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SSI (Surgical Site Infection) عفونت محل عمل جراحی 



Incisional Primary/Secondary 

 برش جراحی اولیه یا ثانویه

 

اولیه (Primary): 

مثال دارند برش محل یک که هایی عمل تمام در برش محل C-section 

محل مانند دارند جراحی برش دو که عملهایی در عمل اصلی محل 

 قلب پس بای عمل در سینه قفسه

 

ثانویه (Secondary): 

مانند دارند جراحی برش دو که عملهایی در دهنده، یا ثانویه برش محل 

 قلب پس بای عمل در پا محل

 

 

 



اولیه یا ثانویهعفونت سطحی برش جراحی   
 

SSI-SIP : Superficial Incisional Primary 

SSI-SIS : Superficial Incisional Secondary 
 

را زیرجلد و پوست فقط عفونت  و بیفتد اتفاق عمل از روز 30 طی عفونت  

 :زیر موارد از یکی   و  باشد کرده درگیر

(a از سطح برش جراحیترشح چرکی 

(b از بافت یا مایعی که به طریقه ی آسپتیک از محل برش سطحی گرفته شدهکشت مثبت 

(aروشهای میکروبشناسی غیر از کشت هم قابل قبول هست. 

 

(cباشد داشته را زیر موضعی عالئم از یکی بیمار و گردد باز جراح توسط سطحی برش: 

 گرمی یا قرمزی موضعی، تورم موضعی، تندرنس یا درد

(aنیست قبول قابل معیار این بوده منفی و شده انجام اگر ولی است، قبول قابل باشد نشده انجام کشت اگر. 

 

(dجراح یا معالج، پزشک توسط جراحی سطحی برش عفونت تشخیص 



 

و بیفتد اتفاق عمل تاریخ از روز 90 یا 30 طی عفونت ،عمل نوع به بسته   

    و  باشد درگیر (عضالنی الیه و فاسیا مثال) جراحی برش عمق نرم بافت

 :زیر موارد از یکی

(a از عمق برش جراحیترشح چرکی 

(bرا موارد این از یکی بیمار و گردد، باز جراح توسط یا و شود باز خودبخود برش عمق 

 موضعی تندرنس یا درد تب، :باشد داشته

(a،(نیست قبول قابل منفی کشت) باشد نشده انجام یا باشد مثبت کشت 

(cحین در مستقیم، معاینه در جراحی برش عمق عفونت شواهد سایر یا آبسه 

 تصویربرداری یا و هیستوپاتولوژی، یا عمل،

 

اولیه یا ثانویهعفونت عمقی برش جراحی   
 

SSI-DIP : Deep Incisional Primary 

SSI-DIS : Deep Incisional Secondary 
 



 



Organ/Space SSI 
 عفونت فضا یا ارگان خاص متعاقب عمل جراحی

 

و بیفتد اتفاق عمل تاریخ از روز 90 یا 30 طی عفونت ،عمل نوع به بسته   

 درگیر را (عضالنی الیه و فاسیا پوست، از غیر) بدن از قسمتی هر عفونت

 :زیر موارد از یکی   و  باشد کرده

(a از درن که در ارگان یا فضای خاص قرار داده شده استترشح چرکی 

(b از بافت یا مایعی که به طریقه آسپتیک از ارگان یا فضای خاص گرفته شدهکشت مثبت 

(c یا فضای خاص در معاینه مستقیم، در حین عمل، یا شواهد عفونت ارگان آبسه یا سایر

 هیستوپاتولوژی، و یا تصویربرداری

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

زمانیکه عفونت ارگان با عفونتهای برش جراحی همزمان وجود دارد، عفونت  : نکته

 .عمقی تر گزارش می شود



 



CASE 

آبان تحت عمل  1ساله که با تشخیص آپاندیسیت پرفوره در تاریخ  25بیمار آقای 
بیمار چند روز بعد از عمل با حال عمومی خوب و آنتی . جراحی قرار میگیرد

وی در . مترونیدازول مرخص می شود+ بیوتیک خوراکی سیپروفلوکساسین 
آبان با قرمزی و ترشح از محل عمل مراجعه می کند، ترشحات  10تاریخ 

جراح در اتاق عمل بخیه ها را باز و زخم را شستشو میدهد، . سبزرنگ هست
عمیق بوده ولی وارد حفره : برآورد از عمق عفونت. نمونه کشت ارسال میشود
 .شکم و پریتوئن نشده است

 MRSA: نتیجه کشت

 کد عفونت؟
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