
وجود ارگانیسم که از طریق کشت داخل فضا یا 

 ارگان ویژه  و یا بافت خاصی ثابت شود.

آبسه یا هرگونه شواهدی دال بر عفونت در زخم و یا 

ارگانی خاص که از طریق مشاهده مستقیم یا 

 آزمایش های بافت شناسی یا رادیولوژی کشف شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

کمالوند روبرروی کریرریر   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکر   -مجتمع پردیس دانشگاه علوم پ شکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپ شکی میر

 60000430650-58تلفن: 

عفونت محل جراحی) اعضای داخلی، فضاهای بین 

 SSIاعضا(کد:(

این نوع عفونت عبارت است از عفونت هر بخش از 

بدن )به ج  محل برش پوستی، فاسپا، الیه عضالت( 

که باز شده و حین عمل جراحی دستکاری شود این 

عفونت را تحت عنوان عفونت محل جراحی ) با ذکر 

 نام ارگان/ با فضای درگیر( ذکر می کنند.

روز پس از عمل جراحی ) در  06این عفونت طی 

صورتی که هیچ چی  در محل قرار نگرفته باشد( یا 

طی یک سال ) اگر چی ی در محل قرار گرفته باشد( 

بروز نموده و میتواند عفونت هر قسمتی  از بدن را 

شامل گردد) به ج  محل برش جراحی، فاسیا یا الیه 

های عضالنی( که طی عمل جراحی دستکاری شده 

است. و بیمار دست کم یکی از ویژگی های زیر را 

 دارد:

خروج ترشح  چرکی از درنی که در محل زخم و  

 داخل فضا یا ارگان خاصی قرار داده اند.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

واحد -واحد آموزش سالمت   -واحد کنترل عفونت 

 بهداشت حرفه ای 

 عفونت محل جراحی

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 عفونت محل جراحیعنوان: 

تییه کننده: خدیجه فرضی ) سوپروای ر کنترل 

کارشناس -سوپروای ر آموزش سالمت -عفونت

 بیداشت حرفه ای (

 3463/63/64تدوین: 

3461/63/64بازنگری دوم:    



 عفونت محل جراحی )عفونت سطحی(کد:

SSI – (SKIN) 

روز پس از عمل جراحی روی داده باشد و  06عفونت طی 

تنیا پوست و بافت زیر پوستی را درگیر کرده باشد. و 

 دست کم یکی از موارد زیر را داشته باشد:

 ترشح چرکی از محل برش سطحی

ارگانیسم از مایع یا بافت محل برش سطحی که به طور 

 آسپنیک تییه شده جدا گردد.

دست کم یکی از عالئم یا نشانه های دردناکی، ورم 

موضعی، قرم ی یا گرمی وجود داشته باشد مگر اینکه 

 کشت منفی باشد.

تشخیص عفونت سطحی توسط پ شک مربوطه مطرح 

 شده باشد.

 

 عفونت:

به معنای پدیده ای است که می بان به دلیل تیاجم و 

 رشد و تکثیر عامل بیماری زا دچار آسیب می شود.

 عفونت بیمارستانی:

عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش 

های بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم 

 آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که:

ساعت بعد از پذیرش بیمار در  21-45حداقل 

 بیمارستان ایجاد شود.

در زمان پذیرش، فرد نباید عالئم آشکار عفونت  -

مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نیفتگی خود 

 نباشد.

معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی )کد مربوطه(  - 

 را جیت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد.

 

-SSI-عفونت محل جراحی) عفونت عملی(کد:

ST  

روز بروز  06عفونت مربوط به عمل جراحی که طی 

( در implantکرده باشد در صورتی که هیچ چی ی )

محل قرار داده نشده باشد و یا در طی یک سال بروز 

کرده باشد در صورتی که چی ی در محل قرار گرفته 

) فاسیا و الیه های   3باشد و بافت های عمقی 

عضالنی( را درگیر کرده باشد و بیمار دست کم یکی از 

 ویژگی های زیر را داشته باشد:

ترشح چرکی از عمق محل برش به شرطی که مربوط 

 به ارگان یا فضای دیگر نباشد.

عفونت عمقی محل جراحی که خود به خود  یا توسط 

جراح و یا زمانی که یکی از عالئم و نشانه های زیر 

باشد باز می شود مگر اینکه زخم دارای کشت منفی 

 باشد.

درجه سانتی گراد ، حساسیت و  05دمای باالی 

 دردناکی  موضعی

آبسه یا شواهد دیگری از عفونت در عمق زخم که در 

حین جراحی مجدد، آزمایشیای هستوپالوژیک یا 

 رادیولوژیک دیده شود.

 تشخیص عفونت عمقی توسط پ شک مربوطه
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