
 

 

 

 

  

 

 

 

کمالوند روبررو  کریرر ر   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکر   -مجتمع پرد س دانشگاه علوم پ شکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپ شکی میر

 60000430650-58تلفن: 

 BSI – CSEPسپسی بالینی 

بیمار دست کم  کی از عالئم و نشانه ها  بالینی ز ر 

 را داشته باشد:

درجه سانتی گراد(،  05تب )دما  باال  

(  ا mmg  06هیپوتانسیون )فشار سیتولیک ز ر 

اولیگور  و کشت خون انجام نشده باشد و  ا هیچ 

ارگانیسم  ا آنتی ژن در خون  افت نشده باشد و 

عفونت واضحی در محل د گر  وجود نداشته باشد و 

 پ شک درمان برا  سپسیس را شروع کرده باشد.

بیمار  که حداکثر  ک سال سن دارد و دستکم  کی 

 از عالئم و نشانه ها  بالینی ز ر را دارا باشد:

 بدون آنکه ناشی از علت شناخته شده د گر  باشد:

درجه سانتی گراد( هیپوترمی  05تب )دما  باال  

درجه سانتی گراد( آ نه  ا براد کارد ا  03)دما  ز ر 

و کشت خون انجام نشده باشد و  ا ارگانیسم  ا آنتی 

ژن در خون  افت شده باشد و عفونت واضحی در 

محل د گر  وجود نداشته باشد و پ شک درمان 

 برا  سپسیس را شروع کرده باشد.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد کنترل عفونت   

 سپسیس

 

 

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 سپسیسعنوان: 

تییه کننده: خد جه فرضی ) سوپروا  ر کنترل 

کارشناس -سوپروا  ر آموزش سالمت -عفونت

 بیداشت حرفه ا  (

 3463063064تدو ن: 

3461063064بازنگر  دوم:    



 – BSIعفونت خونی ثابت شده در آزما شگاه 

LCBI: 

 دست کم  کی از و ژگی ها  ز ر را داشته باشد:

رشد پاتوژن در  ک کشت خون،  ا از چرنرد کشرت 

خون، پاتوژن مشابیی رشد کرده باشد و ارگانریرسرم 

کشت داده شده از خون مربوط به عرفرونرت مرحرل 

د گر  نباشد و بیمار دست کم  کی از عالدم ز ر را 

 داشته باشد:

درجه سانتری گرراد( لررز  را  05تب )دما  باال  

 هیپوتانسیون و در کنار آن حداقل  کی از موارد ز ر:

وجود آلوده کننده ها  معمول پوست که در دو  را 

چند کشت خون بیمار رشد نما د وجود آلوده کننده 

ها  معمول پوست که در دستکم  ک کشت خون از 

ال ن بوده و آنتری بریروتریرک  ivبیمار  که دارا  

مناسبی در افت می کند رشد نما د. تست مرثربرت 

آنتی ژن در خون و عالئم و نشرانره هرا  مرثربرت 

آزما شگاهی که مربوط به عفونت در محل د رگرر  

 باشد

. 

 عفونت:

به معنا  پد ده ا  است که می بان به دلیل تیاجم و 

 رشد و تکثیر عامل بیمار  زا دچار آسیب می شود.

 

 

 

 

 

 عفونت بیمارستانی:

عفونتی که به صورت محدود  ا منتشر و در اثر 

واکنش ها  بیمار  زا  مرتبط با خود عامل عفونی 

 ا سموم آن در بیمارستان ا جاد می شود به شرطی 

 که:

ساعت بعد از پذ رش بیمار در  31-45حداقل 

در زمان پذ رش، فرد نبا د  -بیمارستان ا جاد شود.

عالئم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیمار  

معیارها  مرتبط با  --در دوره نیفتگی خود نباشد.

عفونت اختصاصی )کد مربوطه( را جیت تعر ف 

 عفونت بیمارستانی داشته باشد.

بیماری که حداکثر یک سال سن دارد و دستکم 

 یکی از عالئم زیر را دارا باشد:

درجه سانتی گراد( هیپوترمی  05تب )دما  باال  

درجه سانتی گراد( آ نه  ا براد کارد ا  03)دما  ز ر 

 و دستکم  کی از موارد ز ر نی  موجود باشد:

وجود  کی از آلوده کننده ها  معمول پوست که در 

دو  ا چند کشت خون بیمار رشد نما د، وجود آلوده 

کننده ها  معمول پوست که در دستکم  ک کشت 

ال ن بوده و آنتی  ivخون از بیمار  که دارا  

 بیوتیک مناسبی مناسبی در افت می کند رشد نما د.

تست مثبت آنتی ژن در خون، خون و عالئم و نشانه 

ها  مثبت آزما شگاهی که مربوط به عفونت در 

 محل د گر  نباشد.
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