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 تعريف سپسيس

به وجود عفونت در جريان خون اطالق مي شود كه به انـواع زودرس و      

 .ديررس تقسيم مي شود

 قبل يا حين زايمان كسب مي شود: نوع زودرس

بـخـش     هايي هستند كه در اتاق نوزادان طبيـعـي،  عفونت: نوع ديررس

 .هاي ويژه نوزادان يا جامعه كسب مي شوندمراقبت

 بيماري زايي 

عفونت در نوزادان، نارس يا كم وزن بودن ي مهمترين عامل مستعد كننده 

) ترم( را در مقايسه با نوزادان رسيده  در زمان تولد است كه ابتال به عفونت

 .برابر افزايش مي دهد 10-30و داراي وزن طبيعي 

جدايي زودرس از سد دفاعي جفت، شيرخواران را در معرض عفونت شايع 

 .ويروسي، قارچي و انگلي قرار مي دهد
 پيشگيري

 .آيدها مهمترين و موثرترين روش كاهش عفونت به شمار ميشستن دست

 شستشوي صحيح دست ها

 : والدين عزيز

الزم است دست ها قبل از تماس با نوزاد با آب و صابون شسته شونـد و    

 .ثانيه است 40-60روش صحيح شستشوي دست مهم است و زمان آن 

مي توانيدبراي بهداشت دست ها از مواد ضدعفوني كننده دست استـفـاده   

ثانـيـه    20-30مدت زمان مناسب براي ضد عفوني كردن دست ها .  كنيد

 .است

 دانيد سپسيس چيست؟آيا مي 

 :والدين عزيز

 تدابير درماني

 ها براي عوامل آسيب زاي احتمالي يا مشخصبيوتيكاستفاده از آنتي •

 مثل دادن اكسيژن: اقدامات نگهدارنده و حمايتي •

 باال بردن سيستم دفاعي بدن •

 .روز با توجه به شرايط نوزاد ادامه مي يابد 7-10درمان ضد ميكروبي  •

 پيش آگهي و عوارض

اثـر    در  اسـت   وزني شديد و بسيار شـديـد مـمـكـن       شيرخواران دچار كم

 .سپسيس دچار عوارض عصبي و تنفسي شديد گردند

عوارض ديگر سپسيس عبارتند از نارسايي تنفسي، اختالل در كـاركـرد      

 .مغز استخوان

 تدابير درماني

پس از دارو درماني، مهمترين .  بخش اصلي مراقبت، درمان  دارويي است

اقدام در اين بيماري، پيشگيري از ايجاد عفونت و انتقال آن مي باشد كه 

 .شستن مكرر و مناسب دست ها بهترين توصيه مي باشد

كاهش استرس محيطي است، پس تنـظـيـم    :  بخش ديگر مراقبت شامل

-هاي خيس نوزاد براي پـيـش  دقيق دماي محيط و تعويض مكرر كهنه

 .گيري از تبخير و كاهش دماي حرارت نوزاد توصيه مي گردد

 اجتناب از ازدحام در اتاق نوزاد •

 توجه اكيد به شستن دست ها •

 مراقبت بسيار دقيق از پوست نوزاد •

 به حداقل رساندن خطر آلودگي •

 از جمله تدابير مراقبتي محسوب مي شوند •

 

 

 

 

 

 

 : منابع

 NICUمراقبت هاي ويژه پرستاري نوزادان  -

 2011بيماري هاي نوزادان، نلسون  -


