
 عفونت خوني

 
 

پدر و مادر گرامي توصيه ها و نكات اين جزوه به شما كمك مي كند كه از 

ان به عفونت پيشگيري نوزادت ينوزادتان به خوبي مراقبت كرده و از ابتال

 نمائيد:

  در نوزادان سيستم ايمني به خوبي شكل نگرفته است و هنوز مقابله با انواع

ين دليل درمان عفونت نوزادان بايد در بيمارستان عفونتها را پيدا نكرده است. به هم

 صورت گيرد.

  عفونت خوني به معناي پاسخ بدن به عفونتي است كه در كل خون انتشار پيدا

 كرده و بدن يك سري پاسخ برابر عفونت از خود نشان مي دهد.

  عوامل مختلفي نظير باكتري، ويروس، انگل و قارچ مي تواند عفونت بسيار

 له عفونت خوني را ايجاد كنند.شديد از جم

 



 باكتريها در طي بارداري و يا در زمان زايمان يدر بسياري موارد عفونت نوزاد ،

 شود.از مادر به جنين يا نوزاد منتقل مي

 فونت رحمي يا جفتي، پارگي زودرس كيسه آب در طي خونريزي يا تب مادر، ع

 عفونت را در نوزاد زياد كند.احتمال زايمان و زايمان طوالني و مشكل مي تواند 

  نوزاد نارسي كه در بخشICU شود به دليل ضعف سيستم نوزادان بستري مي

ايمني و نيز تنفس از طريق لوله و دستگاه تهويه نسبت به بروز عفونت بسيار 

 اس مي باشد.حس

 

 شود:عالئم عفونت در نوزادان به شكل زير ظاهر مي

 خوب نبودن نوزاد )مادر از شيرخوار خود ناراضي باشد(  -

 خوب شير نخوردن  -

 بي حالي  -

 پرخوابي  -

 عدم واكنش به تحريكات محيطي  -

 ناآرامي و بدخلقي  -

 ضعف  -

 شلي  -

 ضربان قلب تندتر از حد طبيعي يا خيلي كندتر  -

 تنفس سريع -

 تب  -

 

 باشد، از آنجايي كه عالئم عفونت در بسياري از نوزادان و شيرخواران مبهم مي

تستهاي آزمايشگاهي داراي نقش اساسي در تشخيص اين بيماري هستند كه شامل 

 

http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2014/09/shutterstock_89254483_7.jpg


و گاهي نياز به نمونه  آزمايش خون و ادرار و عكس برداري از قفسه سينه مي باشد

 گيري از مايع نخاع مي باشد.

  اگر عفونت درمان نشود گسترش مي يابد و عوارض بسيار شديدي ايجاد مي

كند عفونت مي تواند به عملكرد اعضاي مختلف بدن تاثير گذاشته و به نارسائي 

كليه، كبد قلب و بيماري ريه و صدمات مغزي شود. معموالً روي شنوايي نوزاد نيز 

به درمان پاسخ مناسبي ندهد تاثير مي گذرد. اگر عفونت به سرعت درمان نشود يا 

 به خصوص  در نوزادان مي تواند منجر به مرگ شود.

 

 پيشگيري از بيماري عفونت خوني

اگر چه تمامي انواع عفونتها قابل پيشگيري نيستند اما بعضي از آنها مي توان  -

 اجتناب نمود.

زيابي مادران باردار بايد از نظر وجود هر گونه عفونت در كانال زايماني مورد ار -

قرار گيرند)اگر عفونت در كانال زايمان قطعي شد بايد مادر در حين زايمان از طريق 

 رگ آنتي بيوتيك بگيرد(

اگر خانم بارداري از نظر عفونت چك نشده باشد اما در گروه پرخطر باشد. مثاًل  -

در حين زايمان تب داشته يا پارگي زودرس كيسه آب داشته يا زايمان طول كشيده 

 بررسي شود. بايد نوزادش از نظر وجود عفونتباشد، 

 نوزاد پس از ترخيص با افراد بيمار در تماس نباشد. -
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