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1393تا 1390اطفال مبتال به سپسیس در بیمارستان بوعلی از سال بررسی میزان فراوانی موارد کشت خون مثبت در
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روش .انجام شده است93تا 90کشت خون مثبت در اطفال مبتال به سپسیس در بیمارستان بوعلی از سال این مطالعه به منظور بررسی میزان فراوانی موارد:هدف
.انجام شده است93تا 90کودك مبتال به سپسیس در بیمارستان بوعلی از سال 204تحلیلی مقطعی بر روي -این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی : مطالعه

از موارد ٪8انتروباکتر و در ٪50موارد جرم بدست آمده سودوموناس، در از٪42مثبت بود که در ) ٪5/9( مورد 12که کشت خون در نتایج نشان داد : یافته ها
که معموال در کودکان مشکوك به سپسیس انجام می شود ، اقدامی Empiricدر مجموع چنین استنباط می گردد که درمان : نتیجه گیري.بودE.coliنیز 

.کودك کشت خون مثبت خواهند داشت100نفر ازهر 6ی است چراکه حتی در صورت انجام کشت خون ، تنها منطق

کشت خون، اطفال، سپسیس:هاى کلیدىواژه

Frequency of Positive Blood Cultures in Pediatric Sepsis, Booali Hospital, 2011-2014
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Objective: This study was performed to determine the frequency of blood cultures in pediatric sepsis
cases in Booali hospital from 2011 - 2014.Materials and methods: In this descriptive - analytical cross -
sectional survey, 204 children with sepsis attending to Booali hospital from 2011- 2014 were evaluated.
Results: The results demonstrated that blood culture was positive in 12 cases (5.9%) that 41.9% the
related germ was pseudomonas in 42%, enterobacter in 50% , and E.coli in 8%. Conclusions: According
to the findings, it may be concluded that empiric therapy usually used in sepsis workup for the children is
a logical step because of this matter that if performed, only 6 out of 100 cases are positive.
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