ ا٘جاْ السأات ذاظ ٘ظیر زاضتٗ 

سرْ، ٚجٛز ِِٛٝ ٞای ٔرتّفی وٝ تٝ تس٘طاٖ ٔتػُ 

است ٚ ٕٞچٙیٗ تٙفس از عریك ِِٛٝ ٚ زستٍاٜ تٟٛیٝ، 

٘سثت تٝ ترٚز ػفٛ٘ت ذٛ٘ی تسیار حساس ٚ ٔستؼس ٔی 

ت عثیؼی تر رٚی پٛست تاضٙس. ٔیىرٚتٟایی وٝ تػٛر

ز٘سٌی ٔی وٙٙس، ذیّی راحت از عریك راٟٞایی وٝ شور 

ضس ٚارز جریاٖ ذٖٛ ضسٜ ٚ ٔٙجر تٝ ترٚز ػفٛ٘ت ذٛ٘ی 

 ٔی ضٛ٘س.
 
 

 

 

 

 


