 افزادی کِ دارای عفًَت ّغتٌذ .

عپغیظ یا عفًَت خَى سهاًی ایداد هی ؽَد کِ

معاینات و آزمایشات
 خَى تَعیلِ ٍارد کزدى یک عَسى در عاعذ یا تاسٍ

هیکزٍب ٍارد خَى ؽَد .هیکزٍب ّای سیادی هی تَاًٌذ
تاعث عفًَت خَى ؽًَذ کِ اس تیي آًْا تاکتزی ّا

عالئم سپسیس

گزفتِ هی ؽَد ٍ تعییي هی ؽَد کِ آیا تعذاد گلثَل ّای

هْوتزیي عاهل ّغتٌذ  .عپیظ یک تیواری خذی هی

 حزارت تذى تاال ٍ پاییي هی رٍد سیزا قادر ًوی تاؽذ

عفیذ تاال رفتِ یا ًِ ؟

تاؽذ کِ ؽذت آى هتفاٍت اعت .در ًَع ؽذیذ هوکي

دها را کٌتزل کٌٌذ.

 هوکي اعت خَى تِ آسهایؾگاُ فزعتادُ ؽَد ٍ در

اعت فؾار خَى پاییي تیایذ ٍ در ًتیدِ ارگاًْای هختلف

 لزس

هحیظ ّای هخقَؿ کؾت دادُ ؽَد تا تثیٌٌذ کِ آیا

تذى اس کار تیفتٌذ ٍ ّوچٌیي هوکي اعت در رگْای

 افشایؼ ضزتاى قلة ٍ تٌفظ

تاکتزی رؽذ هی کٌذ یا ًِ؟ هعوَالً خَاب آسهایؼ

کَچک لختِ ایداد ؽَد.

 کاّؼ عغح َّؽیاریّ ،ذیاى گَیی ٍ گیدی

عاعت تعذ هؾخـ هی ؽَد تِ ایي کار کؾت خَى هی

 خًَزیشی ّای کَچک سیز پَعتی کِ ّن هی تَاًذ تِ

گَیٌذ.

فَرت تغییز رًگ پَعت ٍ ّن تِ فَرت ًقغِ ّای

 هوکي اعت اس هخاط ،ادرار ،هایع ًخاعی ٍ یا هَاد

کَچک قزهش تاؽذ.

درٍى آتغِ ًوًَِ گیزی ؽَد تا هیکزٍب را درٍى آًْا

 درد هفافل هثل عتَى هْزُ ّا ،هچ دعت ،راى،

هؾاّذُ کٌٌذ.

آرًح ٍ ساًَ

 تغت ّای دیگزی کِ هوکي اعت درخَاعت ؽَد،

 تَْع ٍ اعتفزاغ

یک عکظ رادیَلَصی عیٌِ تزای عفًَت ریِ ٍ یک عی

 اعْال

تی اعکي ؽکن تزای عفًَت ؽکن اعت .

 کاّؼ ادرار

 عی تی اعکي یک عزی عکظ ّای رادیَلَصی اعت

 در ًَساداى کاّؼ تَى عضالت ٍ کاّؼ اؽتْا

کِ اس سٍایای هختلف گزفتِ ؽذُ ٍ تَعیلِ کاهپیَتز کٌار

علت سپسیس
عفًَت ریِ )پٌَهًَی( ،عفًَت هثاًِ

ٍ کلیِ ،عفًَت

پَعت ،عفًَت ّای ؽکوی هثل التْاب آپاًذیظ

ٍ یا

عفًَت ّای هٌاعق دیگز هثل هٌٌضیت هی تَاًٌذ هٌتؾز
ؽذُ ٍ تِ عپغیظ تثذیل ؽًَذ

 .عفًَت ّای تعذ اس

خزاحی ّا ّن هی تَاًٌذ تاعث عپغیظ ؽًَذ .
افرادی که در معرض خطر ابتال قرار دارند
 افزادی کِ عیغتن ایوٌی تذًؾاى تِ دلیل تیواری
ّایی هثل عزعاى یا ایذس اس کار افتادُ اعت.
 افزادی کِ عیغتن ایوٌی آًْا ٌَّس کاهل ًؾذُ ،هثل
ًَاساداى ًارط
 افزاد تغیار خَاى ٍ خیلی پیز.
ّ ز کغی کِ پیًَذ عضَ اًدام دادُ تاؽذ .
 کغاًی کِ ؽیوی درهاًی هی ؽًَذ ٍ اؽعِ دریافت
هی کٌٌذ.
 افزادی کِ تیواریّای عَالًی هذت دارًذ ،هثل ایذس
یا دیاتت.
 افزادی کِ آعیة ّا ٍ یا عَختگی ّای ؽذیذ دارًذ.
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ّن قزار دادُ هی ؽَد تا تتَاى اخشاء درٍى ؽکن را دیذ
چه وقت باید به پسشک مراجعه کرد؟
اگز ّز کذام اس عالئن عپغیظ را هؾاّذُ کزدیذ ٍ یا اگز

درمان

در ّز کذام اس ٍضعیت ّای سیز تَدیذ تِ پشؽک هزاخعِ

 ؽایذ السم تاؽذ تزای ؽوا اکغیضى گذاؽتِ ؽَد،

کٌیذ.

تذیي فَرت کِ هاعکی رٍی دّاى ؽوا گذاؽتِ ؽذُ ٍ یا

 در حال ؽیوی درهاًی ٍ یا درهاى تا اؽعِ ّغتیذ .

اس عزیق لَلِ ای اس عزیق تیٌیتاى ،تِ ؽوا اکغیضى دادُ

 پیًَذ عضَ ؽذُ ایذ.

هی ؽَد.

 ایذس داؽتیذ.

 گاّی اٍقات ًیاس اعت تیوار در تخؼ هزاقثتْای ٍیضُ

 کَدک سیز دٍ هاُ کِ تة ،تی حالی ،کاّؼ اؽتْا،

تغتزی ؽَد.

تغییز در رفتار عثیعی ،راػ غیز هعوَل دارد .

 عثق ًتایح تغت ّا ،پشؽک دارٍ تدَیش هی کٌذ کِ
هی تَاًذ ؽاهل آًتی تیَتیک ّایی کِ اس عزیق ٍریذی

دادُ هی ؽًَذ تاؽذ .هعوَال اس آًتی تیَتیک ّایی
اعتفادُ هی ؽَد کِ عیف ٍعیعی اس تاکتزی ّا را اس تیي
هی تزًذ ،چَى گاّی هعلَم ًیغت کِ کذام تاکتزی تاعث
تیواری ؽذُ اعت .
 تِ هحض ایٌکِ خَاب کؾت خَىًَ ،ع تاکتزی را
هعلَم کزد ،پشؽک آًتی تیَتیک هخقَؿ آى تاکتزی را
تدَیش هی کٌذ .
 هوکي اعت پشؽک دعتَر تشریق عزم ٍریذی را

هٌاتع:

تذّذ تا حدن خَى را افشایؼ دّذ.
 اگز ًتایح آسهایؾات ،عفًَت ؽکوی را ًؾاى دّذ،
هعوَال تَعیلِ عَسى یا خزاحی خارج هی ؽَد .
 دیالیش در فَرت اس کار افتادى کلیِ اًدام هی ؽَد
 در فَرتیکِ تیوار قادر تِ غذا خَردى ًثاؽذ غذا اس

1. Sepsis accessed on: 08/29/2012
2.
http://www.mdconsult.com/das/patient/body
/386112849-3/1386649774/10089/57784.html
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عزیق یک لَلِ دادُ هی ؽَد.
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