کد سندPAM-CC-20 :
شماره ویرایش1 :

عوارض احتمالی:
در صورتی که عفونت خون درمان نشود یا همه بدن را
فراگیرد ،می تواند عواقب جدی را در پی داشته باشد.
 .1عفونت دایمی دریچههای قلبی

در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:


بروز مجدد تب



عالیم عفونت (تورم ،درد ،قرمزی ) در هر کجایی از

 .2نارسایی تنفسی بزرگساالن

بدن ،اگر شما قبالً سابقه مسمومیت خون داشتهاید،

 .3نارسایی چند عضو (قلب ،ریهها ،کلیهها و کبد)

و االن میخواهید یك جراحی غیر اورژانس یا یدك

 .4شوك ،کاهش شدید فشار خون ،عفونت شددیدد و
مرگ

کار دندانپزشكی انجام دهید.

)2
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اگر دچار عالیم جدید و غیرقابل کنترل شده ایدد،

تاریخ بازنگری00/19/91:

آموزش به بیمار

ممكن است نشانه ای از عوارض جانبی داروهدای

پیشگیری:
)1

باسمه تعالی

در صورت بروز هر گونه عفونت  ،بدرای درمدان
مراجعه نمایید.
توجه به اصول بهداشتی و استریل در مراقبت های
بیمارستانی و پس از جراحی های بزرگ
تزریق واکسن آنفلوآنزا و پنوموکك به بیماران در
معرض خطر باالی این عفونتها
اگر قبالً انجام کار دندانپزشكدی بداعد بدروز
مسمومیت خون در شما شده است ،یا اینكه بیماری
دریچه قلب دارید ،پیش از انجام هر گدونده کدار
دندانپزشكی ،با راهنمایی دندانپزشك یا بدهدداشدت
کار دهان و دندان ،آنتیبیوتیك جهت پیشدیدیدری
مصرف کنید.

مورد استفاده شما باشد.

مسمومیت خونی ( سپسیس )

www.nursingconsult.com

با آرزوی سالمتی ربای شما

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش
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باشد .امیدواریم با مطالعه و رعاایا
آن سالم خود را بازیابید.

سپسیس  ،پا س خ ب د ن به عفونت ی ا س ت کدده در
سراسر بافت های بدن و خون منتشر شده اسدت .بددن
پاسخ التهابی گسترده ای را به عفونت اعمال می کند که
می تواند به سرعت به طور غیرقابل کنترل بده گدرد
درآید و حتی صدمه بیشتری را سبب شود.
سپسیس یكی از جدی ترین موارد عفونی است .نام دییر
این بیماری باکترمی (وجود باکتری در خون) ،مسمومیت
خونی یا سپتی سمی است.
افراد در معرض خطر

 افرادی که پیوند عضو انجام داده اند.



سرگیجه و یا سبكی سر

 افرادی که تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار گرفتده
اند.



مشكل در تنفس



ادرار بسیار کمتر از حد معمول



برافروخته شدن پوست



مشكالت کلیوی

 افرادی که مبتال به بیماری طوالنی مدت هستند( دیابت)
 افرادی که مبتال به بیماری تضعیف کننده ی ایمنی بددن
هستند (.ایدز)
 افرادی که دچار آسیب و یا سوختیی شدید شده اند.



 افرادی که مبتال به عفونت هستند(.عفونت لثه ،منندییدت،
عفونت های ادراری ،عفونت های پوستی و)...

بستریشدن بیمار؛ مراقبت و درمانهای وییه در
موارد شدید.



تزریق خون



برداشتن یا تخلیه منشأ عدفدوندت (بدرداشدتدن
آپاندیس ،تخلیه ی آبسه و )...



انجام دیالیز در مواردی که نارسایی کلیه رخ داده
است.



مصرف داروها ( آنتی بیوتیك ها و )...



فعالیت ( استراحت در رختخواب برای بدیدمداری
حاد هروری است .با بهبود تدریجی عدالیدم ،
فعالیتهای عادی خود را تدریجاً از سر گیرید).



رژیم غذائی (به هنیام بیماری حاد ،معموالً بهتدر
است تغذیه داخل وریدی انجام شود).

 افرادی که تحت عمل جراحی بزرگ قرارگرفته اند.
 افرادی که زایمان سخت یا عدارهده دار (هدمدراه بدا
خونریزی ،تب مادر ،پارگی زودرس کیسه ی آب ،وجدود
عفونت در رحم یا جفت) داشتند.
عالیم


 افرادی که سیستم ایمنی بدنشان هنوز کامل نشده
است (نوزادان و خردساالن)
 نوزادان با وزن بسیار کم هنیام تولد.
 افراد مسنی که سیستم ایمنی بدنشان هعیف شده
است.



بی اشتهایی و اشكال در غذا خوردن
تب (باالی  3۳درجه) یا گاهی پایین آمدن غیرطدبدیدعدی
درجه حرارت بدن



تنفس سریع (تنفس عمیق و سریع)



لرز



1

درمان

تند شدن هربان قلب
2

3

