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بنام خدا

مراقبتهاي پرستاري در بخش 
)ICU(مراقبتهاي ویژه

محمدرضا یزدانخواه فرد: استاد
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و 

مامایی بوشهر
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Concept Of Intensive Care Unitمفهوم واحد مراقبت ویژه 

بیماران مبتال به بیماریهاي حادي که حیات را به خطر می اندازند مراقبت به عمل می از محلی است که در آن بخش مراقبت ویژه 

.این مراقبت ها توسط پرسنل الیق  و ماهر تحت بهترین شرایط و با مدرنترین وسایل انجام می گیرد.آید

در حال توسعه است بطوریکه امروزه این بخش تبأ بخش مرمیر داشته است اینودر کاهش میزان مرگICUبا توجه به اهمیتی که

هاي اختصاصی جهت مراقبت از بیماران مبتال به یک اختالل مشترك تبدیلعمومی خارج شده و به صورت واحدICUاز شکل

بیماري هاي مخاطره اما اهداف پرستاري که شامل مراقبت هاي پرستاري مداوم در باالترین حد ممکن از بیماران دچارشده است

.انگیز  حیات  است یکسان باقی مانده است 

به جنگ جهانی دوم نسبت داده می شود که مجروحان وخیم یا افرادي که بعد از عمل جراحی دچار شوك ICUتاریخچه پیدایش 

اینگونه بیماران را از سایرین . دادندشدند کار آمدترین پرسنل با بهترین وسایل در خطوط اول جنگ آنها را تحت مداوا قرار میمی

کردند وحداکثر نیرو را در اختیار آنها قرار می دادند بر این اساس بود که بخش مراقبت هاي ویژه پی ریزي شد باید توجه جدا می

عهده  پرستاران به،دستگاه هاي الکترونیکی پیشرفته وجود دارد  نقش اساسی را در ارائه مراقبتICUداشت که با وجودیکه در

.دارند 

ICU را به روش هاي مختلف طبقه بندي می کنند:

....جراحی قلب وICUجراحی اعصاب،ICU: براساس سیستم هاي بدن مثل -1

بزرگساالنICUاطفال ،ICU،نوزادانICU: هاي سنی مثل براساس گروه-2

سوختگیICUجراحی،ICUداخلی ،ICU:براساس درمان ها مثل -3

:ICUمحیط فیزیکی

جراحی باید نزدیک اتاق عمل ICUماران تحت مراقبت تعیین شود مثأل بیوICUباید مطابق با استفاده ICUمحل -1

.باشد

قرار می گیرند، به نحوي ) U(به صورت نیم دایره یا نعلی شکل بیمار است و5-15به طور ایده آل ICUتعداد بیماران در-2

.دید مستقیم داشته باشندبه کلیه بیماران د و پرستاران که ایستگاه پرستاري در وسط آن قرار گیر

.باید نور کافی ومناسب باشد تا تغییر رنگ بیمار مشخص شود -3
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بهتر است اکوستیک باشد، تهویه مناسب، درجه حرارت ICUسقف مثأل . ندعوامل محیطی باید تا حد امکان کنترل شو-4

.م آرامش بخش باشند باشد، رنگ دیوارها ه) درصد70(درجه ورطوبت کافی21

براي پیشگیري از انتقال عفونت و ایجاد یک محیط خصوصی براي بیمار، هر تخت باید در یک اتاقک مجزا قرار داشته باشد -5

. و اتاقک ها توسط دیوار شیشه اي با پرستار فاصله داشته باشد

. شود و وسایل مختلف درآن جاي گیردفضاي کافی در محیط بیمار وجود داشته باشد تا نقل و انتقال به خوبی انجام- 6

.با تخت و وسایل آن داخل یا خارج کرددرب ورودي نیز باید به شکلی باشد که بتوان به راحتی بیمار را-7

.استآویز سرم ودستگاه مانیتور،اکسیژن،ساکشن،تخت:ر اتاقک شامل وسایل موجود در ه-8

برونکوسکوپ واع لوله تراشه در سایزهاي مختلف، ، انوهاي اورژانسترالی دار،ونتیالتور،دفیبریالتوربایددر بخش-9

.والرنگوسکوپ موجود باشد

T ،P،BP ،CVP،WPدر ایستگاه  پرستاري باید مانیتورینگ مرکزي وهمچنین وسایلی جهت اندازه گیري  - 10

،Dripperجهت تنظیم قطرات سرم وخون وجود داشته باشد.

.در دسترس باشد حل استراحت پرستاران بایستی در محلی نزدیک بخش وم–11

.اتاقی براي مشاوره ومصاحبه با عیادت کننده وجود داشته باشدICUبایستی در کنار هر-12

از گان، م جدا باشد و پرسنل موظفندباید بصورت مجزا مراقبت شوند یعنی وسایل هر کداICU، بیماران براي پیشگیري از عفونت

وسایل بخش نمونه برداري در فواصل مشخصی بایستی از قسمت هاي مختلف ودستکش وروکش کفش استفاده نمایند و،ماسک

از نظر . یک متخصص بیهوشی استمعموأل ICUول بخش ئمس.عفونت هاي احتمالی تشخیص وبرطرف گرددوکشت بعمل آید تا

.ر به بیمار یک به یک است نسبت پرستاICUدر بخش هاي پرسنل پرستاري،

:ICUخصوصیات پرسنل

Emotional Stabiblityثبات عاطفی-1

Motivationوجود انگیزه-2

Social Maturityبلوغ اجتماعی -3

Physicalسالمت جسمی وروحی -4 & Mental healt

Knowledgeدانش -5

Integrityدرکارصداقت - 6

Ageسن -7

ت تیمی دارند واز قواي جسمانی باالتري شرکت در مداخالتر که انگیزه براي یادگیري وین بخش ها باید از پرستاران جواندر امعموأل 

.نادیده گرفت بلکه از وجود آنها مناسب ترین استفاده را نمود مجرب رادر ضمن نباید افراد باتجربه واستفاده شود،برخوردارند،
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:بربیمارانICUتاثیر

ننده این اختالالت عدم رفتاري در بیماران می شود که عوامل ایجاد کبه دلیل ویژگیهایی که دارد باعث اختالت حسی وICUمحیط

ICUدو اختالل حسی در.، وصداهاي مداوم استوتشخیصی، نور پر رنگ و مداوم، تعدد روشهاي درمانی)Pravacy(وجود خلوت

:شایع است

Sensory Depriviationدریافت نا کافی تحریکات حسی -1

Sensory Over loadدریافت تحریکات حسی بیشتر از حد-2

یعنی آن محرکاتی که به شخصی وارد S.Dگوییم وقتی می. شودICUمی تواند در بعضی موارد موجب بروزسایکوز لئکه این مسا

. ی فراتر از محدوده تحمل فرد باشدکه وارده هاي حساست وقتی S.Oو.م باشدکمتر از آن میزان الز) وارده هاي حسی(می شود 

:اقداماتی که براي  پیشگیري از این دو اختالل انجام می شود  شامل

سایر محرکات در صورت امکانصدا وکاهش تحریکات محیطی نظیر نور،-

پوستر به عنوان محرکاتی مفید براي حفظ ارتباط بیمار با دنیاي  عکس و،ثل تقویم، ساعت، رادیو، تلویزیونفراهم آوردن وسایلی م-

خارج 

)Pravacy(رعایت خلوت بیمار-

مکان مشخص،یادآوري مرتب زمان-

ه خواب بیمار دچار اختالل نشود باید برنامه مراقبتی طوري تنظیم شود که برنام-

رتوجه به نیازهاي بیما-

.بیمار) شنوایی- بینایی(داشتن ارتباط صحیح با بیمار جهت کاهش توهمات -

:بر پرستارانICUتاثیر* 

ز باید ویژگی هاي خاصی داشته باشد، چون حالت هاي اورژانسی، مشکالت پیچیده، مراقبت اICUهمانطور که گفته شد پرستار 

شنیدن ناله وفریاد بیماران و مراقبت از بیماري که ،زیاد بخشمرتب خون و استفراغ، سر و صداهاي بیماران مشرف به مرگ، مشاهده 

اقداماتی که می توان انجام داد تا این عوامل . را بصورت یک بخش استرس آور در آورده استICUارتباط بر قرار نمی کند، بخش

:داشته باشند عبارتند ازثیر کمتري روي پرسنل تأ

بوجود آوردن محیط دوستانه بین پرسنل •
افزایش دانش و آگاهی پرستار•

Physiologyفیزیولوژي تنفس * of Respiration:
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تنفس به معناي تبادل اکسیژن و دي اکسید کربن بین سلول ها و محیط خارج است که به دو صورت خارجی و داخلی صورت می 

.گیرد

عبارت است از تبادالت گازي در سطح آلوئل هاي ریوي: External.Rخارجی تنفس •

عبارت است از تبادالت گازي در سطح سلولی : Internal.Rتنفس داخلی •

:فعالیت فیزیولوژیکی است5تنفس فرآیندي است که شامل 

تهویه مکانیکی ریه     . 1

هاي ریوي و خون تبادالت اکسیژن و دي اکسید کربن در سطح آلوئل . 2

انتقال اکسیژن و دي اکسید کربن در سیستم گردش خون  .3

تبادالت اکسیژن و دي اکسید کربن بین خون و سلول هاي بدن. 4

تنظیم فعالیت ها و اعمال تنفسی توسط مراکز کنترل تنفس. 5

هرآلوئل از دو نوع سلول اپی تلیال تشکیل میلیون آلوئل هستند که300محل اصلی تبادالت گازي در آلوئل ها است، ریه ها حاوي 

:شده است

ها بادالت گازي بین هواي داخل آلوئل از سطح آلوئل ها را تشکیل می دهد و ت٪90که حدود:Iول هاي اپی تلیوم آلوئلی نوع لس)١

.و خون کاپیلرهاي ریوي از خالل آنها صورت می گیرد

دیواره آلوئلی را می پوشانند، مهمترین عمل این سلول ها تولید، نگهداري و ٪10که در حدود : пسلول هاي اپی تلیوم نوع )٢

کار سور فکتانت کاهش کشش سطحی دیواره آلوئلی و . اي لیپو پروتئینی استاست که ماده (surfactant)ترشح سور فکتانت

تانت وضعیت آلوئلی را تثبیت کرده، کمپلیانس سور فک. جلوگیري از روي هم خوابیدن دیواره آنها و پیشگیري از کالپس آلوئلی است

.ریه را افزایش می دهد و کار تنفس را تسهیل می کند

دسته دیگري از سلول ها که در آلوئل ها قرار دارند، سلول هاي ماکروفاژ آلوئلی هستند که مواد خارجی از قبیل موکوس و باکتري •

.عی مهم بدن استها را از بین می برند و به عنوان یک مکانیسم دفا

هوا در ضمن . از راه بینی نفس می کشند) ٪85(اکثر مردم. هواي استنشاقی تا رسیدن به آلوئل ها مسیر پیچیده اي را طی می کند

در زیر الرنکس، تراشه قرار دارد که لوله اي به . سپس هوا وارد الرنکس می شود. فیلتر می شودو مرطوب ،گرم،عبور از بینی و حلق

.می باشدتیمترسان5/2و قطر تیمترسان11- 13طول 

تراشه در ناحیه کارینا به دو شاخه راست و چپ تقسم می شود که قطر برونش راست بیشتر از برونش چپ بوده و نسبت به برونش 

ی رسد وقتی هوا به دو شاخه تراشه م. چپ مایلتر است به همین دلیل آسپراسیون اجسام خارجی در برونش راست شایع تر است

آلوئل ها می یتأرطوبت و گرماي الزم را بدست می آورد بعد هوا وارد برونش ها و برونشیولها، مجاري آلوئلی و نها٪75نزدیک به 

.شود
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در آلوئل ها ذرات و مواد زاید توسط ماکروفاژها فاگوسیته می شوند، براي مقابله با عوامل عفونی عالوه بر ماکروفاژها عوامل دیگري نیز

الکتوفرین و IgA،IgE«: که نقشی در دفاع بدن در برابر عوامل عفونی دارند مثلر ترشحات مجاري تنفسی موجودندد

.»اینترفرون

Mechanic ofمکانیک تهویه * Ventilation:

.به داخل و خارج ریه ها تهویه نامیده می شود) هوا(ورود گاز

این . واقع در بصل النخاع استMeulla Oblangataیمی ظند تحت فعالیت تنی که در تهویه شرکت دارتانقباض و انبساط عضال

عضالتی که اندازه قفسه سینه را افزایش می دهند عضالت دمی و عضالتی که اندازه . فعالیت عضالنی، دم و باز دم را کنترل می کند

نبدي شکل بوده و قفسه عضله دمی است که گافراگم مهمترین دی. قفسه سینه را کاهش می دهند، عضالت بازدمی نامیده می شود

در حالت طبیعی و تنفس آرام دیافراگم . سینه و حفره شکم را از هم جدا می کند و به جناغ سینه، دنده ها و مهره ها وصل است

رد و شکم را وقتیکه دیافراگم منقبض می شود به طرف پایین و روي احشاء شکمی فشار وارد می آو. کار تنفس را به عهده دارد80٪

انقباض دیافراگمی همچنین با باال آوردن دنده ها و باز نمودن آنها موجبات اتساع قفسه سینه را . خارج جا به جا می کندفبه طر

عضالت تهویه اي منقبض شده، قفسه سینه و ریه ها اتساع یافته و Meulla Ablangataبنابراین در پی فرمان. فراهم می آورد

وقتیکه فشار داخل ریوي زیر فشار اتمسفر رسید، هوا از اتمسفر وارد ریه ها می شود واین عمل دم .کاهش می یابدفشار داخل ریوي

.نام دارد

.است، که در مقایسه با عمل دم نیاز به انرژي اندکی داردPassiveبازدم در ریه هاي سالم عملی غیر فعال 

خاصیت ارتجاعی و برگشت پذیري ذاتی ریه به . ود و به طرف ریه ها بر می گرددبازدم زمانی صورت می گیرد که دیافراگم شل می ش

لت هاي خاص که بازدم به شکل فعال در می آید عضالت بازدمی که شامل عضله بین دنده اي داخلی و ادر ح. باز دم کمک می کند

.عضالت شکمی هستند فعال شده و به خروج هوا از ریه ها کمک می کند

سینه، دنده ها و متراکم شدن ریه ها فشار داخل ي شل شدند درپی پایین آمدن قفسه دم که عضالت تهویه ادرست بعد از

فشار داخل ریوي باالتر می رود وقتیکه فشار ،ریوي باالتر از فشار اتمسفر می رسد و همین طور که ریه ها متراکم می شوند

.که این عمل بازدم نام داردها وارد اتمسفر می شود داخل ریوي باالتر از فشار اتمسفر رسید، هوا از ریه 

ه این عضالت در تهویه، ک) فرعی(عالوه بر عضالت دمی و بازدمی عضالت دیگري نیز وجود دارند تحت عنوان عضالت کمکی

ي فعال نیستند و در جریان ورزش باعث اتساع قفسه سینه می شوند استفاده از عضالت کمکی در طول تنفس آرام عاد

استفاده از این عضالت مستلزم .در بیماري هاي مزمن ریوي دیده می شودلبأمان استراحت امري پاتولوژیک بوده که غاز

ی کمکی به عنوان غارتگران به همین دلیل گاهی از عضالت تنفس. مصرف مقادیر باالي انرژي و نیاز به اکسیژن بیشتر است

Oxygens)اکسیژن Robberts)یاد می شود.

Lungvolumsهاي ریويحجم 
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بطور متوسط ظرفیت ریه . استفاده می شودSpirometerبراي تعیین دقیق حجم ریه در جریان تنفس از یک اسپیرومتر

.زیر تقسیم می شودهاياست که به حجملیتر4-6در یک فرد طبیعی بالغ حدود 

VT)(Tidal Volumeحجم جاري •

.استml500یه ها شده و یا خارج می شود، مقدارآن در حدود حجم هوایی که با یک تنفس عادي وارد ر

حجم جاري مورد انتظار در افرادیکه . مقدار طبیعی حجم جاري بستگی به سن، جنس، وزن و وضعیت سالمت فرد دارد

.است] ml/kg8 -6[تنفس طبیعی دارند 

)IRV)Inspiratory Reserve Volumeحجم ذخیره دمی •

ml3000مقدار آن. است که می توان به دنبال یک دم عادي، با یک دم عمیق وارد ریه ها نمودحجم هواي اضافی دمی 

.است

)ERV)Expiratory Reserve Volumeحجم ذخیره بازدمی•

ml1100مقدار آن . حجمی از هواست که شخص می تواند عالوه بر هواي بازدم عادي، با بازدم عمیق از ریه ها خارج کند

هوا درمواردي مثل چاقی مشهود، آسیت، حاملگی یا فرآیندهاي دیگري که باعث باال آمدن دیافراگم می این حجم. است

.شود کاهش می یابد

)RV)Residud Volumeحجم باقیمانده•

مقدار . حجمی از هوا است که حتی با شدیدترین بازدم نیز در ریه ها باقی می ماند و مانع کالپس آلوئل ها می گردد

.استml1200آن تقریبی 

اهمیت آن این است که حتی در فواصل هر تنفس، مقدار هواي کافی را براي تهویه آلوئلی در اختیار آلوئل هاي ریوي قرار 

اگر در ریه ها هواي باقیمانده وجود نداشت وکل هواي دمی با بازدم از ریه ها خارج می شد، خون وریدي که در . می دهد

می رسد، بدون هیچگونه تبادلی با هواي آلوئلی به صورت وریدي ریه ها را ترك می کرد و زمان به کامپایلرهاي ریوي

از طرف دیگر . بنابراین حجم باقیمانده کارایی اکسیژناسیون را باال می برد. به سیستم خون شریانی بر می گشتأمجدد

یل می کند و موجب کاهش کار عضالت دمی وجود حجم باقیمانده در داخل ریه ها، پر شدن مجدد ریه ها را دم بعدي تسه

.و ذخیره انرژي می گردد

Lung Capactiesظرفیت هاي ریوي *

هنگام توصیف وقایع مربوط به دوره هاي تنفسی، گاهی الزم است دو یا تعداد بیشتري از حجم ها با هم در نظر گرفته شود، 

:چنین ترکیباتی را ظرفیت هاي ریوي نامند که عبارتند از
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) IC)Inspiratory Capacityظرفیت دمی •

حداکثر مقدار هوایی است که شخص می تواند از سطح استراحت بازدمی، ببا یک دم عمیق وارد ریه ها نماید و ریه ها را تا 

مقدار تقریبی آن معادل . ظرفیت دمی معادل مجموع حجم جاري وحجم ذخیره دمی است. حداکثر ممکن متسع نماید

ml3500است.IC=Vt+IRV

)FRC)Functional Residual Capacityظرفیت باقیمانده عملی •

این ظرفیت برابر با مجموع حجم ذخیره ت تنفسی در پایان یک بازدم عادي، مقدار هواي موجود در ریه ها در حالت استراح

)FRC=ERV+R0V(بازدمی و حجم باقیمانده است 

.استml2300ریبی آن حدود مقدار تق

.توضیح داده شدقبألاهمیت این ظرفیت مشابه به حجم ذخیره باقیمانده است که 

VC)(Vital Capacityظرفیت حیاتی•

ظرفیت . عمیق از ریه ها خارج کندمألعمیق با یک بازدم کامألحداکثر هوایی است که شخص می تواند بعد از یک دم کا

).VC=IRV+Vt+ERV. (یره دمی، حجم جاري و حجم ذخیره بازدمی استحیاتی معادل مجموع حجم ذخ

مقدار متوسط آن در . از کل ظرفیت ریه را تشکیل می دهد٪80است در ریه سالم ظرفیت حیاتی ml4600مقدارآن 

یه ها کاهش در فلج عضالت تنفسی و مواردي که قابلیت اتساع ر. لیتراست3لیتر و در زنان حدود 5/4مردان بالغ در حدود 

می یابد، ظرفیت حیاتی بوضوح افت می کند، در نتیجه تعیین ظرفیت حیاتی یکی از مقیاس هاي مهم در تعیین سیر 

و خارج کردن لوله تراشه ) Weaning(بیماري ریوي، و پارامتري مهم در تعیین جداسازي موفقیت آمیز بیمار از ونتیالتور

Extubationرت عضالت تهویه اي و قابلیت اتساع ریوي است وبا اندازه گیري آن می توان این ظرفیت نمایانگر قد. است

.تعیین نمود که آیا بیمار بعد از جدا شدن از دستگاه و خارج کردن لوله تراشه تنفس مناسبی خواهد داشت یا خیر

زاي هر کیلو گرم وزن بدن میلی لیتر به ا10- 15مقدار ظرفیت حیاتی در جدا کردن موفقیت آمیز بیمار از ونتیالتورهاي 

این ظرفیت در اکثر بیماري هاي ریوي مانند تروماي قفسه سینه، ضعف عضالنی، چاقی مفرط، نفخ شدید شکم، . است

میزان نرمال ظرفیت . احتقان ریه، متعاقب جراحی بر روي قفسه سینه و قسمت فوقانی شکم و نظایر آن کاهش می یابد

.مایعات بدن داردحیاتی بستگی به سن، جنس، وزن و

)Total Lung Capacity )TLCظرفیت کل ریوي •

ظرفیت کل ریوي برابر با . عمیق در ریه ها جمع می شودمألاین ظرفیت نمایانگر حداکثر هوایی است که بعد از یک دم کا

.ملی لیتر است5800مقدار آن . TLC=VC+RV. مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقیمانده است
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علت . درصد بیشتر از زنان است20-25رفیت هاي ریوي در شرایط مساوي سنی و وزنی، در مردها در حدود حجم ها و ظ

.اصلی آن، بزرگتر بودن حجم حفره توراسیک در مردان می باشد

هاي د می توانند موجب تغییر در حجم ها و ظرفیتنبیماري هایی که موجب انسداد راه هوایی یا سطحی شدن تنفس می شو

FRCعملیبا گذشت زمان که خاصیت االستیکی ریه ها کاهش می یابد، حجم باقیمانده و ظرفیت باقیمانده. شوندریه 

.کاهش می یابدVCو ظرفیت حیاتیIRVافزایش و حجم ذخیره دمی 

فیت در حالت ایستاده حجم ها و ظرمثال . به عالوه حجم ها و ظرفیت هاي ریوي در پوزیشن هاي مختلف نیز متفاوت است

.وي دیافراگم استرهاي ریوي بیش از حالت خوابیده است که علت آن فشار وارده توسط احشاء شکمی بر

:تعریف چند اصطالح فیزیولوژیکی مربوط به مراقبت هاي ویژه*

حجم «حجم هوایی است که در یک دقیقه از راه دهان یا بینی وارد می شود) VE)Minut Ventilationتهویه دقیقه اي 

. حجم یا تهویه دقیقه اي از حاصلضرب حجم جاري در تعداد تنفس بدست می آید» اي دمی در یک دقیقههو

VE=Vt*R.R/min .لیتر در دقیقه است4- 8میزان آن در بالغین.

بررسی تهویه دقیقه اي در ارزیابی وضعیت سیستم ریوي مهم است، زیرا نشان دهنده حجم هواي مورد نیاز در دقیقه براي -

باید توجه داشت که تعیین حجم دقیقه اي، یک بررسی صحیح جهت تعیین مقدار . متابولیسم طبیعی بدن استحفظ 

.هواي رسیده به آلوئل هاي ریوي نیست

VA)Alveolarتهویه آلوئلی • Ventilation(

قه اي است زیرا بخشی از عبارت است از مقدار هوایی که در یک دقیقه به آلوئل ها می رسد که میزان آن کمتر از تهویه دقی

جهت تعیین حجم هوایی که در هر تنفس به آلوئل هاي ریوي رسیده و در . تهویه دقیقه اي به فضاي مرده می رسد

را که در هر تنفس ) فضاي مرده(بایستی حجم هواي پر شده در راه هاي هوایی غیر تنفسی . تبادالت گازي شرکت می کند

VA=(Vt-Vd)*R.R/min.   جاري کم کرداست، از حجم هواي ml150أحدود

)Dead Space(فضاي مرده •

عبارت است از بخشی از هواي جاري در مجاري هوایی باقیمانده و به آلوئل ها نمی رسدو در تبادالت گازي شرکت نمی 

به بیمار داده شود زیرا در غیر ml150هنگام تنفس مصنوعی باید حجمی بیشتر از«. استml150میزان آن حدود . کند

.»اینصورت بی اثر می باشد

:به طور کلی سه نوع فضاي مرده داریم
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)Alvealard.d.S(فضاي مرده آلوئلی*

در حالت طبیعی مقدار آن . یک وضعیت پاتولوژیک است و شامل بخشی از ریه هاست که در تهویه ریوي شرکت نمی کنند

اي مرده زمانی ایجاد می شود که تهویه آلوئلی بر قرار است، لیکن خون کافی در مویرگ هاي آلوئلی این فض. برابر صفر است

در نتیجه هواي موجود در چنین آلوئل هایی در تبادالت گازي شرکت . جهت تبادالت گازي با هواي آلوئلی وجود ندارد

.)از ایجاد چنین وضعیتی هستندآمبولی ریه و شوك همراه با کاهش مشخص فشار خون مثال هایی (نکرده 

)Anatomic D.S(فضاي مرده آناتومیک*

أیا حدودml150حجم تقریبی آن در یک فرد . که از دهان و بینی شروع شده و به برونشیول هاي انتهایی ختم می شود

.میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن است2

) PHYSIOLOGIC .D.S(فضاي مرده فیزیولوژیک *

.ه مجموع فضاي مرده آناتومیک و فضاي مرده آلوئلی اطالق می شودب

.               ریه ها کم شده و فشارنسبی دي اکسید کربن شریانی باال می رودVAمیزانVEبه طور کلی با کاهش •

VE→VA↓ Pa CO2↑

تبادات گازي در سطح آلوئل هاي ریوي و خون*

درد و سوي غشاء تنفسی بر اساس O2،Co2ي و خون بواسطه اختالف فشار نسبی تبادالت گازي در سطح آلوئل هاي ریو

.قانون انشار صورت می گیرد

گازها در دوسوي غشاء تنفسی) سهمی(تبادالت گازي بواسطه اختالف فشارنسبی•

شود و این فشار نسبی فشار نسبی یا سهمی عبارت است از فشاري که توسط هر نوع گازي در مخلوطی از گازها اعمال می: تذکر•

از جمع فشار نسبی هر کدام از گازهاي تشکیل دهنده ) گاز(فشار کلی . بستگی به غلظت گاز در مخلوطی از گازهاي موجود دارد

.بدست می آید

PO2=40mmhg(میلی گرم جیوه40همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید فشار نسبی اکسیژن در کاپیلرهاي ریوي معادل 

نتیجه این اختالف فشار، انتقال اکسیژن از هواي . است) PAO2=104mmhg(میلی متر جیوه 104در هواي آلوئلی معادل و ) 

میلی متر 46در کاپیلرهاي ریوي معادل CO2برعکس فشار نسبی . آلوئلی به داخل کاپیلرهاي ریوي است

است که نتیجه این اختالف فشار، ) PACO2=40mmhg(میلی متر جیوه 40در هواي آلوئلی معادل ) PCO2=46mmhg(جیوه

.از کاپیلرهاي ریوي به داخل آلوئل هاي ریوي استCO2انتقال 

.نتیجه تبادالت در سطح آلوئلی، تبدیل خون وریدي به خون شریانی است
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توضیع تهویه و پرفیوژن*

می شود  پر شدن کاپیلرهاي ریوي توسط خون شریانی به داخل و خارج ریه ها تهویه نامیده ) هوا(گفته شد ورود گازقبألهمانطور که 

Perپرفیوژن  Fusionگفته می شود یا به گردش خونی که در جدار مویرگهاي ریوي است، پرفیوژن گویند.

یل از قب(هر عاملی که منجر به کاهش قطر راه هاي هوایی گردد: باز بودن راه هاي هوایی)1: عواملی که بر تهویه اثر می گذارند شامل

مقاومت را هاي هوایی را نسبت به هواي جاري باال برده و باعث کاهش تهویه ) ، التهاب، ترشح، برونکواسپاسم)ادم موکوسی(موکوس 

.آلوئلی می گردد

.در مناطقی که پذیرش ریه کاهش یافته، تهویه کمتر برقرار می شود): Copliance(تغییرات موضعی در پذیرش ریه )2

. در حالت ایستاده میزان خون و هواي زیه در ناحیه قاعده ریه بیشتر از قله ریه می باشدGravity)(ن نیروي جاذبه زمی)3

:عواملی که بر پرفیوژن اثر می گذارند

لوئلیفشار آ. 3نیروي جاذبه زمین. 2فشار شریانی ریوي . 1

شبکه وسیع بستر مویرگهاي ریوي که در تماس نزدیک با دیواره آلوئلی است، سطوح بیشمار را جهت تماس گلبول هاي قرمز و هواي 

، به مقادیر کافی )واحد مبادله کننده گاز(حداکثر کارایی در تبادالت گازي زمانی حاصل می شود که هر آلوئل . آلوئلی فراهم می سازد

و هواي آلوئلی دسترسی داشته باشد یا به عبارت دیگر، نسبت تهویه و پرفیوژن در سراسر ریه ها به نحوي باشد که خون کاپیلرهاي 

.همواره تهویه و پرفیوژن با هم تناسب کامل داشته باشند، اما از نظر بالینی حتی در افراد سالم نیز چنین حالتی وجود ندارد

است که در نتیجه نسبت lit/min5یتر در دقیقه و جریان خون کاپیلرهاي آلوئلی در حدود ل4به طور طبیعی تهویه آلوئلی در حدود 

)V/Q Ratio. (است که به آن نسبت تهویه به پرفیوژن یا کسر تنفسی گویند8/0یا 5/4تهویه به جریان خون در حدود 

تبادالت گازي بین خون و سلول هاي بدن*

میلی متر 95فشار نسبی اکسیژن در مویرگهاي بافتی در حدود . ی نیز تابع قانون انتشار استتبادالت گازي در سطح سلول هاي بافت

این اختالف فشار موجب انتشار اکسیژن از گردش خون مویرگهاي بافتی به . میلی متر جیوه است40جیوه و داخل سلول در حدود 

40میلی متر جیوه و در گردش خون بافتی در حدود 45در داخل سلول در حدود CO2از طرف دیگر فشار . داخل سلول می شود

.از داخل سلول به گردش خون مویرگهاي بافتی منتقل می شودCO2به علت فشار کمتر . میلی متر جیوه است

انتقال اکسیژن در خون*

به طور کلی . می گیردبه طور خالصه حرکت اکسیژن از ریه به داخل خون و از خون به داخل بافت ها به طریقه انتشار صورت

:اکسیژن به دو صورت در خون حمل می شود

O₂satبصورت ترکیب با هموگلوبین . PO₂                                 (2(محلول در پالسما . 1
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ویرگهاي با هموگلبین پیوند یافته و بصورت اکسی هموگلوبین به م) ٪97(با ورود اکسیژن از ریه ها به داخل خون قسمت اعظم آن 

لول در پالسما حمل می شود مقدار اکسیژن به صورت ترکیب با حاکسیژن به صورت م٪3بافتی حمل می شود و تنها حدود 

Pa(هموگلوبین و یا محلول در پالسما بستگی به فشار نسبی اکسیژن شریانی  O₂ (دارد.

.شده با اکسیژن اکسی هموگلوبین نامیده می شودندهموگلوبین با: تذکر•

-Oxhyhemogolobin-Dissociation)اکسی هموگلوبین(هموگلوبین -تجزیه اکسیژنمنحنی * Curve

. اکسیژن محلول در پالسما بستگی دارد) سهمی(گفته شد مقدار اتصال اکسیژن به هموگلوبین به فشار نسبی قبألهمانگونه که 

O₂+Hb↔HbO₂.  ترکیب اکسیژن به هموگلوبین می نامند که ترکیبی قابل بازگشت است

): HbO₂(هموگلوبین –منحنی تجزیه اکسیژن 

O₂(از اکسیژن Hbو درصد اشباع) PaO₂(رابطه بین فشار نسبی اکسیژن -1 sat (را نشان می دهد.

.این منحنی به خوبی روش هاي مورد استفاده بدن براي آزاد کردن اکسیژن در سطح بافت ها را نشان می دهد-2

Lowerبوده و از یک شیب باال رونده ) شکلS(شکل سیگموئیدياین منحنی داراي Portion Steep درPaO₂بینmmhg

Flat(ویک قسمت با شیب مسطح و یکنواخت 50-10 Upper Portion ( درPaO₂بینmmhg100-60تشکیل شده است.

خون مویرگی می توانند PaO₂دکی در باشد بافت هاي محیطی تنها با سقوط انmmhg )10-50(بینPaO₂زمانیکه میزان 

O₂مقادیر زیادي از اکسیژن را از مولکول هموگلوبین دریافت کنند چون در این جا  sat پایین است یعنی اکسیژن رسانی خوب

.صورت می گیرد

ان میزPaO₂است نشانگر این حقیقت است که حتی با افت شدید mmhg100-60بین PaO₂در سطحی از منحنی که در آن 

mmhg60به میزان PaO₂اشباع هموگلوبین از اکسیژن همچنان باال باقی می ماند و افت کمی دارد به طور مثال در افراد سالم 

.می شود٪98موجب اشباع هموگلوبین به میزان mmhg100به میزان PaO₂و ٪89موجب اشباع هموگلوبین به میزان 

. می شود ٪89به ٪98موجب کاهش ناچیز در میزان اشباع هموگلوبین از تنها 60به 100از PaO₂یعنی افت باند در 

است می تواند هموگلوبین را به میزان 55- 60فرد مبتال در حدود PAO2به همین دلیل در اکثر بیماریهاي ریوي با وجودیکه میزان 

شار نسبی اکسیژن در هواي آلوئلی تا حدودي در نتیجه اگر ف. نسبی اشباع نموده و اکسیژناسیون بافتی در حد مطلوبی حفظ گردد

.سقوط نماید بارگیري هموگلوبین تغییر زیادي نخواهد کرد

 ارتباط بینO₂ sat- PaO₂

O₂و PaO₂رابطه بین sat امهویت زیادي دارد به خصوص براي کیانیکه در مناطق بسیار مرتفع بعلت کاهش فشار

همچنان در حد مناسب ) اتصال اکسیژن به هموگلوبین( وبین از اکسیژن پایین است ولی بارگیري هموگلPO₂اتمسفر، 
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=PO₂اگر در چنین مناطقی مثأل. صورت می گیرد V0mmhg باشدO₂ sat کاهش پیدا می کند که مناسب ٪93به

رقرار است و این یک مکانیزم جبرانی براي بدن است که اکسیژن رسانی بافتی حتی در صورت در صورت هایپو کمی جزئی ب

.می شود

یعنی فشار نسبی اکسیژنی که در P50. نشان داده می شودP50هموگلوبین با –تغییر محل در منحنی تجزیه اکسیژن 

درصد اشباع هموگلوبین 50با 27mmhgبه فشار اکسیژن P50(خواهد بود ٪50آن فشار، اشباع هموگلوبین از اکسیژن 

.)اطالق می گردد

P50 طبیعی حدودmmhg27کاهش در . می باشدP50 بدین معنی است که منحنی تجزیهO₂-HB به طرف چپ تغییر محل

قیقأدP50داده، درصد اشباع هموگلوبین بیشتر شده و مقدار اکسیژن در دسترس بافت ها کاهش یافته است و یا برعکس افزایش 

. عکس مسأله فوق است

O₂↓→↑O₂در دسترس بافت ها  sat→ه سمت چپ شیفت منحنی ب→P50↓

O₂↓→₂2↑در دسترس بافت ها  sat→ شیفت منحنی به سمت راست→P50↑

و استروئیدها عواملی هستند که » 2وDPG3«دي فسقوگلسیرات3و2، درجه حرارت، )PH(، غلظت یون هیدروژن CO₂غلظت 

.بروي انحراف منحنی به چپ یا راست مؤثرند

O₂افزایش (میل ترکیبی هموگلوبین در باند با اکسیژن در سطح حبابچه هاي ریوي شیفت منحنی به سمت چپ به معناي اقزایش

sat (و شیفت منحنی به سمت راست به معناي، کاهش میل ترکیبی . و کاهش آزادسازي اکسیژن از هموگلوبین در سطح بافتی است

O₂کاهش (هموگلوبین در باند با اکسیژن در سطح حبابچه هاي ریوي  sat (ش آزادسازي اکسیژن از هموگلوبین در سطح و افزای

.بافتی می باشد

کاهش غلظت یون هیدروژن*

می ) Hb) 0(و کربوکسی هموگلوبین2وDPG3، کاهش درجه حرارت، کاهش )↓PCO₂(CO₂، کاهش غلظت )↑PHآلکالوز یا (

.توانند باعث شیفت منحنی به سمت چپ شوند

.پوتیروئیدسیم، تزریق خون کهنه، هیپوفسفاتمی و ستپیک شوك کاهش می یابددر مواردي نظیر هی2وDPG3مقدار :تذکر•

افزایش غلظت یون هیدروژن*
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می توانند باعث شیفت منحنی به 2وDPG3، افزایش درجه حرارت، افزایش )↑PCO₂(CO₂، افزایش غلظت )↓PHاسیدوز یا (

.سمت راست شوند

وئیدسیم، آنمی، بیماري مادر زادي قلب، شیفت راست به چپ خون و سکونت در در مواردي نظیر هیپرتیر2وDPG3مقدار : تذکر•

.مناطق مرتفع افزایش می یابد

در خون CO₂انتقال گاز کربنیک *

CO₂یکی از محصوالت نهایی متابولیسم هوازي داخل سلولی است که از سلول ها به داخل جریان خون انتشار می یابد .CO₂ به سه

:ل می شودطریق در خون حم

Pa(به صورت محلول در پالسما -1 CO₂(

.که طبق فرمول زیر در خون تشکیل می شود) ˉHC03(بصورت یون بیکربنات-2

CO₂+H₂O↔ H₂CO₃↔H+   +HCO₃ˉ

بصورت ترکیب با هموگلوبین -3

)Carbamino Hemoglobin ( کار با مینو هموگلوبین از ترکیبCO₂کلول هموگلوبین تشکیل با جزء پروتئینی گلوبین در مول

از مولکول هموگلوبین و دفع ریوي آن CO₂در سطح مویرگ هاي ریوي غلظت باالي اکسیژن باعث تسهیل در جدا شدن . می شود

این پدیده . موجب افزایش جدا شدن اکسیژن از هموگلوبین می گرددCO₂می شود و بالعکس در بافت ها، غلظت باالي

Haldan(اثرهالدان Effect (نامیده می شود  .

)Artificial Airways(راههاي هوایی مصنوعی *

راههاي هوایی مصنوعی به منظور حفظ باز بودن و کنترل راه هوایی مورد . طمینان از تهویه کافی بیمار استاهدف از حفظ را هوایی، 

: موارد استفاده از راههاي مصنوعی عبارتند از . استفاده قرار می گیرند

تسهیل در خروج ترشحات . 3اد نسبی کاملب راه هوایی فوقانی      انسد. 1

فراهم کردن یک سیستم بسته جهت تهویه مکانیکی. 4آسپیراسیون                     پیشگیري از .2

:راههاي هوایی مصنوعی به سه دسته عمده تقسیم می شوند

تراکئوستومیلوله. 3لوله داخل تراشه      . 2راه هوایی حلق      . 1

)الف

Pharyngeal( راه هوایی حلقی* Airway(
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دو . عمل آنها دور نگهداشتن زبان از دیواره خلفی حلق است. از این نوع راه هوایی جهت حفظ کوتاه مدت راه هوایی استفاده می شود

حلقی -حلقی ، بینی-دهانی: نوع راه هوایی حلقی وجود دارد

Orophyryngeal Airway)(حلقی -راه هوایی دهانی•

:موارد استفاده شامل . که از لبها تا حلق امتداد دارد و جنس آن از پالستیک نرم است

کاهش تون عضالت راه هوایی فوقانی و انسداد آن بدنبال کاهش سطح هوشیاري. 1

جلوگیري از گاز گرفتن لوله تراشه . 2

، ایجاد ناراحتی GAYممنوعیت دارد، زیرا ممکن است موجب تحریک رفلکس استفاده از این نوع راه هوایی در بیماران هوشیار-

.همچنین در صدمات فک و صورت و جراحی دهان نمی توان از آن استفاده کرد. براي بیمار، استفراغ، آسپراسیون گردد

.زبان را از جلو راه حلق کنار می کشد.٢.     براحتی جایگذاري می شود.1:مزایا•

.ممکن است باعث تحریک رفلکس گگ شود.  2.       براحتی جابه جا می شود. 1: یبمعا•

.در صورتیکه اندازه آن درست انتخاب نشود منجر به انسداد راه هوایی می گردد.3

.به ندرت در بیماران هوشیار تحمل می شود.4

)Nasopharyngeal Airway(حلقی -راه هوایی بینی•

گاهی به آن . لوله شیپوري شکل الستیکی و نرمی است که از سوراخ بینی وارد شده تا قسمت خلفی حلق امتداد پیدا می کند

Nasal. (بینی نیز گفته می شودترومپت Trumpet (موارد استفاده شامل:

کاهش تون عضالت راه هوایی فوقانی و انسداد آن بدنبال کاهش سطح هوشیاري. 1

قفل شدن دندان ها در طول تشنج. 4تروماي حفره دهان  . 3ی صورت و فک   جراح. 2

وجود بخیه در داخل دهان.5

.در صورت وجود اختالالت انعقادي و انسداد بینی نمی توان از این نوع راه هوایی استفاده کرد

.ل می شوددر بیماران هوشیار بهتر از نوع فوق تحم. 2براحتی جایگذاري می شود    . 1: مزایا•

.بدون دستکاري توربین هاي بینی امکان ساکشن کردن وجود دارد. 3

براحتی خم می شود و انسداد پیدا می کند. 2خونریزي شدید بینی  . 1: معایب•

ایجاد زخم فشاري در موکوس بینی. 3

)ب

Endotraلوله داخل تراشه * Cheal Tube)ETT (
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داخل تراشه پروسیجري لوله گذاري. الی و قابل انعطافی هستند که راه هوایی مطمئن را براي بیمار فراهم می سازندلوله هاي تو خ

.است که در طی آن یک لوله از طریق  دهان یا بینی وارد تراشه بیمار می نمایند

وجود دارد که در صورت باد شدن، با ) Cuff(در لوله تراشه هایی که براي بالغین استفاده می شود، نزدیک به انتهاي لوله یک کاف

.یالتور را می دهد و خطر آسپیراسیون را به حداقل می رساندتدیواره تراشه مماس شده اجازه تهویه با فشار مثبت توسط ون

طر صدمه به با استفاده از لوله اي که قطر آن حدودأ هم اندازه گلوت باشد می توان خ. لوله تراشه داراي سایزهاي مختلف هستند

اندازه معمول لوله تراشه مورد استفاده براي زنان بالغ . گلوت را کم نمود

.است8-5/8و براي مردان بالغ 7- 5/7

موارد استفاده •

حفظ و باز نگهداشتن راه هوایی که نتوان با سایر روش ها آن را باز نگه داشت . 2کفایتی یا نارسایی راه هوایی بی. 1

تخلیه ترشحات راه هوایی. 4پیشگیري از آسپراسیون . 3

در بیماران دچار ایست تنفسییاحیاي تنفس. 7بیهوشی استشاقی  . 6٪60تجویز اکسیژن با غلظت هاي باالي .5

یم یک لوله گذاري صحیح شاملعال. ثانیه انجام پذیرد» 45- 60«لوله گذاري داخل تراشه باید کمتر از 

شنیدن صداهاي تنفسی در هر دو ریه توسط گوشی. 1

خروج هوا هنگام بازدم از لوله تراشه در بیماریکه تنفس خود به خودي دارد و گرم بودن هوا در انتهاي بازدم . 2

حرکات دو طرفه قفسه سینه در هنگام تهویه بیمار.3

محل دو ( باالي غضروف کارینا 2cm-3باید E.T.Tکنترل می شود که نوك Chestی توسط گرافE.T.Tمحل قرار گرفتن•

.باشد تا تهویه در هر دو ریه به طور یکسان و دو طرفه انجام پذیرد) شاخه شدن تراشه

مزایاي لوله گذاري تراشه از طریق دهان *

وارد نمی کندآسیبی به مسیر عبور ترشحات در بینی•احتیج به عمل جراحی ندارد      •

به علت قطور بودن و کوتاهتر بودن (مقاومت راه هوایی و تجمع ترشحات به حداقل می رسد•باعث ایجاد سینوزیت نمی شود   •

)ساکشن ترشحات آسانتر انجام می شودNasalنسبت به نوع 

.در موارد اورژانسی ساده ترمی توان بیمار را انیتوبه کرد•

ممکن است به خوبی توسط بیمار تحمل . 2باید توسط فرد ماهر گذاشته شود  . 1:  از طریق دهانلوله گذاري تراشه معایب *

.ثابت کردن آن از نوع بینی مشکل تر است. 3کنیم Sedateنشود و نیاز باشد بیمار را 

Oralممکن است براي جلوگیري از گاز گرفتن لوله نیاز به راه هوایی دهانی . 4 Airwayزبان بیمار از ممکن است. 5. داشته باشیم

)بخاطر تنگی جاي زبان(دهانش خارج شود

. در جراحی هاي دندان و فک غیر قابل استفاده است. 7مختل شدن بهداشت دهان . 6
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و برقراري ارتباط در وي مشکل استبیمار قادر به حرف زدن نیست .10تنگی زیر گلوت . 9آسیب به حنجره یا گلوت  . 8

.وله گذاري نا مناسب ممکن است لوله وارد یکی از شاخه هاي برونش به خصوص برونش راست شوددر صورت ل. 11

)Naso Tracheal Intubation(مزایاي لوله گذاري داخل تراشه از طریق بینی*

خوب تحمل می شود. 3. تیوب به راحتی فیکس می شود. 2. احتیاج به عمل جراحی ندارد. 1

اکستوبه کردن توسط . 7. اختاللی در بهداشت دهان ایجاد نمی کند.6به تجویز داروي آرامبخش کمتر است نیاز . 5. بلع راحت است.4

.بیمار کمتر صورت می گیرد

)Naso Tracheal Intubation(لوله گذاري داخل تراشه از طریق بینیمعایب*

در اختالالت انعقادي و یا . 3. مشکل می سازداشکال در صحبت کردن که برقراري ارتباط براي بیمار را. 2تنگی زیر گلوت . 1

در صورت لوله گذاري نامناسب ممکن است لوله وارد یکی از شاخه هاي برونش به . 4خونریزیهاي غیر طبیعی منع استفاده دارد 

باریک و بعلت . 7. باید توسط یک فرد ماهر گذاشته شود. 6ممکن است باعث نکروز تیغه بینی شود .5خصوص برونش راست شود 

.مقاومت راه هوایی بیشتر است و امکان برونکوسکوپی هم نیستORALبلندتر بودن این لوله ها نسبت به نوع 

:عوارض لوله گذاري داخل تراشه*

:کردن بیمار استه که خود شامل عوارض حین لوله گذاري و عوارض بعد از لوله گذاري و عوارض بعد از اکستوب

دیسریتمیهاي قلبی که مهمترین دیسریتمی. 3روما، الرنگواسیاسم و برونکواسپاسم ت. 2ترس . 1: شاملحین لوله گذاريعوارض •

جایگذاري غلط لوله تراشه در . 4قلبی برادیکاردي به دلیل تحریک عصب واگ در نتیجه برخورد لوله تراشه به منطقه کارینا می باشد 

استفراغ و . 6) باالتر از کارینا قرار گیرد2cm-3آل است انتهاي لوله تراشه در حدود ایده :(وارد کردن بیش از حد لوله تراشه. 5مري 

گذاشته شده، ترشحات معده تخلیه گردد تا احتمال NGTدر این حالت بهتر است قبل از لوله گذاري ( آسپیراسیون احتمالی

صدمه به : ه راه هوایی فوقانی که از تروماهاي شایع تروما ب. 8هیپوکسی بعلت تأخیر در عملیات  . 7).آسپیراسیون به حداقل برسد

.استدندان ها خونریزي و شکستگی تیغه بینی

هوایی فوقانی راه صدمه به . 2انسداد لوله تراشه در اثر خمیدگی، گاز گرفتن و تجمع ترشحات . 1: عوارض بعد از لوله گذاري شامل•

در داخل دهان تغییر نماید، بساعت یکبار پوزیشن تیو24ب که باید الاقل هر ، زخم فشاري کنار لI.Nشامل نکروزپره هاي بینی در 

صدمه به گلوت به علت تداوم . تیوب با سایز مناسب انتخاب شوددر حداقل خود انجام شود و آسیب حلق و گلو که باید حرکات سر

آسیب به تراشه . 3. شودام به گذاشتن لوله تراکئوستومی اید اقدگذشت ده روز از انسیتوباسیون باینتوباسیون می باشد بنابراین پس از 

اف قرار گرفته کدر سطحی که تراشه یا گشاد شدن (TRACHEOMALACIAکه دو صدمه شایع عبارتند از تراکئوماالسیا 

.و تنگی تراشه که حاصل ترمیم بافتی می باشد) است
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،عفونت،)املمهمترین ع(ن فشار کاف لوله تراشه، حرکات مکانیکی باال بود: عواملی که باعث صدمه به تراشه می شوند عبارتند از

فشار داخل کاف و و شکل -،  سایز کاف، انعطاف پذیريجایگري غلط لوله تراشه، سایز نا مناسب لوله تراشه، مدت زمان انیتوباسیون

باالخره هیپوتاسیون

میلیمتر جیوه 15-20فشار وارده به وسیله کاف باد شده نباید از فشار کاف باید در حداقل میزان ممکن باشد معموأل حداکثر: تذکر•

.تجاوز نماید 

کم بوده و به دلیل تروما ایجاد می شود اما  نبض دار شدن لوله می تواند دلیل بر آسیب یا پاره شدن شریان ألخونریزي که معمو. 4

. توسط انتهاي لوله باشدINNOMINATEبی نام

.رنگی و بدبو یا باال رفتن درجه حرارت ممکن است دلیلی براي ایجاد عفونت ریوي باشدوجود ترشحاتعفونت،. 5

اکستوبه کردن ناخواسته توسط بیمار، که در چنین حالتی باید گردن بیمار را به عقب کشید و از مانورباال کشیدن فک استفاده نمود .6

.لع ساختطاینتوبه کردن مجدد مبه بیمار تنفس داد وهم زمان پزشک را جهت گسپس توسط آمبوب

لوله تراشه نشت هوا از اطراف کاف. 7

بعد از اکستوبه کردن عوارض•

)استفاده از هیدروکورتیزون مؤثر است( اسپاسم یا ادم الرنکس که ممکن است نیاز به اینتوبه کردن مجدد یا تراکئوستومی باشد . 1

.زودي برطرف می شوداستریدور یا خشونت صدا، که موقت بوده و به . 2

ي الرنکس و تراشه، که باید ترشحاتی را که در باالي کاف جمع می شوند مرتبأ ساکشن نمود زیرا باعث التهاب تشکیل گرانولوما. 3

نده و یا توسط محلول هاي هاي استریل هنگام ساکشن کردن تکاشیمیایی تراشه می شوند، همچنین باید پودر روي دستکش 

.استریل شسته شود

.شاد شدن تراشه و تراکئوماالسیاگ. 4

تنگی تراشه. 5

فلج تارهاي صوتی. 6

)ج

TRACHEOSTOMY TUBEلوله تراکئوستومی 

لوله هاي تراکئوستومی در اندازه ها، انواع و جنس هاي مختلف . تراکئوستومی بهترین راه براي ایجاد یک راه هوایی طوالنی مدت است

یک لبه گردنی است که روي گردن و اطراف ناحیه تراکئوستومی قرار می گیرد و توسط باند می توان متداولترین مدل داراي . هستند

.آن را به دور گردن فیکس کرد

بدنه لوله داراي یک کانال داخلی و یک کانال خارجی است که کانال خارجی در ناي بیمار ثابت می شود و کانال داخلی در درون 

نزدیک به انتهاي بدنه، کاف قرار دارد که هنگام باد شدن با تراشه . با هم یک سوراخ ایجاد می کنندکانال خارجی قرار می گیرد و
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د به داخل تراشه ابه این ترتیب می توان به بیمار تنفس با فشار مثبت داد همچنین کاف باد شده از آسپریاسیون مو. مماس می شود

.جلوگیري می کند

یا ونتیالتور بیمار را گمیلیمتري استاندارد متصل است که می توان توسط آن با آمبوب15ک رابط به سر خارجی لوله تراکئوستومی ی

واست بنابراین مقاومت آن در مقابل جریان هوا کمتر است ETTتر از لوله تراکئوستومی کوتاهتر، قطورتر و مستقیم. تهویه کرد

یمأ از طریق مجرایی در گردن که معموأل بین دومین یا چهارمین حلقه تر است لوله تراکئوستومی هوا را مستقت تنفس با آن راح

.تراشه ایجاد می شود به داخل ریه می فرستد

نمی کند، به ایجاد به حنجره صدمه نمی زند، وارد برونش نمی شود، اختاللی در بهداشت دهان و تخلیه ترشحات سینوس ها :مزایا•

شود، اگر کاف تخلیه شود امکان صحبت کردن وجود دارد، مقاومت بسیار کمی بر سر راه بیمار اجازه می دهد از راه دهان تغذیه

تر و مؤثرتر است، ت هوایی ایجاد می کند و در طول تهویه مقدار کمی ترشحات موکوسی در آن جمع می شود، ساکشن کردن راح

ه راحتی می توانیم بیمار را به ونتیالتور وصل نمائیم، بهتر از لوله تراشه دهانی یا بینی تحمل می شود، به راحتی فیکس می شود، ب

.ساعت در صورتیکه بطور اتفاقی لوله خارج شود براحتی می توان آن را سر جایش گذاشت48بعد از 

خارج شود ممکن است جایگذاري آن مشکل باشد، ساعت اول لوله24احتیاج به بیهوشی و عمل جراحی می باشد، اگر در :معایب•

ول فیسچی تراشه، تحلیل و فرسایش شریان بی نام، افزایش احتمال عفونت، به جاي ماندن اسکار بد شکل یا فنکروز در غشاء خلایجاد

Tracheocutaneousبعد از ترمیم زخم.

عوارض تراکئوستومی*

فورأ کاف را تخلیه کرده، لوله را انسداد مجراي لوله توسط دیواره تراشه که جهت بر طرف کردن آن باید. 1:عوارض شایع عبارتند از

مجددأ پوزیشن داد، همچنین لوله را باید به دقت توسط باند به دور گردن فیکس کرد، انتخاب سایز مناسب لوله و ثابت کردن صحیح 

ند خارجی بوده خونریزي از محل انسزیون، که می توا. 3انسداد مجراي لوله توسط ترشحات . 2. آن می تواند از بروز این عارضه بکاهد

مهمترین علت خونریزي داخلی، آسیب شریان بی نام است و یکی از . و یا بصورت داخلی باشد ومنجر به آسپیراسیون خون گردد

عالیم آن حرکات نبض دار لوله تراکئوستومی است، در صورت بروز خونریزي باید کاف را کامأل پر بادکرد تا موجب فشار روي ناحیه 

آمینزم جلدي، علت اصلی آن نشست هوا از اطراف استوما به زیر پوست ونیز فسیچول . 4. س جراح را مطلع نمودخونریزي شود، سپ

گزارش بروز آمفیزم مهم . برونکوپلورال است که توسط لمس کریپتوس در زیر پوست نواحی اطراف تراکئوستومی مشخص می شود

.قرار دهداست زیرا در صورت پیشرفت می تواند تراشه را تحت فشار

در عفونت، یکی از عوارض شایع تراکئوستومی عفونت زخم است که ممکن است موضعی باشد و یا . 6کم باد شدن یا پارگی کاف، . 5

در صورت استفاده از روش هاي استریل در طول ساکشن کردن کردن و یا دستکاري . تمام بافت زیر جلدي یا ریه منتشر شود

- 7جهت پیشگیري از عفونت و تشکیل بافت گرانوله، بهتر است لوله هاي تراکئوستومی هر . می شودتراکئوستومی شانس عفونت کم
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توبه شدن اتفاقی که باید سریعأ لوله را جایگذاري کرد و در صورت عدم موفقیت باید سریعأ اقدام به ساک. 7. روز تعویض گردند5

کنترل کاف ،انسداد سر لوله تراکئوستومی به  دلیل فتق کاف. 8. هویه کردو یا توسط آمبوبگ و ماسک بیمار را تهانیتوماسیون نمود

ایجاد فسیچول . 9. نظر قرنیه بودن قبل از لوله گذاري و اجتناب از پر باد کردن کاف می تواند از بروز این عارضه پیشگیري نمایداز 

ستوما، بینی و دهان حتی در صورت پر باد بودن کاف است، اولین عالمت این عارضه، نشت قابل توجه هوا از طریق ا. تراشه و ازوفاژ

در . از دیگر عالیم آن است... حضور مایع و غذا در مواد آسپیره شده حین ساکشن، سرفه کردن هنگام هر بلع، آروغ زدن مکرر و 

ناسب جهت بادکردن کاف می توان صورت بروز این عارضه باید تغذیه بیمار را متوقف نموده با استفاده از کاف کم فشار و روش هاي م

.از بروز این عارضه پیشگیري کرد

مراقبت از لوله تراکئوستومی*

در صورت استفاده از پانسمان تعویض آن ضروري . داخلی استاین مراقبت ها شامل تمیز نگه داشتن استوما، لوله خارجی و لوله

پوست اطراف ناحیه تراکئوستومی باید توسط نرمال سالین از . نه تعویض شودباندهاي ثابت کننده لوله به دور گردن نیز باید روزا. است

اکشن در ستر تهنگام ساکشن نیز باید از روش هاي استریل استفاده شود وکا. ترشحات پاك شده، توسط پانسمان خشک پوشیده شود

.هر بار تعویض گردد

ساکشن داخل تراشه *

لذا این بیماران نیاز به . اکئوستومی شده امکان خروج ترشحات ریوي توسط سرفه وجود ندارددر بیماري که لوله تراشه دارد و یا تر•

انجام ساکشن، رسیدن اکسیژن از طریق راه هوایی را : ساکشن ترشحات از راه هوایی دارند، اما این عمل چند خطر براي بیمار دارد

می شود، ساکشن به مدت طوالنی و با فشار زیاد یا سند بلند می بنابراین می تواند منجر به هیپوکسی و هیپوکس. مختل می سازد

، تاکی کاردي، برادي کاردي مرگ PVCبه خصوص ( تواند باعث اتکلتازي شود، عوارض دیگر شامل برونکواسپاسم، آرتیمی قلبی 

. استتغییر همودینامیک، افزایش فشار داخل جمجمه، صدمه به راه هوایی، عفونت و تحریک واگ ) ناگهانی

.میلیمتر جیوه باشد80- 100هنگام ساکشن کردن فشاردستگاه ساکشن باید *

استفاده صحیح از تکنیک ساکشن به پیشگیري از این عوارض کمک می کند با این حال در چگونگی روش ساکشن، اختالف نظر 

:هنگام ساکشن تراشه باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد. زیادي وجود دارد

سرفه، مشکل تنفسی، وارد نمودن فشار به راه هوایی توسط ونتیالتور، پایین افتادن ( الیم و نشانه هاي نیاز به ساکشنبررسی ع. 1

.بنابراین فقط هنگامیکه ضرورت دارد باید ساکشن انجام گیرد). فشار اکسیژن شریانی و درصد اشباع اکسیژن به طور ناگهانی 

.ي بیمار هوشیارتوضیح نحوه و علت انجام ساکشن برا. 2

.قرار داد) درجه45(جهت جلوگیري از آسپیراسیون باید بیمار را در وضعیت نیمه نشسته. 3

.شستشوي دستها به طور کامل و صحیح قبل از ساکشن. 4
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کسیژن استفاده از سوند اکسیژن استریل که قطر خارجی آن کمتر از نصف قطر داخل لوله تراشه باشد، تا هنگام انجام ساکشن ا. 5

.این موضوع از ایجاد فشار منفی بیش از اندازه در ریه و آتلکتازي پیشگیري می نماید. بیمار قطع نشود و هوا و وارد ریه گردد

تنفس 3-5با ٪100به منظور جلوگیري از هیپوکسی و اتلکتازي در ضمن ساکشن، قبل از ساکشن باید بیمار را با اکسیژن . 6

.ه کردهیپرونتلیه و هیپراکسیژن

.ی حفظ شودیتساکشن باید توسط دستکش استریل انجام شده و تا پایان باید استریل. 7

.انتهاي لوله ساکشن باید با یک گاز استریل گرفته تا دست فرد ساکشن کننده آلوده نشود. 8

.مرطوب نمودن سر سوند با سرم نرمال سالین استریل. 9

برقرار باشد  ارد کردن سوند، نباید ساکشن وهنگام . 10

.سر سوند باید به آرامی وارد لوله تراشه شده بصورت دورانی به پایین رانده شود، در حدي که مقاومت در مقابل عبور آن نباشد. 11

ساکشن نباید بیش . ده شود، سپس ساکشن بصورت منقطع انجام گیردورباال آ1cm-2پس از برخورد با مقاومت، سر سوند باید . 12

.ثانیه بطول انجامد10- 15از 

.هنگام خارج کردن سوند ساکشن باید همچنان بصورت دورانی انجام شود. 13

زمان بین هر بار ساکشن . پس از خارج کردن سوند ساکشن بیمار باید مجددأ توسط آمبوبگ متصل به اکسیژن هیپرونتیله شود. 14

.ثانیه باشد20- 30باید حداقل 

.ق مجددأ ساکشن انجام شوددر صورت لزوم طبق روش فو. 15

نرمال سالین به داخل لوله میلی لیتر2- 3در صورتیکه ترشحات غلیظ و چسبنده بوده براحتی با ساکشن حل نشود می توان . 16

البته در صورت امکان وجود عفونت ریوي و پنومونی باید از. تهویه با آمبوبگ مجددأ اقدام به ساکشن نمود3-4تراشه ریخته، پس از 

این روش در برخی بیمارستان ها وجود «.تهویه  با آمبوبگ اجتناب کرد زیرا می تواند منجر به پخش عفونت در سرتاسر ریه شود

.»دارد

استفاده از . ال سالین در حین انجام ساکشن براي بیمار مضر است مبعضی از مطالعات تحقیقی ثابت کرده است که شستشو با نر•

سانی به بیمار را مشکل می کند، ممکن است خطر عفونت را افزایش دهد، زیرا در طول شستشو با نرمال نرمال سالین، اکسیژن ر

.سالین باکتریها به سوي جلو رانده می شوند و ممکن است در قسمت پایین راه هوایی جایگزین شوند

کسیژناسیون و هیپرونتیالسیون و بر ساکشن کردن باید متوقف شده پس از ا) ضربان زود رس بطنی(P.V.Cدر صورت بروز . 17

.مجددأ اقدام به ساکشن شودP.V.Cطرف شدن 

.قرار داشته باشد باید دفعات و زمان ساکشن کردن را به حداقل رسانیدPEEPدر صورتیکه بیمار تحت . 18

.بعدأ توضیح داده خواهد شدPEEP: تذکر•
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هیپوکسمی و هیپوکسی

یزان اکسیژن خون شریانی و در صورتی که این کاهش اکسیژن در سطح سلولی منجر به کاهش هیپوکسمی عبارت است از کاهش م

.اکسیژن رسانی بافت ها گردد هیپوکسی اتفاق افتاده است

در صورت بروز هیپوکسمی بدن براي افزایش تهویه آلوئلی تعداد و عمق تنفس را افزایش می دهد و در این مرحله ممکن است بیمار 

نه شده و عالئمی از قبیل تعریق، سیانوز، تالش هاي تنفسی و استفاده از عضالت کمکی براي تنفس بروز نماید که خود دچار دیس پ

باعث افزایش مصرف اکسیژن گردیده و نتیجه آن خستگی مفرط و نهایتأ ایست تنفسی است و براي پیشگیري از این وضعیت تجویز 

.اکسیژن الزم است

انی سیستم گردش خون نیز می شود به این معنی که تعداد ضربان افزایش یافته و برون ده قلبی افزایش هیپوکسمی باعث پاسخ جبر

می یابد و به دلیل افزایش بار کاري قلب مصرف اکسیژن این عضو نیز افزایش یافته و تجویز اکسیژن در این وضعیت خصوصأ در 

دارند ضروري است، زیرا افزایش فشارخون، آریتمیو سایر مشکالت CHFو یا،MI،IHDبیمارانی که مشکالت زمینه اي قلب مثل 

.در این سیستم به دنبال هیپوکسمی محتمل است و می تواند باعث بروز صدمات جبران ناپذیر گردد

و در هیپوکسمی حاد بی قراري، تیرگی شعور، ) بیشتر در هیپوکسمی مزمن(اثرات مغزي هیپوکسمی شامل خستگی و خواب آلودگی 

به دنبال هیپوکسمی بروز عالئم بالینی از قبیل دیس پنه، سردي انتهاها، تالش ها . واب آلودگی شدید و نهایتأ اغماء می باشدخ

به هر حال هیپوکسمی معموأل به هیپوکسی منتهی می شود که بارزترین عالئم هیپوکسی را . تنفسی و تعریق شدید قابل انتظار است

بی قراري و اختالل در قضاوت می توان ذکر کرد، زیرا بافت مغز نسبت به سایر اندام ها بیشتر به به صورت اختالالت هوشیاري، 

.کاهش اکسیژن حساس است

انواع هیپوکسمی

:عوامل مختلفی باعث ایجاد هیپوکسمی و سپس هیپوکسی می شوند و برهمین اساس به صورت زیر طبقه بندي می گردند

)HYPOXEMIC HYPOXIA(به دالیل خارج ریوي اکسیژناسیون نا کافی ریه ها. 1

) مثل تنفس در ارتفاعات( کمبود اکسیژن در جو - الف

)مثل اختالالت عصبی عضالنی(هیپوونتیالسیون -ب

.در این حالت باید تهویه آلوئولی را افزایش داده و اکسیژن تجویز نمود

اکسیژناسیون ناکافی به دلیل مشکالت ریوي. 2

السیون بر اثر افزایش مقاومت مجاري یا کاهش کمپلیانس ریههیپوونتی- الف

نسبت نامناسب تهویه به پرفیوژن در آلوئول ها -ب

)شنت هاي راست به چپ قلب (شریانی -شنت هاي وریدي. 3
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حمل نا کافی اکسیژن به بافت ها به وسیله خون . 4

ANEMICهیپوکسی آنمیک( کم خونی یا هموگلوبین غیرطبیعی- الف HYPOXIA(

نقع عمومی گردش خون که منجر به رکود خون یا کندي جریان خونی گردد و به دنبال ایست قلبی ریوي و انواع شوك ایجاد -ب

.می شود

نقص موضعی گردش خون محیطی، مغزي، کرونري، هیپوکسی رکودي منتهی می گردد و به دنبال مشکالتی نظیر ترومبوز، -ج

MI،CHFاد می گردد، و آترواسکلروز ایج.

.ادم بافتی منجر به کندي گردش خون و هیپوکسی رکودي می شود- د

قدرت ناکافی بافت ها در مصرف اکسیژن . 5

مثل مسمومیت با سیانور که عمل آنزیم ) HISTOTOXIC HYPOXIAهیپوکسی سمی(مسمومیت با آنزیم هاي سلولی - الف

که با وجود مقادیر زیاد اکسیژن در دسترس بافت ها قدرت استفاده از اکسیژن سیتوکروم اکسیداز را کامأل متوقف می کند به طوري

.را ندارند، درمان تجویز تیوسولفات سدیم است

.کاهش ظرفیت متابولیک سلول به علت مسمومیت، کمبود ویتامین ها و سایرعوامل-ب

به سمت چپ و بروز آلکالوز شده و در این منجر به شیفت منحنی شکست اکسی هموگلوبین PO2هیپوکسمی به دنبال کاهش. 6

حالت میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین زیاد شده و به همین دلیل در سطح سلول اکسی هموگلوبین اکسیژن خود را رها نمی کند 

.و هیپوکسی ایجاد می شود که باید آلکالوز تصحیح گردد

زهاي متابولیک بافت ها ایجاد می شود مثأل در تیروتوکسیکوز و سوختگی هیپوکسمی ناشی از افزایش به اکسیژن در اثر افزایش نیا. 7

.هاي وسیع که علت اولیه باید رفع گردد

اکسیژن درمانی

اکسیژن درمانی به . به بیمار می دهند) ٪21(در اکسیژن درمانی گاز اکسیژن را با فشار بیش از آنچه اتمسفر محیطی وجود دارد 

انتقال اکسیژن به بافت ها به . ی به دنبال کاهش انتقال اکسیژن به وسیله خون سودمند استخصوص در وضعیت هاي هیپوکسم

عوامل متعدد دیگري از جمله برون ده قلب، اکسیژن موجود در خون سرخرگی، غلظت هموگلوبین و نیازهاي متابولیک وابسته است 

نیاز به اکسیژن را به وسیله بررسی گازهاي خون شریانی و یا با . که هنگام اکسیژن درمانی همه این عوامل باید مد نظر قرار گیرند

اکسیژن مثل هر داروي دیگري باید . وسایل اندازه گیري میزان اکسیژن و کنترل از نظر نشانه هاي هیپوکسمی تعیین می نمایند

ردد با مقادیر باال ممکن است مرگ مقادیر ایمن به مددجو داده شود زیرا همان طور که با غلظت کافی می توانو ناجی یک زندگی گ

.آور باشد

موارد استفاده از اکسیژن درمانی 
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در هر زمانی که هیپوکسمی . هدف از اکسیژن درمانی برطرف نمودن هیپوکسمی، کاهش کار تنفسی و کاهش بار کاري میوکارد است

کاهش ( ا برطرف شدن هیپوکسمی از هیپوکسی اتفاق افتد و یا احتمال بروز آن وجود داشته باشد اکسیژن تجویز می گردد و ب

:اکسیژن درمانی در موارد زیر تجویز می گردد. جلوگیري می شود) اکسیژن در نسوج

کاهش اکسیژن خون شریانی. 1

افزایش کار تنفسی و خستگی بیمار از تنفس. 2

نیاز به کاهش بارکاري میوکارد. 3

کاهش اکسیژن خون شریانی- 1

میلیمتر جیوه است اگر اکسیژن خون شریانی کمتر از میزان طبیعی شود، 100تا 80شریانی بطور طبیعی بین میزان اکسیژن خون 

جهت تصحیح هیپوکسمی در صورتی که علت آن کاهش تهویه یا عیوب کوچک نسبت تهویه به پرفیوژن است، اکسیژن اضافی تجویز 

.می گردد

افزایش کار و فعالیت تنفسی-2

پوکسمی به وسیله افزایش تعداد و عمق تنفس که تالش براي رساندن اکسیژن بیشتر به خون است واکنش نشان بدن نسبت به هی

در مددجوي مبتال به هیپوکسمی دیده می ) استفاده از عضالت کمک تنفسی، تعریق، سیانوز( می دهد، در نتیجه عالئم تنگی نفس

یش یافته و یک سیکل معیوب به وجود می آید که نتیجه آن خستگی و احتماأل با افزایش تالش تنفسی نیاز به اکسیژن نیز افزا. شود

هیپوکسمی در این مددجویان با دادن اکسیژن اضافی تسکین یافته و در این حالت مددجو . ایست تنفسی و عوارض قلبی می باشد

.نیاز به کوشش تنفسی زیادي ندارد و الگوي تنفسی طبیعی دوباره از سر گرفته می شود

نیاز به کاهش بار کاري میوکارد- 3

هنگامیکه هیپوکسمی ایجاد گردد فلب براي جبران کمبود اکسیژن نسوج برون ده خود را افزایش می دهد و در نتیجه فعالیت 

اد می میوکارد افزایش می یابد و در مددجویانی که دچار بیماري هاي زمینه اي کرونر یا نارسایی احتقانی قلب هستند، مشکالتی ایج

.شود که با دادن اکسیژن و کاهش فشار بر میوکارد اضافی بر طرف می گردد

عوارض اکسیژن درمانی

کاهش تهویه ناشی از تجویز اکسیژن- 1

و تحریک مراکز ثانویه تنفسی در CO2به طور طبیعی تحریک مراکز اولیه تنفسی در بصل النخاع و پونس به وسیله افزایش کم

مددجویان مبتال به اختالالت . انجام می گردد) میلیمتر جیوه60کمتر از ( رت با کاهش فشار اکسیژن خونکاروتید و قوس آئو

می باشند و این مسئله در طوالنی مدت باعث می شود که حساسیت بصل النخاع نسبت CO2عملکردي مزمن ریوي دچار احتباس 

بنابراین مصرف اکسیژن با مقادیر باال . اکسیژن صورت می گیردکاهش یافته و تحریک تنفسی فقط با کاهش فشارCO2به افزایش 
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. و اسیدوز تنفسی مددجو دچار آپنه می گرددPaCO2در این بیماران باعث حذف این محرك تنفسی می شود و در نتیجه با افزایش

.م صورت پذیردآگاه کرده تا اقدامات الزPa CO2می تواند پرستار را از افزایش ABGکنترل پی در پی و منظم 

مسمومیت با اکسیژن -2

. شرایطی است پیشرونده که باعث نارسایی تنفسی در مددجویی که اکسیژن با غلظت باال را در زمان طوالنی مصرف کرده می گردد

درصد 60ساعت و 24درصد بیش از 80ساعت، 6درصد بیش از 100دریافتی FiO2غلظت باالي اکسیژن را می توان به صورت

نشانه هاي اولیه مسمومیت با اکسیژن شامل التهاب خفیف تراشه و برونش که با احساس ناراحتی در . ساعت تعریف کرد36بیش از 

پشت استرنوم، احتقان بینی، درد هنگام عمل دم و سرفه می باشد که با وخیم تر شدن اوضاع درد استرنوم و سرفه شدید شده و 

مسمومیت با اکسیژن ممکن است باعث صدمه به . بروز خواهد کردARDSساعت بعد عالئم 48تا 24تنگی نفس ایجاد می شود و 

در مراحل نهایی . نسوج به صورت ادم بافت بینابینی، ضخیم شدن غشاء هاي عروق آلوئول، خون ریزي داخل آلوئولی و آتلکتازي گردد

ایجاد می شود و در سمع صداهاي تنفسی کاهش یافته و رال مسمومیت با اکسیژن آتلکتازي پیشرونده افزایش تراکم و فیبروز ریه

60-90بین PaO₂بیمار را بررسی کند، حفظ ABGپرستار براي پیشگیري از مسمومیت با اکسیژن باید مرتبأ . شنیده می شود

.میلیمتر جیوه در بیماري که اکسیژن می گیرد ایده آل است

آتلکتازي- 3

درصد هوا را تشکیل می دهد 78نیتروژن که . ی ممکن است باعثروي هم قرار گرفتن آلوئول گرددافزایش غلظت اکسیژن درهواي دم

به میزان کمی توسط خون جذب می شود بیشتر مقدار نیتروژن در آلوئول باقی مانده و از روي هم قرار گرفتن آلوئول ها پیشگیري 

هاي اکسیزن به جاي مولکول هاي نیتروژن در آلوئول ها قرار می زمانی که غلظت اکسیژن دمی افزایش می یابد، مولکول . می کند

گیرند و به وسیله بستر عروقی جذب می گردند، در نتیجه آلوئول ها خالی شده و روي هم قرار می گیرد این پدیده را شستشوي 

اکتانت را به تأخیر انداخته و کاهش عالوه بر این از دست دادن حجم داخل آلوئولی و افزایش اکسیژن تولید سورف. نیتروژن می نامند

در این حالت خون درون ریه بدون تبادل گازي عبور می کند که به آن شانت داخل ریوي . سورفکتانت باعث کالپس آلوئولی می گردد

.می گویند

صدمه چشمی- 4

به میزان بیشتر از PaO₂. ی گیرنددرصد قرار م100به میزان Fio₂صدمه به شبکیه در بالغین در صورتی اتفاق می افتد که در معرض

اشک ریزش ، ادم واختالل بینایی نتیجه . ساعت می تواند باعث فیبروپالزي پشت عدسی شود4میلی متر جیوه در مدت بیش از 150

.عوارض سمی اکسیژن با غلظت باال بر قرنیه وعدسی در بالغین است

سایر عوارض-5

درمانی و عوارض سیتوتوکسیک ناشی از ازاد شدن آنیون  هاي آزاد مثل پراکسید هیدروژن شامل انتقال عفونت از راه وسایل اکسیژن

H₂O₂می باشد.
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روش هاي تجویز اکسیژن 

به طور کلی وسایلی که . به بیمار رسانید)سانترال(اکسیژن را می توان به وسیله سیلندر هاي قابل حمل یا راه هاي خروجی دیواري 

:استفاده قرار می گیرند به دو دسته تقسیم می شوندجهت تجویز اکسیژن مورد 

با این روش اکسیژن به میزان کم به صورت اکسیژن مکمل، مخلوط شده با هواي اتاق به مددجو داده : سیستم هاي با جریان  کم -1

.می شود

ده و اکسیژن به میزان دقیق به در این روش ها میزان جریان اکسیژن هواي دمی مددجو بیشتر بو: سیستم هاي با جریان زیاد-2

.بیمار داده می شود

A -سیستم هاي تجویز اکسیژن با جریان کم

متغیرهاي کنترل کننده نسبت اکسیژن . درصد به مددجو می دهند90تا21در این سیستم ها اکسیژن را با غلظت هاي متفاوتی از

:شامل)FiO₂(دمی 

)ازوفارنکس و بینیاوروفارنکس،ن(ظرفیت ذخیره اي دستگاه تنفس -1

)سوند بینی، ماسک، کیسه ذخیره کننده(نوع سیستم منبع اکسیژن-2

)لیتر در دقیقه(میزان جریان اکسیژن-3

الگوي تهویه مددجو-4

.در این روش ها میزان تجویز اکسیژن دقیق نبوده واندازه گیري مداوم بیمار امکان پذیرنیست ولی استفاده از آنها متداول وآسان است

.جدول زیر غلظت اکسیژن قابل دسترسی هنگام استفاده از سیستم هاي با جریان کم را نشان می دهد

O₂میزان جریانروش تجویز اکسیژن lit/minFio₂

%24-144- 6کانوالي بینی

%40- 560-8ماسک ساده صورت

%60-680ماسک ذخیره کننده اکسیژن

:کسیژن دمی به وسیله دو عامل تعیین می شوددر واقع غلظت واقعی ا

.مقدارهوایی که بوسیله مددجو وارد ریه می شود-1

رقیق شدن اکسیژن با هواي اتاق-2

، ماسک ساده وماسک ذخیره کننده اکسیژن مورد بررسی قرار )سوند بینی(از روش هاي تجویز اکسیژن با جریان کم کانوالي بینی 

.می گیرند
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از این روش به صورت وسیعی براي اکسیژن رسانی بیماران دچار هیپوکسی که به غلظت هاي کم تا ): سوند بینی(نیکانوالي بی-1

لیتر در دقیقه می 6تا1میزان جریان اکسیژن تجویز شده به وسیله کانوالي بینی بین. متوسط اکسیژن نیاز دارند استفاده می گردد

.باشد

مزایا

.سبک وارزان است•

.ازآن آسان استاستفاده•

.به راحتی توسط بیمار تحمل می شود•

.الزم نیست هنگام خوردن غذا یا سرفه کردن جریان اکسیژن قطع گردد•

.بیمار می تواند هنگام استفاده از آن تحرك کافی داشته باشد•

معایب

.ار داشته وغلظت آن را نمی توان تعیین کرددر صورت اکسیژنی که با این روش به بیمار می رسد بستگی به تعداد وعمق تنفس بیم•

تحریک مخاط نازوفارنژیال•

اعمال فشار از طریق بند هاي آن به گونه ها•

.لیتر در دقیقه افزایش یابد موجب تحریک مخاط وبلع هوا می شود6اگر میزان اکسیژن تجویز شده به بیش از

.در استفاده از کنوالي بینی نشان می دهدرا براساس میزان جریان اکسیژنFio₂جدول زیر مقادیر 

O₂lit/minFio₂میزان جریان 

124 -22%

228 -26%

330 -28%

436-32%

540 -36%

644 -40%

ماسک ساده -2

متوسط اکسیژن مورد استفاده قرار می گیرد ودر بیمارانی که با دهان تنفس می کنند موثر از این روش براي دادن غظلت هاي کم تا 

درصد براي بیمار 35-55به میزان Fio₂لیتر در دقیقهد 6-10در صورت تنظیم جریان اکسیژن به صورت . کانوالي بینی می باشد

هواي باز دمی از راه . بینی قار گیرد تاهوا از اطراف نشت نکنندمماس با دهان ومألبراي استفاده ،ماسک باید کا. فراهم می نماید
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سوراخ هایی که روي ماسک است به بیرون هدایت می شود ولی با توجه به اینکه محفظه اي که روي صورت قرار می گیرد فضاي 

ق هواي بازدمی که داراي مقادیر باالي لیتر در دقیقه باشد زیراباعث استنشا5جریان اکسیزن نباید کمتر از. مرده اي را ایجاد می کند

CO₂است می گردد.

Fio₂ثرتر از کانوالي بینی است چون با این روش مؤبه سهولت قابل استفاده است در بیمارانی که با دهان تنفس می کنند، : مزایا

.بیشتري را می توان به بیمار رسانده باعث خشکی مخاط نمی شود

، براي فعالیت هایی مثل غذا خوردن و سرفه )مثل کسانی که تنگی نفس دارند(ب تحمل نمی شود در بعضی از بیماران خو: معایب

کردن باید ماسک را برداشت، ممکن است باعث پیدایش نواحی فشار روي استخوانه اي صورت شود، در مدت طوالنی قابل استفاده 

.رت را اصالح نمودوضعیت ماسک روي صوتبأنیست، غلظت اکسیژن دریافتی متغییر است ومر

O₂میزان جریان  lit/minFio₂

5

6

8

40%

50 -45%

60-55%

.از طریق ماسک ساده صورت را نشان می دهدFIO₂جدول فوق مقادیر 

)ماسک با تنفس مجدد هواي بازدمی(ماسک ذخیره کننده اکسیژن-3

)Partial  rebreather  mask(

حدود .فراهم می کنندرا%60-80حدودlit/min10 -6 ،Fio₂این ماسک ها کیسه ذخیره کننده دارند وبا تجویز اکسیژن به میزان 

گرم و ضمنأکمی است وCO₂از هواي بازدمی که حجم برگشتی از فضاي مرده آناتومیکی است، غنی از اکسیژن بوده وداراي ⅓

مرطوب است به کیسه ذخیره بر می گردد وبه این ترتیب این ماسک می تواند حجم کافی از هواي اکسیژن دار را، در صورتی که 

خطر این ماسک این است که به هرعلت . نخواهد داشته باشد، در اختیار اوقرار دهد) براي تنفس عمیق(ي زیادمددجو یک حجم جار

براي . باال استنشاق می نمایدCO₂، بیمار از هوایی با) پیچ خوردن لوله، کمبود جریان اکسیژن(میزان اکسیژن کافی به بیمار نرسد

.از حجم کیسه ذخیره ساز مصرف گردد⅓لیتر در دقیقه باشد تا با هر دم حدود6اید جلوگیري از این مشکل حداقل جریان اکسیژن ب
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مزایا

.و غلظت اکسیژن) Fio₂(افزایش جزء دمی اکسیژن•

.تبدیل کردnonrebreathermaskدر صورت لزوم می توان آن را به یک •

. بیمار می شوددر صورت قطع شدن اکسیژن دریچه اطمینان آن باعث رسیدن هواي اتاق به •

معایب

.بیمار باید تنفس خود به خود داشته باشد•

.ممکن است موجب تحریک پوست شود•

.روي صورت فیکس شودباید کامأل•

.در درمان طوالنی مدت کاربرد ندارد•

.کیسه نباید تاب خورده یا از هوا تخلیه گردد•

.بیمار احساس راحتی نمی کند•

.حرکت ایجاد می کندبراي بیمار محدودیت •

O₂lit/minFio₂میزان جریان

5

8

15 -10

40%

50 -45%

60%

.از طریق ماسک ذخیره کننده اکسیژن مجدد هواي بازدمی را نشان می دهدFio₂جدول صحفه قبل مقادیر 

)nonrebreathing maskماسک بدون تنفس مجددهواي بازدمی (ماسک ذخیره کننده اکسیژن -4

اي بازدمی به داخل کیسه ذخیره ساز را نمی این ماسک ها داراي کیسه ذخیره ساز با دریچه یک طرفه هستند که اجازه ورود هو

لیتر 6-15گنجایش خود جمع شود و جریان اکسیژن ⅓باید در موقع استفاده دقت نمود که کیسه با هربارتنفس بیش از. دهد

.دردقیقه باشدتا کیسه ذخیره پرباقی بماند
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.هواي بازدمی را نشان می دهداز طریق ماسک ذخیره کننده اکسیژن بدون تنفس مجدد Fio2جدول زیر مقادیر

O2 lit/minFio2میزان جریان

6

8

10

15 -12

60-55%

80 -60%

90 -80%

90%

مزایا

.مخاط را خشک نمی کند•

.اکسیژن رابا باالترین غلظت ممکن تحویل می دهد•

معایب

.بیمار باید داراي تنفس خود به خودي باشد•

.براي بیمار محدودیت ایجاد می نماید•

.ی کندبیمار احساس راحتی نم•

.محکم کردن ماسک بر روي صورت ضرورت داردO₂براي جلوگیري ازنشت•

.ممکن است موجب تحریک پوست شود•

.در مدت طوالنی نمی توان از آن استفاده کرد•

.سریال از بیمار انجام شودABGگردد به همین علت باید O₂ممکن است موجب مسمومیت با•

.دن در بیمار می شودموجب مختل شدن خوردن وآشامی•

چادر اکسیژن صورت-4

40-100حدود Fio2لیتر در دقیقه باشد15اکسیژن باید درصد رطوبت باال را به مددجو می رساند در صورتی که جریان اکسیژن

.درصدخواهد بود
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مزایا

مل ماسک صورت نباشد از این در صورتی که بیمار به علت مشکالتی از قبیل شکستگی یا جراحی بینی یا اضطراب قادر به تح•

.وسیله استفاده می گردد

.موجب خشکی مخاط نمی شود•

.را تحویل می دهدO₂وصل باشد غلظت دقیقی از venturiدر صورتی که به سیستم •

معایب

.بیمار باید داراي تنفس خود به خودي باشد•

.موجب مختل شدن خوردن وآشامیدن می شود•

.ک پوست شودممکن است موجب تحری•

.در درمان طوالنی مدت کاربر ندارد•

چادر اکسیژن -5

این وسیله اکسیژن، با درصد رطوبت باال را در اختیار افرادي می گذارد که قادر به تحمل ماسک نیستند از جمله این بیماران کودکان  

ارت چادر به دقت کنترل شود وبعد از هربار استفاده باید را نمی توان نام برد جهت استفاده بهینه از این وسیله باید رطوبت ودرجه حر

.ضدعفونی گردد

B - سیستم هاي تجویز اکسیژن باجریان زیاد

. این دستگاه ها میزان جریاناکسیژن و ظرفیت ذخیره اي مناسبی جهت دستیابی کامل به نیازهاي هواي دمی را فراهم می آورند

این دستگاه ها . نماید فقط گازي را که به وسیله دستگاه آزاد می شود تنفس می نمایدمددجویی که از این سیستم ها استفاده می

.هم اکسیژن با غلظت زیاد و هم کم را جهت بیمار مهیا می سازد

ماسک و نچوري

ین و دقیق این وسیله جهت استفاده مخلوطی از اکسیژن و هوا با نسبت اکسیژن دمی مناسب به کار می رود و یکی از قابل اعتمادتر

این ماسک طوري طراحی شده که هواي اتاق با جریان ثابتی از اکسیژن . ترین روش ها براي تجویز اکسیژن با غلظت صحیح می باشد

در ماسک و نچوري از خاصیت کشش هوا به سمت فشار منفی استفاده می شود به این . مخلوط شده و بعد به ریه بیمار وارد می گردد

ثابت اکسیژن مقدار زیادي هوا نیز جریان پیدا می کند، هواي اضافی از سوراخ ماسک خارج می شود و همراه ترتیب همراه جریان

بازدمی را نیز بیرون می برد جهت تسهیل در استفاده از دستگاه ونچوري رابط هاي با رنگ هاي مختلف ثابتی وجود دارد CO₂خود 

COPDمهمترین مورد مصرف این ماسک در بیماران . د استفاده قرار گیردکه می تواند جهت دادن اکسیژن با غلظت دقیق مور

. است

براساس سرعت تجویز اکسیژن و رنگ رابطFio₂مقادیر 
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O₂ LIT/MINFIO₂%رنگ رابط

آبی424

زرد428- 6

سفید8-631

سبز10-835

صورتی12-1040

نارنجی125

مزایا

.تحویل می دهدغلظت دقیقیاز اکسیژن را •

.با این روش انتقال رطوبت به هواي استنشاقی مقدور است•

.می توان از آن در آئروسل درمانی نیز استفاده کرد•

معایب

.بیمار باید داراي تنفس خود به خود باشد•

.ممکن است باعث تحریک پوستی شود•

.خوردن و آشامیدن را مختل می کند•

.سک باید روي صورت ثابت شودماO₂براي پیشگیري از نشت •

.براي بیمار محدودیت حرکت ایجاد می کند•

.کاهش می یابدFio₂با مسدود شدن دریچه هوا غلظت •

Mecanic(Artificial) Ventilation) مصنوعی(تهویه مکانیکی 

ر تهویه مصنوعی روند ورود و د. به هر روشی که انجام تهویه توسط تجهیزات مکانیکی صورت گیرد، تهویه مکانیکی اطالق می شود

هدف از تهویه مصنوعی، درمان بیماري . خروج گازها به ریه ها از طریق تغییر در فشار داخل یا خارج قفسه سینه صورت می گیرد

استفاده موارد . ریوي نیست بلکه با برقراري آن، تا زمان رفع علت زمینه ساز، نیازهاي تهویه اي و اکسیژناسیون بیمار تأمین می گردد

:از تهویه مصنوعی شامل

، سکته مغزي، CNSمصرف بی رویه داروهاي تضعیف کننده ( دپرسیون مرکز تنفس واقع در سیستم عصبی مرکزي همراه با آپنه . 1

).افزایش فشار داخل جمجمه

.درمان عالمتی هیپوکسی مقاوم. 2
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PaCO₂ظور کاهش کاهش فشار داخل جمجمه از طریق هیپرونتیله کردن بیمار به من. 3

.درمان کمکی در بیماري هاي حاد تنفسی. 4

.اختالل در حرکات قفسه سینه به علت فلج یا ضعف شدید عضالت تنفسی. 5

Flail(قطع ارتباط یا جدا شدن قسمتی از قفسه سینه از جناغ سینه. 6 Chest( یا جدا شدن جناغ سینه از غضروف هاي دنده اي

.گرفتن سیستم تنفسبا شواهد تحت فشار قرار 

ساعت به منظور پیشگیري از هیپوکسی و هیپرکارپنی و اسیدوز متعاقب آن 6- 24بطور انتخابی متعاقب جراحی قلب باز به مدت . 7

.که می تواند موجب آسیب میوکارد گردد

و ظرفیت ریوي ارائه شده ، حجم ABGدر جدول زیر موارد استفاده تهویه مصنوعی بر مبناي نتایج آزمایش گازهاي خون شریانی 

بایستی توجه داشت که هیچ یک از این ارقام به تنهایی اندیکاسیون تهویه مصنوعی نیستند، بلکه با عالیم همراه با نارسایی . است

.تنفسی باید موارد ارزیابی و تصمیم گیري جهت تهویه مصنوعی قرار گیرند

اندیکاسیون تهویه مصنوعی مقادیر طبیعیایندکس

ml/kg10کمتر از VCml/ kg75 -65فیت حیاتیظر

mmhg50علیرغم تجویز اکسیژن کمتر از mmhg95-70در هواي اتاق PaO₂فشار اکسیژن خون شریانی 

35بیشتر از 12-20) بالغین(تعداد تنفس در دقیقه 

- 25کمتر از 75تا -CmH₂O(100برحسب (نیروي دمی 

PH>3/7همراه با 55بیشتر از PaCO₂Mmhg45 -35فشار دي اکسید کربن شریانی

Classification Of Ventilators:تقسیم بندي دستگاه هاي تهویه مصنوعی*

:انواع مختلفی دستگاه ونتیالتور وجود دارد اما بطور کلی ونتیالتورها به دو نوع تقسیم می شوند

Negativeونتیالتورهاي فشار منفی) الف Prussure Ventilators

Positiveونتیالتورهاي مثبت ) ب Prussure Ventilators

Negative-الف Prussure Ventilators

اف قفسه این ونتیالتورها به شکل محفظه اي هستند که تمامی اطر. از اولین ونتیالتورهایی که ساخته و مورد استفاده قرار گرفتند

حفظه تخلیه شده، فشار منفی در آن ایجاد گردیده، و در پی آن موجب کشیده در زمان دم، هواي داخل مسینه یا بدن را می پوشاند،

هوا . شدن ریه بیمار در طی دم خواهد شدExpandشدن دیواره قفسه سینه به خارج و اتساع آن می گردد که این وضعیت باعث 

با برداشته شدن فشار منفی از . می کندسپس به دلیل اختالف فشار ایجاد شده به درون ریه وارد می شود و تمام حجم ریه را پر
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از نظر فیزیولوژیکی مکانیسم این نوع تهویه، شبیه . صورت می گیرد)Passive(محفظه، دم پایان یافته و بازدم بصورت غیر فعال 

:موارد استفاده از این ونتیالتورها شامل. می باشد) عادي(تهویه خودبخودي 

عضالنی قفسه سینه و یا دیافراگم مثل -یهاي مکانیکی قفسه سینه یا اختالالت عصبیهیپوونتیالسیون ناشی از نا هنجار. 1

.پولومیلیت، میا ستنی گراد، آسیب هاي طناب نخاعی

هیپوونتیالسیون ایجاد شده در بیماران  دچار نا هنجاریهایی و اختالل در اعمال مرکز کنترل تنفس مانند خونریزي، ادم، آنوریسم . 2

.مغزي

سایی تنفسی هیپوکسمیکنار. 3

مزایا

افرادیکه بیماریهاي پیشرفته ریوي دارند و داراي •براحتی در منزل هم می شود از آنها استفاده کرد•عدم نیاز به راه هوایی مصنوعی •

ن کاهش نیاز به آرام بخش ها و شل  کننده هاي عضالنی کاهش کار تنفس در درما•COPDتنفس ارادي هستند نظیر بیماران 

).خصوصأ در طول شب(متناوب جهت حمایت از تهویه بصورتی که عضالت تهویه اي بتوانند استراحت نمایند

معایب

بروز عوارض بروي سایر سیستم هاي •کاهش تحریک و استعداد به عوارض ناشی از بی حرکتی •اختالل در حفظ موازین بهداشتی•

در هر نوع نارسایی تنفسی نمی توان از آن استفاده •ام مراقبت هاي پرستاري اشکال در انج•بدن بواسطه فشار منفی ایجاد شده 

.کرد

Positive-ب Prussure Ventilators

این نوع ونتیالتور با فشار مثبتی که تولید می کنند . این نوع ونتیالتورها در سطح وسیعی در بخش هاي مراقبت ویژه استفاده می شود

.ن ترتیب آلوئول ها را با نیروي زیاد طی دم باز می کنندریه ها را متسع کرده و بدی

)لوله تراشه یا تراکئوستومی(جهت استفاده از این ونتیالتورها وجود راه هوایی مصنوعی . بازدم نیز بطور غیرفعال صورت می گیرد

:روع بازدم طبقه بندي می شوندسه نوع ونتیالتور با فشار مثبت وجود دارد که بر اساس مکانیسم هاي ختم دم و ش. ضروري است

Prussure  cycleونتیالتورهاي با فشار ثابت، . 1 Ventilators

به محض رسیدن فشار . در این نوع ونتیالتورها مرحله دم تا زمانیکه فشار راههاي هوایی به فشار از پیش تنظیم شده برسد ادامه دارد

.آغاز می شودپیش تنظیم شده بازدم از راههاي هوایی بیمار به حد 

و حجم متغیر بوده که بستگی به سرعت جریان کمپلیانس ریه و ) برابر با فشار تنظیمی روي دستگاه ( در این سیستم، فشار ثابت

محدودیت این ونتیالتورها این است که با تغییر در کمپلیانس ریه یا تغییر مقاومت راه هوایی، . مقاومت راه هوایی و مدار ونتیالتور دارد

.م هوا یا اکسیژنی که به بیمار داده می شود متفاوت است و مزیت آنها اینکه راههاي هوایی مسدود را بهتر می تواند باز کندحج
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این دستگاهها بیشتر در تهویه کوتاه مدت و در شرایطی که ریه بیمار سالم بوده، ولی بعلت مسائل خارج ریوي نظیر : موارد استفاده•

IPPV Intermittent(سب در تنفس ارادي متعاقب بیهوشی، درمان با تهویه متناوب تحت فشار مثبتاختالل در کسب حجم منا

Positive Prussure Ventilation (این ونتیالتورها در بیمارانی که دچار اختالل در کمپلیانس و مقاومت سیستم . ضرورت دارد

.اندیکه می باشد-تنفسی هستند کنترا

)Time Cycled Ventilators(ثابتونتیالتورهاي با زمان. 2

ور، دم کاین ونتیالتورها، در زمان دم هوا را در فواصل زمانی از پیش تنظیم شده به ریه ها وارد کرده و پس از سپري شدن زمان مذ

.در این ونتیالتورها زمان ثابت، حجم و فشار راههاي هوایی متغیر است. خاتمه یافته و بازدم صورت می گیرد

معایب

ین ونتیالتورها ایست که تغییر در مقاومت راه هوایی و کمپلیانس ریوي موجب فشارهاي متفاوت راه هوایی خواهد شد که می تواند ا

.از این ونتیالتورها در تهویه ریه کودکان و نوزادان استفاده می شود. حجم جاري را کاهش دهد

)VOLUME CYCLED VENTILATORS(ونتیالتورهاي با حجم ثابت. 3

ونتیالتورها مرحله دم زمانی ختم می شود که حجم از پیش تنظیم شده روي این در . رایجترین ونتیالتور مورد استفاده می باشد

می شود و بازدم OFFپس از آنکه حجم از پیش تعیین شده به بیمار داده شد سیکل دستگاه . دستگاه به داخل ریه ها تحویل گردد

.ردغیر فعال صورت می گیبطور 

و فشار متغیر بوده که بستگی به کمپلیانس ریه و مقاومت راههاي ) برابر با حجم تنظیمی روي دستگاه( در این سیستم حجم ثابت 

.هوایی دارد

یعنی در شرایط متغیر در کمپلیانس ریه و یا . مزیت این دستگاه دادن حجم ثابت به ریه بدون توجه به فشار سیستم ریوي است•

همین مزیت دلیل استفاده از . به ریه بیمار می دهد) با فشارهاي متفاوت( ت راههاي هوایی حجم از پیش تنظیم شده افزایش مقاوم

این دستگاه جهت استفاده بیمارانی که براي مدت طوالنی نیاز به . این دستگاهها در کنترل بیماران دچار اختالالت حاد تهویه اي است

به عالوخ ممکن است فشار . از معایب این دستگاهها، گرانی قیمت و وزن سنگین آنهاست. اردتهویه دارند استفاده گسترده اي د

) نموتراکس، نمومدیاستن، آمفیزم زیر جلدي( راههاي هوایی را در حد خطرناکی باال برده و بیمار را در معرض خطر ابتالء به باروتروما

.قرار دهد

تی چون کاهش کمپلیانس ریوي و افزایش مقاومت در مقابل ورود هوا می باشد بکار می این ونتیالتورها  در بیمارانی که دچار مشکال

.رود

Modes  Of  Ventilationمدهاي تهویه اي*
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هر مد تنفسی مزایا و معایبی دارد و یک . مد یا طرح تهویه به معنی روشی است که دستگاه تهویه مصنوعی، بیمار را تهویه می نماید

مدهاي تهویه اي را بطور کلی بر اساس . مد تهویه اي براي اداره تمامی بیماران نیازمند تهویه مصنوعی وجود نداردمد بعنوان بهترین 

:انواع مدهاي تهویه اي عبارتند از. مکانیزم شروع کننده دم طبقه بندي می کنند

CMV( Controlled Mechanical Ventilation)مد تهویه کنترل شده - الف

عضالنی یا -که یا خود مهار شده و یا پزشک با داروهاي فلج کننده عصبی( گاه بدون  توجه به دم و بازدم بیماردر این مد دست

.عمل تهویه بیمار را با حجم جاري و تعداد تنفس از پیش تعیین شده انجام دهد) آرامشبخش آنرا مهار کرده

، بعد از )Drug Overdose(مسمومیت دارویی ی می شود مثلسیستم تنفس) وقفه(شرایطی است که باعث سرکوب : موارد استفاده

عضالنی بیماران غیر قابل کنترل، فلج -یا بلوکاژ عصبیSedeation)( بیهوشی عمومی، آسیب به سیستم اعصاب مرکزي، آرام سازي

.عضالت تنفسی مثل حالتی که در کزاز پیش می آید

الشتده و براي انجام تنفس تالش نماید، ونتیالتورن است که اگر بیمار بیدار بواستفاده از این مد شده ایعاملی که باعث محدودیت

.وقوع این حالت موجب ایجاد احساس گرسنگی هوا در بیمار و افزایش قابل توجه در کار تنفس خواهد شد. بیمار را بلوکه خواهد کرد

ت تنفسی گردد که در پی آن جدا سازي بیمار از دستگاه استفاده از این مد در طوالنی مدت، می تواند موجب ضعف و تحلیل عضال

.مشکل خواهد شد

AMV(Assisted Mechanical Ventilation)مد تهویه کمکی-ب

در . در این مد ونتیالتور حجم از پیش تنظیم شده اي را تنها با تحریک توسط کوشش هاي دمی بیمار در اختیار ریه ها قرار می دهد

ل تنظیم است ولی تعداد تنفس بر اساس تعداد تنفسی است که بیمار انجام می دهد که یا به تمامی آنها این مد حجم جاري قاب

Sensivity( توسط ونتیالتور کمک حجمی می شود و یا با تنظیم حساسیت  Or Trigger ( تنها به دمهایی با فشار منفی مشخص

.استفاده می شود) تنفس سطحی( لی حجم جاري کافی ندارند ازاین مد در بیمارانی که تنفس ارادي دارند و. کمک می شود

از . از مزایاي این مد پیشگیري از ضعف عضالت تنفسی، سرکوب نکردن مراکز تنفس و بهتر تحمل شدن آن توسط بیمار می باشد

یالتور، تهویه بیمار به طور معایب عمده آن این است که اگر بیمار دچار وقفه تنفسی شود، به علت عدم ارائه تنفس اجباري توسط ونت

.کامل قطع شده، حیات بیمار به مخاطره می افتد

ACV(Assistedمد تهویه کنترل شده کمکی- ج Ccontroled Ventilation)

در این مد تا زمانیکه بیمار تنفس خودبه خود دارد، دستگاه به او کمک می کند وحجم هواي از پیش تنظیم شده اي را به ریه ها 

و زمانیکه کوشش تنفسی به هرعلتی بسیار ضعیف یا قطع شود ونتیالتور بصورت  کنترل شده عمل کرده، حجم از ی دهدتحویل م

.پیش تعیین شده اي را در فواصل معین به ریه ها تحویل می دهد
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از قطع کامل تهویه در این مد اگر کوشش تنفسی ارادي متوقف شود، یک طرح تنفسی حداقل توسط ونتیالتور بر قرار خواهد بود و

Ventilatoryاین مد در کسانی که نارسایی تهویه اي بیمار پیشگیري می شود Failure دارند یا تبادل گازي آنها خوب نیست

.استفاده می شود

از پیش مزایاي این مد اینکه اجازه کنترل تعداد تنفس را می دهد و همزمان با آن، تحویل حداقل حجم جاري را با مقدار و تعداد•

.تعیین شده، تضمین می کند، همچنین این مد اجازه می دهد مقداري از کار تنفسی توسط عضالت تنفسی بیمار انجام شود

و فاکتورهاي نورولوژیک است، که بدنبال این مسئله یب این مد شامل تمایل بیمار به هیپرونتیالسیون به علت اضطراب، در دع•

.دآلکالوز تنفسی بروز خواهد کر

IMV(Intermittentمد تهویه اجباري متناوب -د Manditor Ventilation)

در این مد بیمار دم و بازدم ارادي خود را انجام می دهد و دستگاه بدون توجه به دم و بازدم ارادي وي، ریه ها را با حجم و تعداد از 

بیمار قادر به انجام تنفس ارادي با ،یلی توسط دستگاهبنابراین در بین تنفس هاي اجباري تحو. شده، تهویه می کندتنظیمپیش 

.تعداد و حجم دلخواه می باشد

در موقعیت هایی که مناسب است . وجود تهویه ارادي در حالیکه عضالت تنفسی قادر به انجام کل کار تنفسی نباشند: موارد استفاده

در صورت نیاز به ک نماید،کمPaCO2ه حفظ سطح طبیعی به بیمار اجازه داده شود تا خودش تعداد تنفس را تنظیم کند تا ب

.جداسازي بیمار از تهویه مکانیکی

مزایا•

کمتر دچار ACVو CMVرو است، عضالت تنفسی نسبت بهز نظر بروز هیپرونتیالسیون رو ببا مشکل کمتري اACVنسبت به 

.کمتر استACVوCMVضعف و تحلیل می شوند، اثرات جانبی تهویه با فشار مثبت نسبت به 

معایب•

که تنفسهاي اجباري بدون توجه به تنفس ارادي بیمار انجام می گیرد که بروز این حالت موجب عدم تطابق بیمار با ونتیالتور، 

.ناراحتی بیمار، تهویه ناکافی و افزایش بیش از حد فشار راههاي هوایی شده، احتمال باروتروما را افزایش می دهد

SIMV(Sychonzed Intermittent Mondatory)جباري متناوب هماهنگ شده مد تهویه ا-ه

در این مد ونتیالتور در فواصل معین به . این مد تهویه اي را می توان به عنوان ترکیبی از تهویه ارادي و تهویه کمکی در نظر گرفت

در فواصل این . کانیکی پاسخ می دهدکوشش تنفسی بیمار حساس شده و به این کوشش تنفسی بصورت تحویل یک تنفس کمکی م

بیمار به طور ارادي با تعداد وحجم انتخابی خود، تنفس می کند و دستگاه به این تنفس هاي ارادي کمکی نمی کمکی سیکل هاي 

.کند
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درIMVو SIMVتفاوت . است ولی، دم دستگاه با فشار منفی ابتداي دم بیمارهماهنگ شده استIMVاین مد در واقع همان 

ونتیالتور در فواصل ثابت تنفس اجباري . که می تواند در هر قسمتی از سیکل تنفس ارادي تحویل گرددIMVاین است که بر خالف 

.را تنها زمانی ارائه می دهد که کوشش دمی بیمار را حس نماید

موجب ACVبیمار دردر حجم جاري تنفس هاي ایجاد شده توسط بیمار است، تنفس هاي ایجاد شده درACVبا SIMVفرق

حجم جاري تنفس هاي ارادي متغیر بوده، SIMVدردر حالیکه. دریافت حجم از پیش تنظیم شده با هر کوشش تنفسی می شود

.بستگی به کوشش تنفسی و خصوصیات ریه بیمار دارد

ار جهت جداسازي از براي آماده سازي بیمSIMV. گفته شدIMVهمان مواردي است که در مورد SIMVموارد استفاده از 

.دستگاه تهویه بسیار مناسب است

PSV(Pressureمد تهویه با حمایت فشاري- ي Support Ventilation)

با شروع دم توسط . این مد فعالیت تنفس ارادي بیمار را از طریق یک میزان فشار مثبت دمی از پیش تنظیم شده، تقویت می نماید

التور در این مد است، جریانی از گاز با فشار مثبت از پیش تنظیم شده در لوله دمی ونتیالتور بیمار، که محرك شروع کار فعال ونتی

جریان یافته، به طور ثابت در کل سیکل دم ارادي بیمار حفظ می شود و موجب تقویت حجم جاري ارادي بیمار شده، جریان بیشتري 

. از گاز را با هر دم ارادي به ریه ها وارد می نماید

هیچ گونه حجم جاري از پیش تنظیم PSVبا مد . ر کمک دستگاه به حجم ارادي بستگی به سطح تنظیمی حمایت فشاري داردمقدا

ست PSVحجم جاري دم ارادي بیمار متغیر بوده و عوامل تعیین کننده آن شامل کوشش تنفسی بیمار، میزان. شده اي وجود ندارد

.هستند)توربیمارونتیال(شده، کمپلیانس ومقاومت سیستم 

به نحوي که سرعت جریان به طور طبیعی همزمان با پر شدن تدریجی ریه . جریان گاز با یک طرح نزولی تحویل ریه ها می شود

Peak(حداکثر جریان ٪25دم زمانی ختم می شود که سرعت جریان دمی به میزان . بیمار در هنگام دم کاهش می یابد Flow (

Flow(یک مد تهویه اي با سیکل جریانی PSVبنابراین ) یالتوربسته به مدل ونت. (کاهش یابد Cycled (به علت اینکه زمان . است

است و نه فشار، زمان و حجم، بیمار کنترل بیشتري برونی طرح دمی و حجم تنفسی خواهد Flowخاتمه دم، بر اساس معیار جریان 

شود که تنفس قابل قبولو معتبري دارند، زیرا تمام تنفس ها توسط بیمار به تنهایی، باید فقط در بیمارانی استفاده PSVاز مد. داشت

استفاده شود، فقط تنفس هاي ارادي بیمار تحت حمتیت فشاري قرار می SIMVهمراه باPSVزمانیکه. ایجاد و انجام می شود

.گیرد

.، در موارد تهویه مکانیکی طویل المدت نیاز به جدا سازي بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی: P.S.Vموارد استفاده از مد 

آن است که در صورت وقوع وقفه تنفسی، بیمار تعداد مشخصی از تنفس را با حجم از P.S.Vهمراه باSIMVمزایاي استفاده از •

می از را می توان جهت غلبه بر مقاومت در مقابل حرکت جریان دP.S.Vمزیت دیگر این که . پیش تنظیم شده دریافت خواهد کرد

.خالل راه هوایی مصنوعی و مدار دستگاه  مورد استفاده قرار دارد
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در صورت کاهش . این است که حجم متغیر بوده و بنابراین تضمینی براي تهویه آلوئلی کافی وجود نداردP.S.Vعیب اصلی

.می یابدکمپلیانس یا افزایش مقاومت به علت فاکتورهاي مربوط به دستگاه یا بیمار، حجم جاري کاهش 

مانورهاي فشاري بر روي ونتیالتور*

PEEP:(Postive  End Expiratory Pressure)فشار مثبت انتهاي بازدمی- الف

PEEPبه معنی اعمال فشار مثبت بروي راههاي هوایی در انتهاي بازدم است که از تخلیه کامل هواي بازدمی جلوگیري می شود .

پاسخ مناسب ندهد ) درصد اکسیژن هواي استنشاقی(Fio₂ه هیپوکسمی به باال بردن زمینی است کPEEPیکی از اندیکاسیون 

.باشدmmhg60همچنان پایین تر از ) ٪60کمتر از ( شریانی با وجود تجویز اکسیژن در سطح غیرسمی PO₂یعنی اینکه 

PEEPد، بنابراین موجب تسهیل تبادالت از کالپس آلوئلی جلوگیري کرده و ریه ها را بطور نسبی در حالت متسع نگه می دار

می ) عبور خون از جدار آلوئلی هایی که تهویه نمی شوند( و کاهش شنت داخل ریويPaO₂کامپلري شده، منجر به افزایش -آلوئلی

کاهش می ) ناشی از مصرف با غلظت باال ( تجویزي است و به این وسیله خطر مسمومیت با اکسیژن Fio₂شود، که نتیجه آن کاهش

، فراهم آوردن ثبات داخلی دیواره قفسه سینه و به حداقل رساندن حرکات پارادوکسیکال قفسه سینه PEEPاندیکاسیون دیگر . یابد

Flail(در قفسه سینه متحرك  Chest (است.

مایع از و ادم ریه است که بابیشتر کردن فشار مثبت داخل آلوئل ها از خروج بیشتر ARDSدر حاالت PEEPاندیکاسیون بعدي 

درمان PEEPعروق به داخل آلوئل ها جلوگیري می کند ولی باعث جریان برعکس مایع به سمت خارج آلوئل نمی شود پس 

ARDS در ادم پولموفونیست، بلکه فقط موجب رانده شدن مایع اضافی در ریه بیمار شده و بجاي اینکه مایع در آلوئل ها تجمع پیدا

یی کوچکتر یا آلوئل هاي محیطی می راند و منجر به تهویه مجدد بعضی از مناطق ریه که تهویه خود را آنرا به سمت راههاي هوا. کند

.از دست داده بودند، می گردد و به این ترتیب از درصد شانت داخل ریوي می کاهد ولی کل مایع داخل ریه را کم نمی کند

PEEPاصالح علت زمینه ساز می شود، بایستی به تنهایی یا همراه تنها موجب حمایت از اکسیژناسیون تاPEEPبا توجه به اینکه 

انتخابی بستگی به مقدار PEEPمیزان . و اصالح اکسیژناسیون استفاده نمودPaO₂از سایر درمان ها جهت رفع علت زمینه ساز افت 

.اصالح اکسیژناسیون بدون کاهش در میزان فشار خون وبرون ده قلبی دارد

.باید همراه با اندازه گیري مکرر فشارخون و برون ده قلبی باشدPEEPاستفاده از 

PEEPموارد منع استفاده نسبی از •

بیماري هاي یکطرفه ریه. 1

در این حالت نه تنها منجر به عدم اصالح ( ناشی از به تله افتادن هوا می باشند، FRCکه دچار افزایش COPDبیماران . 2

).حتمال باروتروماي ریه افزایش می یابداکسیژناسیون می شود بلکه ا

پنوموتراکس، فسیچول برونکوپلورال، (مواردي که ایجاد فشار مثبت داخل قفسه سینه موجب بدتر شدن حالت بیماري شود مثأل . 3

).ICPهیپوولمی، شنت داخل قلبی، افزایش 
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درپی کاهش بازگشت ( روتروما، احتباس مایعات کاهش برون ده قلبی در پی افزایش فشار داخل قفسه سینه، با: PEEPعوارض •

افزایش یافته که خود می تواند ادم آلوئل ها را تشدید ADAوریدي به دهلیز راست، فشار داخل دهلیز راست پایین آمده، ترشح 

) .با مکانیسم کاهش بازگشت وریدي( ICP، افزایش )کند

FIO₂طح پایین ، کاهش شنت، استفاده از سFRCافزایش : PEEPمزایاي •

.می توان استفاده کردPEEPشامل افزایش خطر باروتروما و کاهش برون ده قلبی، جهت بیمار از سه حد یا مقدار : PEEPمعایب•

*PEEPحداقل یا فیزیولوژیک

یتوبه زمانی که فردان. می گرددFRCیک عکس العمل طبیعی در گلوت وجود دارد که باعث حفظ . استcmH₂O5 -3میزان آن 

نیز براي جلوگیري از بسته شدن زودرس راه هوایی و به دام COPDهمچنین بیماران . فیزیولوژیک کاهش می یابدFRCمی شود، 

با لبهاي غنچه اي تنفس می کنندو در این بیماران لوله گذاري داخل تراشه باعث می شود که قادر به تنفس با لبهاي . انداختن هوا

در شرایط زیر . حداقل، وضعیت بهتري را براي این بیماران فراهم می کندPEEPر می رسد که استفاده از به نظ. غنچه اي نباشند

:حداقل در بیماران با تهویه ارادي یاتهویه مصنوعی استفاده کردPEEPمی توان از 

.می شوندPaO₂دچارافتPEEPدر کسانیکه با حذف مقدار اندك . 1

)min/4<RR(با تنظیم ریتم هاي تنفسی پایینSIMVعی در مد در بالغین تحت تنفس مصنو. 2

.پیشرفته دارندCOPDدر کسانیکه . 3

PEEP*میزان آن : متوسطcmH2O20-5جهت بهبود اکسیژناسیون در هیپوکسمی مقاوم به درمان که در اثر شنت . است

.می باشدPEEPد که متداولترین حد مصرف و کاهش کمپلیانس ایجاد می شود، استفاده می گردFRCداخل ریوي یا کاهش 

*PEEPمیزان آن : حداکثرcmH₂O20 است که تنها درصد کمی از بیماران به  آن نیاز پیدا می کنند، بهترینPEEP مقدار

، افزایش کمپلیانس و کاهش شنت FRC، یعنی افزایش انتقال اکسیژن افزایش PEEPفشاري است که در آن حداکثر اثرات سودمند 

در هر مرحله به cmH₂O5 -3براي دستیابی به آن بایستی بصورت تدریجی و مرحله به مرحله به میزان . ریوي حاصل گردد

درحد بی خطر ثابت شود و وضعیت همودینامیکی بیمار نیز به نحو مناسب حفظ گردیده، Fio₂افزوده شود، بطوریکهPEEPمقدار

.داکسیژناسیون بافتی در حد کفایت صورت گیر

PEEPتعاریف اختصاصی*

•Best PEEP : یعنی مقداري ازPEEP 50با درصد اکسیژن کمتر یا مساوي%(Fio₂<%50)

.شود) mmhg٦0>PaO₂(میلیمتر جیوه 60که باعث افزایش اکسیژن شریانی بیشتر از 

•ROUTIN PEEP :ان آن برابر یعنی بصورت روتین در بیمارانی که انیتوبه شده اند بکار می رود که میزPEEP فیزیولوژیک

.است
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•Prophilactic PEEP : یعنی بصورت پروفیالکتیک در بیماران با وضعیت ریوي نامساعد که احتمالARDSمثل ( وجود دارد

.استفاده می کنیمPEEPاز) بیماران سپتیک

CPAP:( Contineousفشار مثبت مداوم راه هوایی-ب Positive Pressure)

CPAPدر تنفس هاي ارادي است که باعث باز نگه ) در زمان دم و بازدم( نی اعمال فشار مثبت مداوم بروي راههاي هواییبه مع

.داشتن آلوئل ها در طول دم و پیشگیري از کالپس آلوئلی در حین بازدم می گردد

تفاوت . د اکسیژناسیون می شود، اصالح تبادالت گازي و بهبو)FRC(موجب افزایش ظرفیت باقی مانده و عملی CPAPاستعمال 

. استPEEPدر کمتر بودن تنفس در حضور PEEPو CPAPعمده 

•CPAPرا به دو طریق می توان براي بیمار برقرار ساخت:

در بیماري که انتیتوبه است و دیگري توسط ماسک هاي ) Spantaneous(یکی توسط دستگاه تهویه مصنوعی با مد تهویه ارادي 

.فیکس شده روي دهان در بیماران غیر انیتوبهمخصوص کامأل 

شاید بسیاري از موارد اختالل در اکسیژناسیون به انیتوباسیون احتیاجی ( هیپوکسمی بسیار شدید : CPAPموارد استفاده از•

م کاهش برگشت ، جهت جداسازي بیمار ونتیالتور، ادم ریوي با منشأ قلبی با مکانیس)قابل درمان باشدCPAPنداشته باشند و با 

.وریدي و اصالح اکسیژناسیون 

Ventilatorsتنظیم ونتیالتورها* Setting

قبل از وصل بیمار به دستگاه باید با یک . در صورتیکه ونتیالتور به نحوه صحیح تنظیم شود، می تواند بیشترین سود را به بیمار برساند

ویافته ABGبر اساس مد انتخابی ظرفیت هاي تنفسی بیمار، جوابهاي بررسی همه جانبه، مد تنفسی مناسب را انتخاب نموده و 

زمانیکه تنظیم اولیه . هاي آزمایشگاهی همراه، تاریخچه بالینی و معاینات فیزیکی، جهت تنظیم مناسب ونتیالتور تصمیم گیري نمود

امکان بررسی وضعیت تهویه و اکسیژناسیون کافی بیمار ABGدقیقه بعد با انجام 20ونتیالتور انجام و بیمار به ونتیالتور وصل باشد، 

.فراهم می شود

BPM(Breadths: تنظیم تعداد تنفس در دقیقه • Per Minute)

PaCO₂و PHبه طور کلی تعداد تنفس در دقیقه طبق . با در دقیقه است12- 15بار و در بالغین 30تعداد تنفس در نوزادان طبیعی 

در حد زمان PaCO₂در صورتیکه تعداد تنفس تنظیمی روي ونتیالتور در حد مناسب باشد، میزان . می گرددروي ونتیالتور تنظیم

)cmhg45 -35 (حفظ می شود.

)PH<7.45 ( آلکالوز تنفسی→↓PaCO₂→ دفعCO₂→هیپرونتیالسیون↑→BPMاگر
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)PaCO₂<35(

)PH<7.35 ( اسیدوز تنفسی→↑→ PaCO₂ احتباسCO₂→هیپوونتیالسیون↓→BPMاگر

)PaCO₂>45(

در بیمارانی که به ونتیالتور وصل هستند و داراي تنفس خودبه خودي نیز می باشند تعداد کل تنفس تنظیمی روي دستگاه عبارت 

. تیالتوراست از  جمع تعداد تنفس خود بیمار و تعداد تنفس ون

در فردي که با CO₂را به حد PaCO₂دارند به هیچ وجه نباید CO₂که خود احتباس COPDباید توجه داشت که در بیماران 

.پایه در زمان سالمت برسدCO₂ریه سالم رساند، بلکه باید حجم جاري و تعداد تنفس به نحوي تنظیم گردد که به حد 

VT( Tidal: تنظیم حجم جاري • Volume)

است که علت آن اضافه شدن حجم فضاي مرده دستگاه به حجم جاري 10ml/kg- 15مقدار حجم جاري تنظیمی روي ونتیالتور 

.در بین تهویه معمولی استفاده کرد) Sigh(در صورت نیاز به دادن حجم هاي بیشتر باید بطور دوره اي از دم عمیق . تنفس است

TC(Tubeه به یک مسأله مهم در تنظیم حجم جاري توج Complian)می باشد .TC عبارت است از تغییر حجم لوله هاي

.می باشدu/cm H₂O4دستگاه تنفس مصنوعی بر اساس فشار دستگاه که معموأل در دستگاه هاي معمولی برابر با 

باشد آن وقت  u/cmH₂O4=TCو cm/H₂O30حدود )PIP(باشد و حداکثر فشار دمی u700اگر به عنوان مثال حجم جاري 

PIP*TC=30*40=120u از حجم جاري مصرف تغییر حجم لوله هاي دستگاه شده و به ریه بیمار نمی رسد و حجم جاري کلی

700-120=500uپس باید مقدار حجم جاري تلف شده را حساب کرده و به حجم جاري محاسبه شده اضافه نمود. خواهد بود.

I:E Ratio( Spiratory: Expiratoryتنظیم نسبت دم به بازدم • Ratio)

معموأل نسبت دم به بازدم به نحوي تنظیم می شود که مرحله دم . این نسبت نشان دهنده طول مدت دم در مقایسه با بازدم می باشد

.تنظیم آن بر اساس حجم جاري تهویه اي و تعداد تنفس در دقیقه است. کوتاهتر از مرحله بازدم باشد

از هر سیکل تهویه اي را دم و ٪33در خواست می شود که در این حالت ) 2به1(1:2عموأل این نسبت بصورت در تهویه مصنوعی م

به گونه I:Eمعموأل نسبت . هم می توان تغییر داد) 4به 1(1:4باید توجه داشت که این نسبت را تا . آن را بازدم در بر می گیرد67٪

.باشد1اي بیان می شود که زمان دم برابر 

Time(زمانی که ونتیالتور از نوع زمانی  Cycled ( است نسبتI:E مستقیمأ تنظیم می شود)از طریق تنظیم زمان دم.(

Volumeدر ونتیالتورهاي حجمی  Cycled نسبت از طریق تنظیم حداکثر سرعت جریان دمیPeak Flowتنظیم می شود .

Peak Flowبر حسب لیتر در دقیقه محاسبه می شودعبارت است از سرعت جریان هوا در طول دم که.

Peakزمانی که Flow افزایش یابد، سرعت جریان دم سریعتر شده، در نتیجه حجم هوایی تحویلی در زمان کوتاه تري وارد می شود

Peakبرعکس با کاهش . و زمان دم کوتاه تر می شود Flowزمان دم طوالنی خواهد شد.
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سبب ) بازدم کوتاه–دم طوالنی (افزایش نسبت دم و بازدم ) سترس تنفسی بزرگساالن سندرم د( ARDSدر شرایط خاص مثل 

سبب بهبود ) بازدم طوالنی–دم کوتاه (و آسم کاهش این نسبت COPDبهبود اکسیژناسیون می شود ولی در بیماران مبتال به 

.اکسیناسیون می شود

.را محاسبه نمودI:Eسبت با داشتن زمان دم با بازدم و تعداد تنفس می توان ن•

Peak(با داشتن سرعت جریان• Flow (و زمان دم می توان حجم تحویلی در زمان دم را مشخص نمود.

Peakبا داشتن حجم جاري و زمان دم می توان • Flowرا محاسبه کرد.

)Trigget/ Sensitivity(تنظیم حساسیت *

، کلید CMVدر مد. ه اي دستگاه را با کوشش تنفسی بیمار هماهنگ نمودبا تنظیم صحیح کلید حساسیت، می توان پاسخ تهوی

با SIMVو ACVاست، بنابراین دستگاه پاسخی به کوشش تنفسی بیمار نمی دهد، در حالیکه در مدOFFحساسیت خاموش

ماهنگ با دم در و یا یک تنفس اجباري هACVتنظیم صحیح این کلید، دستگاه به کوشش تنفسی بیمار توسط تنفس کمکی در 

SIMVپاسخ می دهد ،.

سانتیمتر 10تا 5/0انتخاب میزان حساسیت بستگی به مد تنفسی و میزان کوشش بیمار دارد، کلید حساسیت ونتیالتور معموأل از 

در حد (بیشترین سطح حساسیت دستگاه است به این معنی که با کمترین کوشش تنفسی cmH₂O5/0آب قابل تنظیم است که 

.ونتیالتور آن را حس کرده وبه آن پاسخی بصورت ارائه حجم می دهد) فشار آب منفی) ¯cmH₂O(5/0د ایجا

) SIGH(تنظیم دم عمیق*

هدف از انجام دم عمیق پیشگیري از اتلکتازي در راههاي هوایی . بار در ساعت دم عمیق انجام می دهند10افراد بطور عادي حدود 

.کوچک و شنت داخل ریوي است

را برابر 5-2دم عمیق پی در پی با حجمی معادل 2- 3و هر بار ) بار در ساعت6-12( دقیقه اي 5-10موأل دم عمیق در فواصل مع

را ) آسیب فشاري ریه( خطر باروتروماي ریه SIGHدر مواردي که فشار دمی در ریه بسیار باال باشد، استفاده از . حجم داده می شود

معموأل نباید از دم PEEPباشد یا در هنگام بکارگیري ml/kg15 -10ل هنگامیکه  حجم جاري بیشتر از به همین دلی. باال می برد

.عمیق استفاده کرد

Fio₂(Friction Ispiratory O₂)تنظیم درصد اکسیژن هواي دمی *

PaO₂<60که است، به نحويPaO₂درصد می باشد که اساس تنظیم آن بر مبناي 21-100قابل تنظیم بین Fio₂میزان 

Fio₂>٪60باید بصورتی باشد که با Fio₂باید توجه داشت که در تجویز اکسیژن، تنظیم . باشدsatO₂<٪90میلیمتر جیوه و 

.برسیمmmHg60>PaO₂به 
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از Fio₂رشد مناسبی در فشار اکسیژن شریانی نداشته باشیم بهتر است بجاي باال بردن ) ٪60کمتر از (بی خطر Fio₂اگر با 

PEEPآنجائیکه محرك مرکز تنفس در بیماران از . ستفاده کنیماCOPD افتPaO₂ است ممکن استcmHg50=PaO₂ (

دقیقه  بعد از هر گونه تغییر در میزان 20باید توجه داشت که حداقل . با درصد تجویز می شودFio₂قابل قبول باشد و بطور معمول 

Fio₂و یاPEEP آزمایش ،ABGا از تأثیر ایت تغییر بروي میزان انجام شود تPaO₂وsatO₂اطالع حاصل شود.

و Fio₂=80%ساعت در معرض 24باشد و بیش از Fio₂=100%ساعت در معرض 12بطور کلی ریه بیمار نبایستی بیش از 

.قرار گیردFio₂=60%ساعت در معرض 36بیش از 

Alarmتنظیم کلیذهاي اخطار دهنده• System:ونتیالتور از نوع دیداري آالرم هايVisual.A است که بصورت روشن شدن

بصورت بصدا در آمدن زنگ هاي اخطاري است که در صورت بروز هر گونه اختالل در تهویه Audibleشنیداري . چراغ هاي مختلف 

.بالفاصله آالرم هاي خوذ را صادر می کند) با توجه به مقادیر ست شده روي دستگاه( ریوي 

Oxygenاکسیژن آالرم• Alarm : این آالرم در حد باالتر و پایین ترFio₂ از حد تنظیم شده انحراف پیدا کند که علل آن

، O₂سانترال، اتمام کپسول O₂قطع ( ، خطاي آنالیزور اکسیژن، اشکال در منبع اکسیژنFio₂عبارتن از تغیر سهوي یا عمدي 

).ارتباط نا مناسب رابط اکسیژن با دستگاه

Highالرم محدوده فشار باال آ• Pressure Limit Alarm : در زمان استفاده از ونتیالتورهاي حجمی هستیم محدود کننده فشار

باید به نحوي تنظیم شود که مقدار آن از سطح فشار مورد نیاز جهت ارائه حجم جاري تنظیمی کمتر نباشد، زیرا حجم هاي جاري 

مار می رسد که فشار جریان هواي تهویه اي دستگاه بیش از فشار راههاي هوایی بیمار تنظیم تنظیمی بروي دستگاه در صورتی به بی

.شده باشد

است باید محدوده آالرم cmH₂O40و حد قابل قبول آن 20-cm٣٠با توجه به اینکه حداکثر فشار راههاي هوایی در انتهاي دم 

تنظیم نموده ) PIP(از حد متوسط فشار راههاي هوایی در انتهاي دم باالترcmH₂O10مربوط به محدوده فشار باال را به میزان 

.در صورت افزایش فشار در هر کجاي مدار تهویه اي و رسیدن به حد ست شده آالرم فعال می شود

:شرایطی که باعث به صدا در آمدن این آالرم می شودعبارتند از

سرفه کردن یا کوشش براي صحبت کردن . SIGH3در هنگام گرفتن دم عمیق . 2انسداد راه هوایی . 1

FIGHTINGجنگیدن بیمار با ونتیالتور. GAGING6هنگامیکه بیمار در حال اغ زدن . 5کاهش کمپلیانس ریوي . 4

.متعاقبأ توضیح داده می شود

:LOW OXYGEN PRESSURE ALARMآالرم افت فشار اکسیژن •

شرایطی که باعث بصدا در آمدن . ا کافی در لوله مرتبط کننده اکسیژن با ونتیالتور استبصدا در آمدن این آالرم نشان دهنده فشار ن

:این آالرم می شود

تمام شدن اکسیژن منبع. 1
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قطع تصادفی لوله اکسیژن از خروجی اکسیژن. 2فشار ناکافی در منبع اکسیژن   . 2

ن این آالرم نشانگر فشار ناکافی هوا در لوله به صدا در آمد): LOW AIR PRESSURE ALARM(آالرم افت فشار هوا •

: شرایطی که باعث بصدا در آمدن آن می شود عبارتند از. متصل به ونتیالتور است

.از کار افتادن کمپرسور دستگاه. 3فشار ناکافی هوا در داخل آن . 2عدم وجود هوا   . 1

3-5را معموأل PEEP/CPAPم افت آالر): PEEP/CPAP )LOW PEEP/ CPAP ALARMآالرم افت میزان •

به حد ست PEEP/CPAPاین آالرم در صورتیکه سطح . تنظیمی ست می کنندPEEP/CPAPسانتیمتر آب پایین تر از سطح 

.علت معموأل وجود نشت در مدار تهویه اي است. شده نرسد فعال می شود

آالرم افت حجم جاري بازدمی یا تهویه اي دقیقه اي•

LOW EXHALED TIDAL VOLUME OR MINIUTE VENTILATION ALARM : پارامترهاي آالرم حجم

عمومأ آالرم افت حجم جاري بازدمی . بیمار ست می کنندVEومتوسط حجم دقیقه اي VTدرصد کمتر از حجم جاري 10معموأل 

)E.Vt(ml100کمتر از حجم جاري نجویزي ست می شود .

:می شود عبارتند ازشرایطی که باعث بصدا در آمدن آالرم 

بوده دچار کاهش در کمپلیانس، افزایش در ) PRESSURE CYCLED(در شرایطی که بیمار تحت تهویه با مد فشاري . 1

که موجب عدم ارائه کامل حجم ) HIGH PRESSURE(رسیدن به محدوده آالرم فشار باال . 2مقاومت و یا خستگی شده باشد 

که موجب اندازه گیري ) گیرنده و دریافت کننده جریان ( FLOW SENSORطوب شدن مر. 3جاري توسط ونتیالتور می شود 

.نادرست حجم هاي بازدمی می شود، جریان گاز نامناسب

آالرم حجم جاري بازدمی باال یا تهویه دقیقه اي باال•

HIGH EXHALED TIDAL VOLUME OR MINUTE VENTILATION ALARM

درصد پایین تر از حجم جاري و حجم 10-15باال را ) VE(و حجم دقیقه اي ) E.Vt(اري بازدمی پارامترهایمربوط آالرم حجم ج

.دقیقه اي مورد نظر ست می کنند

.بگذرد فعال می شودFLOW SENSORاین آالرم زمانیکه حجم هاي گاز بیش از محدوده ست شده آالرم، از 

: شرایطی که باعث بصدا در آمئن آالرم می شود شامل

بعلت تنظیم نامناسب کلید حساسیت سیکل هاي . 3ست ناکامل یا نامناسب ونتیالتور . 2افزایش در تعداد تنفس یا حجم جاري .1

.خودکار ونتیالتوري ایجاد شده باشد، ثبت مقادیر غلط به دلیل وجود آب در لوله هلی ونتیالتور

معموأل ( شود که در محدوده زمانی ست شده توسط اپراتوراین آالرم زمانی فعال می): APNEA ALARM(آالرم وقفه تنفسی •

:شرایطی که سبب بصدا در آمدن آن می شود. هیچگونه بازدمی صورت نگیرد) ثانیه 20در حدود 
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زمانی که هیچگونه کوشش تنفسی مشخص توسط بیمار صورت نگیرد که خود می تواند ناشی از بی حالی، آرام سازي شدید یا . 1

.اشدایست تنفسی ب

.بازدمیFLOW SENSORشل شدن رابط مربوط به . 2

کمتر شود فعال می 1:1این آالرم معموأل در صورتیکه نسبت دم به بازدم از ): I:E RATIO ALARM(آالرم نسبت دم به بازدم•

PEAK(حداکثر سرعت جریان دمی . 2تنظیم نامناسب حجم جاري، . 1علت می تواند. گردد FLOE ( بروي تعداد تنفس.3و

.دستگاه باشد

آالرم عدم اعتبار ونتیالتور یا نارسایی ماشین•

INOPREATIVE VENTILATOR/ MACHIN FAILURE ALARM

قطع . 1:شرایطی که می تواند باعث فعال شدن آن شود عبارتند از . این آالرم هنگام تشخیص نقصی در ونتیالتور بصدا در می آید

.اختالل در عملکرد سخت افزار داخلی میکروپروسسور. 3هوا افت فشار اکسیژن یا . 2) نیرو(برق

PATIENT FIGHTINGجنگ بیمار با ونتیالتوریا تنفس غیر هماهنگ با ونتیالتور *

جنگ با دستگاه اصطالحی است که در صورت نا هماهنگی بیمار و ونتیالتور استفاده می شود و در واقع زمانی بکار می رود که 

یمار و ونتیالتور وجود نداشته باشد و بیمار دچار استرس تنفسی حاد می گردد که عالیم آن شامل تنگی نفس، هماهنگی بین تنفس ب

اضطراب، استفاده از عضالت تهویه اي کمکی، حرکت پره هاي بینی، کوشش دمی با دهان کامأل باز، تاکی کاردي، پارادوکس شکمی، 

.تاکی پنه، هیپرتاسیون، ترس و تعریق

.لت ممکن است آالرم محدوده فشار باالي دمی و حجم جاري پایین بصدا در آیددر این حا

بنابراین اولین اقدام قطع بیمار از . هدف اولیه در اداره بیماران دچار استرس، اطمینان از تهویه و اکسیژناسیون کافی و مناسب است

این اقدام دسترس تنفسی رفع گردید احتماأل مشکل مربوط به اگر با. است٪100ونتیالتور و تهویه بیمار بوسیله آمبوبگ با اکسیژن 

.در صورت تداوم دسترس مشکل مربوط به بیمار است. ونتیالتور است

:علت مربوط به ونتیالتور - الف

.کلید حساسیت دستگاه بیش از حد حساس شده، یا کمتر از حد تنظیم شده باشد. 1

) PEAK FLOW(دمی تنظیم ناکافی کلید حداکثر سرعت جریان . 2

نشت شدید مدار یا قطع ارتباط بیمار از ونتیالتور . 3

:علل مربوط به بیمار -ب

.فتق کاف، باال آمدن لوله، وارد شدن لوله به داخل یکی از شاخه هاي اصلی برونش : مشکالت مربوط به راه هوایی مصنوعی. 1

.، وجود ترشحاتبرونکواسپاسم : افزایش ناگهانی در مقاومت راه هوایی.2

.لپوموتراکس فشارنده، ادم حاد ریوي: تغییر حاد در کمپلیانس ریه.3

:اضطراب و بیقراري حاد با علل احتمالی زیر. 4
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آدم سازي ناکافی، محدودیت غیر منتظره ازاس یا مواد مخدر در معتادان به آن، درد

هیپرونتیالسیون نورولوژیک: تغییر در ایجاد تنفس. 5

. خودکار ناشناخته که موجب نیاز به افزایش کوشش تنفسی و بنابراین کار تنفسی براي تحریک ونتیالتور گرددPEEPایجاد. 6

مثل قرار گرفتن ریه با نا ( آمبواي ریه، تغییر در پوزیشن بدن که موجب هیپوکمی شود: پرفیوژن/تغییر حاد در تناسب تهویه. 7

).DEPENDENT(هنجاري هاي بیشتر در پوزیشن وابسته

.داروهایی که هنگام جنگیدن بیمار با ونتیالتور کاردبرد دارند

نکته قابل توجهمقدار مصرف نام دارو 

5میلی گرم به صورت وریدي هر 2-5دیازپام

mg30الی 20دقیقه تا ثقف 

دقیقه تا سقف 5میلی گرم هر 2-5مورفین

میلی گرم20

ق دارد موقع تزریmg/ml10آمپول هاي 

.رقیق شود

نسبت به کورار موثرتر است و خاصیت میلی گرم 1/0تا 06/0)پاولن( پانکورنیوم بروماید

.آلرژي زایی آن کمتر می باشد

.داردmg4/ml٢آمپول-

ممکن است باعث تاکی کاردي و افزایش -

خون شود

.ساعت است1- 2مدت اثر -

میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن 165کورار

بدن

آلرژن است و ممکن است باعث -

برونکواسپاسم شود

ساعت 24تزریق سریع و بیش از یکبار در -

.ممکن است باعث هیپوتانسیون گردد

جداسازي بیمار از ونتیالتور 

از هدف نهایی در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی رسیدن به تنفس ارادي و جداسازي موفقیت آمیز و جداسازي موفقیت آمیز

درصد  بیماران براي جدایی از 10- 15. درصد بیماران به آسانی و با موفقیت از دستگاه جدا می شوند80حدود. ونتیالتور است
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درصد بیماران نیازمند جداسازي 5ساعت به طول می انجامد و حدود 8-12ونتیالتور به اقدامات اختصاصی نیاز داشته و این مرحله 

به منظور افزایش ضریب موفقیت در امر جداسازي . ه و فرآیند جداسازي ممکن است هفته ها طول بکشدتدریجی از ونتیالتور بود

بیمار باید از نظر روانی براي این مرحله آماده گردد، زیرا ترس و اضطراب و وابستگی روانی به دستگاه می تواند باعث عدم موفقیت در 

ار مهم است، او باید بداند که می تواند خودش و بدون کمک دستگاه تنفس همکاري بیمار در امر جداسازي بسی.جداسازي گردد

) الکترولیت ها( ضمنأ بیمار باید از نظر جسمی براي این کار آماده گردد بنابراین وضعیت بیمار از نظر قلبی عروقی، مایعات. بکشد

بول باشد و حتی المقدور در طول مدت جداسازي از تعادل اسید وباز، الگوي خواب و وضعیت تغذیه اي باید در حد مناسب و قابل ق

.داروهاي تضعیف کننده مرکز تنفس نباید استفاده گردد

معیارهاي جداسازي بیمار از ونتیالتور

:کلیه عالئم مربوط به روند پاتولوژیک بیماري تحت کنترل در آید. 1

. تب بیمار قطع شود- الف

.در عکس فقسه سینه ریه ها پاك باشند-ب

.احتمال بروز دیس ریتمی هاي خطرناك وجود نداشته باشد-ج

.وضعیت همودینامیک بیمار با تجویز دارو ثابت باشد- د

.بار در دقیقه باشد25بیمار کامأل هوشیار بوده و قادر به تنفس خودبه خود  بوده و تعداد تنفس او کمتر از . 2

.ی داشته باشدراه هوایی طبیعی بیمار باز بوده یا تراکئوستوم. 3

.داشته باشدmmHg60>PaO₂درصد 50با وجود دریافت اکسیژن کمتر از . 4

.باشدml/kg6حجم جاري در تنفس خود به خودي بیش از. 5

.باشدml/kg15ظرفیت حیاتی بیمار در تنفس خودبه خودي بیش از . 6

.باشد cmH₂O20فشار نیروي دمی مساوي یا بیش تر از . 7

.باشدml/cmH₂O20لیانس مساوي یا بیش تر از کمپ. 8

.در حد طبیعی یا قابل قبول باشدABGمقادیر . 9

.وضعیت گردش خون تثبیت شده باشد. 10

.بیمار قادر باشد ترشحات راههاي هوایی را با سرفه خارج کند. 11

.سالم باشدgagرفلکس . 12

سوء ( ت تأمین نیازهاي متابولیکی جهت تنفس خود به خودي دریافت داردوضعیت تغذیه اي مناسب داشته و مایعات کافی جه. 13

) .تغذیه باعث عدم موفقیت در جداسازي می شود
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بیمار به صورت از ونتیالتور جدا می شود و سپس لوله ها خارج شده و بعد : جدا سازي بیمار از ونتیالتور در سه مرحله انجام می شود

.اکسیژن قطع می گردد

:زیر جهت فراهم سازي مقدمات جدایی از ونتیالتور مورد استفاده قرار می گیردروش هاي 

) PSV(استفاده از روش حمایت فشاري . 1

یکی از روش هاي مناسب جهت جداسازي است، در این روش میزان فشار و حساسیت روي دستگاه تنظیم شده بر تعداد تنفس، 

به تدریج با . ر می باشد و هر تنفس ارادي بیمار بوسیله فشار دستگاه تقویت می گرددجریان هواي دمی و مدت زمان دم به عهده بیما

میزان فشار . افزایش استقالل تنفسی در بیمار حساسیت و میزان فشار دستگاه را کاهش می دهند تا نهایتأ بیمار از دستگاه جدا شود

ر مقاومت موجود در راههاي هوایی ناشی از وجود لوله تراشه فائق سانتی متر آب بر روي دستگاه تنظیم می شود تا بیمار ب5- 7حدود 

در این مراحل پرستار نباید بیمار را تنها گذاشته و با حمایت روانی بیمار، اعتماد به . آید و دچار خستگی ناشی از تنفس ارادي نگردد

در بیمار طی چند ساعت اول جداسازي مورد وریتم قلب و عالئم خستگی تنفسی راABGنفس او را افزایش دهد و عالئم حیاتی، 

.بررسی قرار دهد

SIMVاستفاده از روش تهویه متناوب اجباري هماهنگ شده . 2

به این صورت که تعداد مشخصی تنفس اجباري با حجم و درصد . در این روش بیمار به تدریج استقالل تنفسی خود را باز می یابد

ر فواصل تنفس اجباري، بیمار با حجم و تعداد تنفس خودش نفس می کشد و دستگاه فقط اکسیژن معین به بیمار داده شده و د

البته این مد . آزاد می نماید، سپس به تدریج تعداد تنفس هاي اجباري کم شده تا بیمار به استقالل کامل تنفسی برسدO₂برایش

.جاد شود تأمین نمایدباید حداقل نیازهاي تنفسی بیمار را براي مواقعی که ممکن است آپنه ای

در این روش نیز پرستار باید معیارهاي مختلف و عالئم خستگی تنفس را در بیمار کنترل نماید و میزان تحمل او را نسبت به روند 

.کاهش تنفس اجباري بسنجد

CPAPو ) T PIECE(شکل Tروش استفاده از لوله . 3

شکلی مورد Tدر این حالت لوله . تیالتور جدا شده و بطور ارادي تنفس می نمایددر این روش بیمار در مقاطعی از زمان از دستگاه ون

استفاده قرار می گیرد که از یک طرف به لوله تراشه یا تراکئوستومی بیمار وصل شده از طرف دیگر به اکسیژن وصل می گرددو 

. جی را از طریق طرف دیگر لوله خارج می نمایدبیمارهنگام دم هواي حاوي اکسیژن مرطوب را استنشاق کرده و با بازدم هواي خرو

این کار در طول .شکل و تنفس ارادي  در ابتدا براي چند دقیقه انجام شده و بیمار مجددأ به دستگاه وصل می شودTاستفاده از لوله

دستگاه کوتاه تر می گردد مدت استفاده از . و تنفس ارادي طوالنی تر TPIECEروز چند بار تکرار شده و کم کم مدت استفاده از 

در دستگاه هاي . تا تحمل بیمار براي تنفس ارادي به نیم تا یک ساعت برسد و سپس به طور کامل از ونتیالتور جدا می گردد

نیز براي جداسازي بیماران در معرض خطر آتلکتازي استفاده می نمایند، زیر استفاده از این مد باعث CPAPونتیالتور جدید از مد 
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البته در این مد بیمار باید با نیروي دمی خود دریچه خروجی گاز را باز کرده و تنفس کند در نتیجه بار . ود تبادالت گازي می شودبهب

.تنفسی افزایش یافته و بیمار زودتر دچار خستگی تنفسی گردیده و روند جداسازي طوالنی تر می شود

نظر عالئم خستگی و زجر تنفسی کنترل نموده و وضعیت همودینامیک و گازهاي در تمام مراحل جداسازي پرستار باید بیمار را از 

.در صورت بروز هرگونه مشکل روند جداسازي متوقف خواهد شد. خون شریانی بیمار را مرتبأ بررسی کند

کربوهیدرات و کاهش( در این مراحال گاهی براي موفقیت بیشتر، تقویت عضالت قفسه سینه با فیزوتراپی، تصحیح وضعیت تغذیه

با توجه به این . وضعیت نشسته یا نیمه نشسته و تشویق بیمار به تنفس مؤثر ارادي توصیه می گردد) افزایش چربی ها سبک در غذا

که در طول شب و موقع خواب تالش هاي تنفسی کمتر می شود در شروع جداسازي می توان در طول شب بیمار را روي ونتیالتور 

در مرحله بعدي زمینی که بیمار حداقل . مرین جداسازي در طول روز بعد از خواب خوب و کامل شب انجام گرددگذاشت و در واقع ت

ساعت تنفس ارادي و راحت داشته و هیچگونه عالمتی دال بر شکست جداسازي وجود نداشته باشد می توان کاف لوله تراشه را 2

براي پیشگیري از آسپیراسیون به داخل راههاي هوایی انجام می شود و قبل از خالی کردن ساکشن ترشحات باالي کاف. خالی کرد

در صورتیکه در این مرحله نیز بیمار مشکل نداشته باشد، می توان لوله تراشه را خارج کرده و اکسیژن با کانوالي بینی براي بیمار 

بدون اکسیژن کمکی PaO₂صورتیکه در) ABGبسته به وضعیت بیمار و مقادیر( پس از چند ساعت تا چند روز. شروع شود

.بود می توان اکسیژن را نیز قطع نمودmmhg70مساوي یا بیشتر از 

:در صورت وجود هر یک از موارد زیر بیمار باید مجددأ به ونتیالتور وصل شود

میلی متر جیوه یا بیشتر 20افزایش فشار سیستولیک . 1

بیشترمیلی متر جیوه یا10افزایش فشار دیاستولیک . 2

120یا افزایش سرعت ضربان قلب به بیشتر از ) نسبت به وضعیت پایه( ضربه در دقیقه یا بیشتر 20افزایش سرعت ضربان قلب . 3

دقیقه در دقیقه

بار در دقیقه 35یا افزلیش تعداد تنفس به بیش از ) نسبت به وضعیت پایه( تنفس در دقیقه  10افزایش تعداد تنفس بیشتر از . 4

تنفس پر زحمت و خسته کننده همراه با تعریق بطور کلی عالئم زجر تنفسی .5

خستگی مفرط بیمار . 6

نشانگر ایسکمی ECGبروز دیس ریتمی هاي قلبی، آنژین صدري تغییرات . 7

ABGمختل شدن مقادیر . 8

ACUTE RESPIRATORY FAILUREنارسایی حاد تنفسی *
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حدي آسیب ببیند که دیگر نتواند اکسیژن کافی را جهت انجام اعمال متابولیکی در اختیار در صورتیکه عملکرد سیستم تنفس به

ARFرا به میزان کافی دفع کند اصطالحأ گفته می شود که مرد دچار نارسایی حاد تنفسی شده انعکاس CO₂بافت ها قرار دهد و 

mmHg50>PaCO₂)(mmHg60<PaO₂)(21٪=FIO₂90٪<O₂SAT(به این قرار استABGدر آزمایش 

)(25/7<PH .( جهت تعیین حاد بودن نارسایی تنفسی در نظر گرفتنPHدر بیمارانی که داراي . و تاریخچه بالینی مهم است

به دو دسته ARF. در حد طبیعی استPHبا وجود غیر طبیعی بودن پارامترهاي خون شریانی، . نارسایی تنفس مزمن هستند

:تقسیم می شود

A(د تنفسی هیپوکسمیک بدون هایپرکاپنی نارسایی حا)TYPE I(

B (نارسایی حاد تنفسی هیپوکسمیک همراه با هایپرکاپنی)TYPE Π(

ARF TYPEمکانیزم هایی که می توانند باعث - Iشوند:

اختالالت انتشار. 4عدم تناسب نسبت تهویه به پرفیوژن  . 3شنت . 2هیپوونتیالسیون آلوئلی  . 1

ARF TYPEکه باعث ایجادمکانیزم اصلی - هیپوونتیالسیون، در این موارد غالبأ علت : می شود عبارت است از ∏

بیماري هاي کاهنده قابلیت اتساع ریه و قفسه سینه و بیماري . هیپوونتیالسیون بیماري هاي خارج ریوي است و ریه ها سالم است

.تندهاي راههاي هوایی و آلوئلی از علل مهم این نوع نارسایی هس

:تظاهرات بالینی •

تنفس هاي تند و . 1: در گردش خون، بستگی دارد که شامل CO₂با یا بدون تجمع PaO₂این تظاهرات بالینی به میزان کاهش 

کاهش نسبت دم . 4) شکم در زمان دم به طرف خارج حرکت می کند( تنفس غیر هماهنگ. 3استفاده از عضالت کمکی . 2سطحی 

عدم توانایی . 8تعریق. 7تنفس با لبهاي غنچه . 6اتساع غیر قرینه قفسه سینه  . 5) تبدیل می شود5:1به 5/1:1ا ی1:2از(به بازدم 

به خاطر تغییرات بارز در فشار داخل توراکس  ( نبض پارادوکس . 9)کلمه در بین تنفس ها 3-2صحبت در حد ( براي صحبت کردن 

50باشد، معموأل نبض پارادوکس بیش از mmHg10تشخیص نبض پارادوکس بیش از پرستار باید قادر به ) در ضمن دم و بازدم

.میلی متر جیوه نمایانگر وجود دسترس تنفسی است

تحریک سیستم عصبی سمپاتیک در هر هیپوکسی متوسط که . 12گرسنگی هوا . 11حرکت پره هاي بینی با هر دم و بازدم  . 10

ده قلبی، انقباض عروق محیطی و هیپرتاسیون متوسط، پوست رنگ پریده، سرد و مرطوب، افزایش ضربان و برون: عالیم آن شامل 

دیس ریتم هاي قلبی در نارسایی خالص هیپر کاپنیک شاهد اتساع عروق محیطی، پوست گرم و قرمز و نبض هاي پر خوهیم بود 

:شامل CNSتغییرات . 14هیپوتاسیون و برادیکاردي .13

و در پی آن ادم پایی، خواب آلودگی، تشنج لرزش، اختالالت C.S.F، افزایش فشار )ریان خون مغزياتساع عروق و ج( سردرد

کاهش رفلکس هاي عمقی E.C.Gگفتاري، بی قراري، تغییرات حلق، تیرگی شعور، کاهش تنفس، تنفس شین استوکس اختالل در 
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گرم 5زمانی ایجاد می شود که بیش از ) عالمت دیررس(سیاتور. 15تاندونی، خونریزي از شبکیه و آسیب هاي ماندگار مغزي، 

.سیانو مرکزي که با تغییر رنگ غشاهاي مخاطی قابل مشاهده است-الف: هموگلوبین غیر اشباع در هر دسی لیتر خون موجود باشد

. سیانور محیطی که با تغییر رنگ ناخن ها قابل مشاهده است-ب

ایلئوس پارالیتیک، زخم معده و روده اتمارکتوس مزانتر و اختالالت . 17ده ادراري کاهش پرقیوژن کلیه ها و کاهش برون. 16

.هضمی

: تشخیص*

) تدابیر طبی و پرستاري در نارسایی حاد تنفسی.(صورت می گیردABGمعموأل از روي عالیم بالینی و انجام 

:حفظ اکسیژیناسیون کافی و مناسب . 1

شود یک حالت کشنده خواهد بود بنابراین درمان باید فورأ mmHg40<PaO₂صوص اگر به خIدر نوع : تجویز اکسیژن- الف

یعنی عبور خون از آلوئل ها ( البته هنگامیکه شنت وجود دارد. یک عمل کمک کننده استFIO₂انجام شود که در اینجا افزایش 

PEEPویا CPAPباید تهویه آلوئلی را توسط به تنهایی مؤثر نیست و FIO₂باال بردن ) بدون اینکه اکسیژناسیون انجام شود

.همراه با تهویه مکانیکی باال برد

. اجتناب کردFIO₂از تجویز طوالنی مدت مقادیر باالي TOXICITYO2هنگام اکسیژن درمانی باید جهت پیشگیري از 

نمونه شایعی از این ARDS. باشد احتمال یک شنت داخل ریوي وجود داردPaO₂>50باز هم FIO₂=٪50هنگامیکه علیرغم

.داردPEEPنوع نارسایی است که نیاز به تهویه مصنوعی همراه با افزودن 

:در این موارد توصیه می شودIبطور کلی حمایت تهویه اي در نوع •

FIO₂عدم کفایت اکسیژن رسانی پایدار علیرغم افزایش -

.مثل دپرسیون مغزي یا افزایش خشکی می شودو بروز عالئمی PaCO₂که منجر به افزایش CO₂احتباس-

.مشکل بودن کنترل ترشحات و عدم توانایی بیمار به انجام سرفه مؤثر و تخلیه ترشحات -

را پایین نگه داشت زیرا تحریک FIO₂دارند بنابراین باید در اینها میزان CO₂چون این بیماران بطور مزمن احتباس IIدر نوع •

.صورت می گیردFIO₂ن بیماران در صورت پایین بودن مرکز تنفسی در ای

و ) گرم در دسی لیتر یا بیشتر10به میزان ( وجود غلظت کافی هموگلوبین : حفظ غلظت مناسب هموگلوبین و برون ده قلبی -ب

جهت )مشخص می شودml/h30برون ده ادراري mmHg90که با حفظ فشار سیتولیک در حد(حفظ برون ده قلبی مناسب 

.اطمینان در تحویل کافی اکسیژن الزم و ضروري است

:پیشگیري و بررسی هیپوکسی بافتی-ج

.مشاهده و بررسی دقیق تظاهرات بالینی ناشی از هیپوکسی ارگانهاي حیاتی امري ضروري است

بی قراري، استئوپور، بی بررسی مکرر وضعیت مغزي و نرولوژیکی شامل کنترل اختالالت حسی، تیرگی شعور، کاهش تمرکز حواس، 

.حالی، خواب آلودگی، لرزش، اختالالت گفتاري و کاهش رفلکس هاي عمقی تاندون ها است
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:بررسی وضعیت قلبی شامل-

چک فشار خون، برون ده قلبی، فشار شریان ریوي و فشار وج، تعداد ضربان و ریتم قلبی و بررسی از نظر عالیم و نشانه هاي نارسایی 

.پبطن راست و چ

.ابزار تشخیصی مهمی در بررسی وضعیت اکسیژناسیون بیمار استABGچک مداوم -

:بکارگیري تدابیري جهت کاهش استرس و افزایش راحتی و آسایش بیمار-چ

: کارهایی که در این راستا می توان انجام داد. استرس و اضطراب زیاد می تواند نیاز به اکسیژن را افزایش دهد

ب بخشیدن به بیمار، صرف زمان بیشتر در کنار او ، اطمینان به او که در صورت نیاز بالفاصله بر بالین وي حاضر اطمینان وقوت قل

، پرستار باید تأثیر خانواده دوستان و مالقاتی هاي بیمار را در میزان )relaxation(خواهید بود، استفاده از روش هاي آدام سازي

.ررسی قرار دهد، بر قراري پوزیشن راحت، تدارك دوره هاي خواب و استراحت کافیکاهش یا افزایش اضطراب بیمار مورد ب

در برقراري ارتباط با بیمار باید سعی شود سؤاالتی از بیمار پرسیده شود که جواب آنها بله یا خیر و یا کوتاه باشد، قرار دادن یک 

دهان شویه براي بیمارانی که تنفس دهانی دارند، . ورتپارچه خنک روي پیشانی بیمار جهت برطرف کردن تعویق و تازه کردن ص

.تعویض لباس یاگان در صورت تعریق و کمک به استحمام روزانه 

:اصالح تهویه آلوئلی-2

:اقداماتی که انجام می گیرد شامل: با نگه داشتن راه هوایی و حفظ آن- الف

) در صورت اسکان( تشویق بیمار به سرفه کردن -

.سرفه تقویت شده در بیمارانی که دچار ضعف عصبی عضالنی هستنداستفاده از-

.در بیمارانی که در بستن گلوت با اشکال روبه رو هستند نظیر بیمارانی که داراي لوله تراشه هستند) HUFF(سرفه با گلوت باز -

)در صورت عدم کارایی سرفه در خروج ترشحات( ساکشن کردن نیزوفارنکس و نازوتراکئال-

).ندرتأ ( تخلیه ترشحات از طریق برونکوسکوپی-

:اجراي تدابیري جهت دقیق کردن و به حرکت در آوردن ترشحات-ب

.استفاده از آئروسل هاي مالیم محلول هاي نرمال سالین و یا آب تجویز شده با نبوالیزر- هیدراتاسیون کافی

. همراه با برنکودیالتورها مورد استفاده قرار می گیرندکه معموألMUCOLYTICاستفاده از داروهاي حل کننده موکوس -

.فیزیوتراپی ریه، در ناژوضعیتی، کوبیدن، لرزش به صورت دستی و یا استفاده از ویبراتور مکانیکی روي سلمانهاي مبتالي ریه

اقع نشد، نیاز به گذاشتن لوله در صورتیکه ساکشن نازوتراکیال و سایر تدابیر جهت رقیق کردن و به حرکت در آوردن ترشحات مؤثر و

.داخل تراشه و تراکئوستومی مطرح می شود

:تخفیف و برطرف کردن برونکواسپاسم-ج
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، برونکودیالتورهاي آئروسلی )LOUDING DOSE(در حمالت حاد برونکواسپاسم، دور اولیه آمینوفیلین انفوزیون می گردد

ALBUTERAL، آلبوترول)ALUPENTوپنتآل( METAPROTERENOLنظیر متاپروترونول B2آگونیت

)VENTALIN(ایزواتارین ،ISOETHARINE)BRONKASOL ( مخلوط شده با آب استریل یا نرمال سالین استریل نیز

ممکن است در فواصل منظم بسته به پاسخ بیمار تجویز گردد، کورتیکواستروئیدها نیز همراه با داروهاي برونکودیلدتور در موارد 

.م و وجود التهاب و تورم مورد استفاده قرار می گیرندبرونکواسپاس

اقدامات شامل چک عالیم و نشانه هاي نارسایی قلبی، تفسیر گزارش فشارهاي بدست آمده از کاتترشریان : کاهش اختقان ریوي-چ

چپ و یا تاکی آریتمیهاي قلبی ریوي، استفاده از دیورتیک ها، معموأل دیژتیالیزه کردن بیمار توصیه نمی شود مگر آنکه نارسایی بطن

.وجود داشته باشد، کنترل بیمار از نظر پیشرفت ادم، وزن روزانه و جذب و دفع مایعات

در صورتیکه تدابیر بعمل آمده قادر به اصالح تهویه آلوئلی نباشد و وضعیت بالینی بیمار بدتر شود ممکن است از : تهویه مکانیکی- ه

.تهویه مکانیکی استفاده شود

درمان علت زمینه اي نارسایی تنفسی- 3

:مانیتورینگ مداوم اثرات درمان- 4

همچنین بطور منظم باید نتایج تدابیر درمانی مورد ارزیابی قرار . بررسی دقیق عالئم عینی و ذهنی مدد جو باید در فلوچارت ذکر شود

.گیرد

(ARDS)سندرم دیستزس تنفسی حاد

یک سندرم بالینی است که ARDS.نامیده می شد(AdultRDS)درم دیستزس تنفسی بالغین این سندرم که قبالّ تحت عنوان سن

با ادم ناگهانی و پیشرونده ریه ،تغییرات رادیولوژیک قفسه سینه ، اختالل تبادالت گازي به صورت هیپوکسمی و کاهش کمپلیانس 

زیرا علت پیدایش ادم ریهف افزایش نفوذ پذیري این عالئم بدون وجود نارسایی قلب چپ اتفاق می افتند. ریه مشخص می گردد

. جدي تزین آنهاستARDSدر پاسخ به صدمات حاد ریوي طیفی از پاسخ ها ایجاد می شوند که . سدمویرگ هاي آلوئولی است

.می باشدmmHg200مساوي یا کمتر از) FiO₂(به کسر اکسیژن استنشاقی Pa O₂نسبتARDSدر

،با اصطالحات مختلف مثل شوك ریه، ریه مرطوب ، ریه داناگ، بیماري پس از صدمه ریه، 1967این سندرم اولین بار در سال 

.آتلکتازي احتقانی، سندرم نشت عروقی و بیماري پرده هیالین بالغین تعریف شده است

90تا 60ز آن بین میزان مرگ و میر ناشی ا. مورد از این سندرم در آمریکا گزارش شده است150000بطور تقریبی هر سال : شیوع

البته تحقیقات اخیر نشان داده است که استفاده از حجم هاي جاري کم . درصد گزارش گردیده است50درصد و بطور متوسط 

. جهت تهویه بیمار میزان مرگ ومیر را کاهش داده است) ml/kg6(ونتیالتور 

عوامل خطر 

:د شاملشرایط بالینی که باعث سندرم اختالل تنفسی حاد می گرد
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)صدمه مستقیم به ریه( عوامل خطر با اثر مستقیم . 1

) مواد خارجی، غرق شدن، استفراغ( آسپیراسیون •

استنشاق شدید سیگار و یا گازهاي سمی•

عفونت منتشر ریوي بصورت پنومونی ویروسی، باکتریال•

کوفتگی ریه •

قرار گرفتن در معرض اکسیژن با غلظت باال در طوالنی مدت•

)صدمات غیرمستقیم ریه با منشأ اولیه غیر ریوي( عوامل خطر با اثر غیر مستقیم .2

همراه یا بدون هیپوتانسیون، همراه یا بدون عفونت خارج ریويSEPSISسندرم•

تروماي شدید به غیر از تروماي قفسه سینه•

ترانسفوزیون شدید خون در عملیات احیاء•

يطوالنی شدن عمل باي پس قلبی ریو•

انعقاد منتشر داخل عروقی•

پانکراتیت•

اورمی•

)هروئین(مصرف بیش از حد بعضی داروها •

آنافیالکسی•

ایدیوپاتیک•

افزلیش فشار خون حاملگی•

افزایش فشار داخل جمجمه•

رادیوتراپی•

.باشددرصد می85درصد و با سه عامل خطر 42درصد و با دو عامل خطر 25با یک عامل خطر ARDSدرصد بروز 

پاتوفیزیولوژي 

ARDSبا اینکه فشار مویرگی ریه افزایش نمی یابد نفوذپذیري غشاءهاي . همراه است) ادم ریه(همیشه با افزایش مایع در ریه

این وقایع به سه . در این پدیده اپی تلیوم آلوئلی و اندوتلیم مویرگ هاي ریه هر دو آسیب می بینند. مویرگی آلوئلی باال می رود

:له تقسیم می شودمرح

.که در آن سلول هاي عامل بر انگیزاننده موجب فعال شدن سلسله وقایع سلولی می گردد) INITATION(مرحله شروع . 1

.که در آن سلول هاي عامل برانگیخته شده و فعال می گردند) AMPLIFICATION(مرحله تشدید. 2
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.فت ظاهر می شوندکه در آن وقایع فوق در سطح با) INJURY(مرحله جراحت. 3

، افزایش نفوذپذیري عروقی است که موجب می شود پروتئین ها در مسیر گرادیان هیدروستاتیک  و ARDSاصلی ترین مشخصه 

ناشی از افزایش ( بنابراین حتی افزایش مختصري در فشار داخل مویرگی. بدون مواجهه با مقاومتی، از فضاي داخل عروقی خارج شوند

. موجب افزایش شدید ادم بینابینی و آلوئلی می شود) وریدي و اختالل عملکرد قلبی که مشخصه سپسیس استبار مایعات داخل 

افزایش نسبت بافت ریه به گاز در این مناطق ریوي باعث می شود که فشار بسته شدن آلوئلی از فشار موضعی ترانس پولمونري بیشتر 

و کمپلیانس ریه کاهش می یابد بنابراین براي انجام عمل تنفس عضالت شود که باعث بسته شدن و کالپس آلوئل ها می گردد

که موجب افزایش کار تنفسی می شود و نهایتأ به خستگی عضالت تنفسی و کاهش حجم . تنفسی باید فشار دمی باالیی تولید کنند

به خون رسانی کاهش یافته و شانت وسیع از نظر تبادالت گازي، نسبت تهویه . جاري و نهایتأ  اختالل در تبادالت گازي خواهد شد

شانت ایجاد شده ناشی از آتلکتازي، کالپس آلوئلی، اختالل عملکرد سورفاکتانت و تضعیف . همراه با افزایش فضاي مرده دیده می شود

.انقباض عروق وابسته به هیپوکسی می باشد

:گرددچندین مسیر احتمالی در مددجوي مبتال به این سندرم ممکن است دنبال

التیام و بهبودي کامل.1

فیبروز خفیف ریوي به دنبال التیام و بهبودي . 2

ابتدا ترمیم و به دنبال آن فیبروز شدید و مرگ . 3

پیشرفت سریع فیبروز و مرگ. 4

عالئم بالینی

ABGین مرحله در ا. زودرس ترین عالمت معموأل افزایش تعداد تنفس است و پس از مدت کوتاهی تنگی نفس شروع می شود

تنفس با پیشرفت بیماري کم کم سطحی می گردد، . افزایش نیافته استPaCO₂در حالی که .را نشان می دهدPaO₂کاهش

تنگی نفس و تاکی پنه افزایش یافته و بیمار سیانوتیک می شود در سمع ریه ممکن است صداهاي اضافی باشد یا نباشد در صورتی 

.یرطبیعی ممکن است از کراکل تا رال هاي منتشر متفاوت باشدکه وجود داشت دامنه صداهاي غ

بررسی تشخیصی

از طریق تاریخچه عوامل خطرساز سیستمیک یا تنفسی، شروع حاد دیسترس تنفسی، ارتشاح دو طرفه ریه، عدم نشانه بالینی نارسایی 

.گرددمشخص می) هیپوکسمی شدید و مقاوم (mmHg200<FIO₂/PaO₂طرف چپ قلب و نسبت 

درمان طبی

اهداف درمانی شامل حمایت تنفسی، درمان علل . تشخیص سریع و شروع درمان بموقع می باشدARDSکلید درمان موفقیت آمیز 

تقریبأ همیشه جهت حفظ سطح PEEPلوله گزاري تراشه و تهویه مکانیکی و استفاده از . زمینه اي و پیشگیري از عوارض می باشد

اگر تاکی پنه و بی قراري باعث جنگ بیمار با ونتیالتور گردد استفاده از داروهاي . ن کافی مورد نیاز استاکسیژن خون به میزا
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دقت نمائید که بیمار با استفاده از پاولن عملکرد حرکتی خود را از . آرامبخش و در صورت لزوم داروهایی مثل پاولن توصیه می گردد

بر طبق روند بیماري ARDSاستفاده از داروها در درمان . ود و یا درد داشته باشددست می دهد ولی حس داشته و می تواند بشن

داروهاي اینوتروپیک مثبت مثل دوپامین جهت افزایش برون ده قلب و فشار خون ممکن است بکار برده شود . زمینه اي متفاوت است

مورد ARDSتفاده از کورتیکواستروئید در درمان اولیه اس. در صورت احتمال وجود عفونت یا تائید آن آنتی بیوتیک تجویز می گردد

بحث بوده و عده اي معتقدند که استفاده از داروي کورتیکواستروئید عملکرد تنفسی را بیشتر مختل کرده و باعث عفونت می شود با 

استنشاقی می باشد که یک ) NO(این درمان دارویی جدید استفاده از اکسید نیتریک . این حال هنوز از این دارو استفاده می شود

.اکسیژن کافی تامین نمی شودFIO₂وPEEPدر مواقعی که علی رغم بکارگیري حداکثر . متسع کننده انتخابی عروق ریوي است

مهم است، این ARDSحمایت تغذیه اي کافی در درمان . قرار دادن بیمار در وضعیت درازکش به روي شکم کمک کننده بوده است

.باشدTPNانرژي نیاز دارند که ممکن است از راه لوله بینی معده یا Kcal/kg45 -35عادي به روزانه بیمار بطور

مراقبت هاي پرستاري

شدیدأ بدحال بوده و نیاز به مانیتورینگ دقیق دارد زیرا ممکن است شرایط او به سرعت تغییر یافته و ARDSبیمار مبتال به

ه ترین روش از طریق لوله بینی، ماسک هاي ساده صورت و ماسک هاي صورت با کیسه هاي تجویز اکسیژن با ساد. خطرناك شود

Lit/min(برسانند که با سرعت جریان متوسط شروع می شودmmHg60را به PaO₂ذخیره دمی توصیه می شود به صورتیکه 

دمی، فیزیوتراپی سینه صورت می گیرد و در همین مرحله افزایش رطوبت هواي . و مرتبأ گازهاي خون شریانی کنترل شوند) 10-5

بررسی مکرر وضعیت . نهایتأ اگر با اقدانات اولیه وضعیت بهبود نیافت لوله گذاري ناي یا تراکئوستومی، تهویه مکانیکی انجام می شود

اسب به بیمار، تغییر سایر مراقبت هاي پرستاري شامل دادن وضعیت من. بیمار براي ارزیابی میزان تأثیر اقدامات درمانی الزم است

وضعیت به روي شکم در بسیاري موارد ( وضعیت مکرر جهت بهبود تهویه و خون رسانی در ریه ها و افزایش درناژ ترشحات می باشد

بیمار به علت افزایش تنگی نفس هیپوکسمی به شدت مضطرب است پرستار باید همه اقدانات را ). اکسیژناسیون را بهبود می بخشد

کاهش اضطراب و استراحت بیشتر جهت کاهش مصرف اکسیژن ضروري . و مراقبت را با آرامش وخونسردي انجام دهدتوضیح داده

.است

که موجب PEEP.قرار دارد پرستار باید به چند نکته توجه نمایدPEEPاگر بیمار لوله گذاري تراشه شده و تحت تهویه مکانیکی با

بیمار ممکن . یک الگوي تنفس غیر معمول است که ممکن است براي بیمار نامأنوس باشدافزایش فشار مثبت انتهاي بازدمی می شود

بررسی مشکالت مربوط به تهویه مکانیکی که ممکن است موجب اضطراب بیمار شود وبراي . است مضطرب شده و از ونتیالتور بترسد

یر مشکالت حاد تنفسی مثل پنوموتوراکس و درد، افت پرستار اهمیت دارد شامل انسداد لوله در اثر تجمع ترشحات یا انسداد، سا

.ناگهانی سطح اکسیژن، تنگی نفس بیمار و اختالل عملکرد ونتیالتور می باشد

استفاده شده و تنفس بیمار فلج است وي ظاهرأ ) پاولن( در صورتی که از داروهاي بلوك کننده عصبی عضالنی مثل پانکرونیوم 

می تواند بشنود و بنابراین پرستار باید به او اطمینان دهد که او بوسیله دارو فلج شده و این وضعیت بیهوش است ولی بیدار بوده و 



٥٧

در این هنگام دقت . کافی صورت نگیردSEDATIONفلج باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده و هرگز بدون . موقت است

. سی اگر جدایی از دستگاه اتفاق بیفتد بیمار دچار قطع تنف می گرددنمائیدکه بیمار از دستگاه جدا نشود چون با فلج عضالت تنف

در طی . تمام زنگ هاي هشدار مربوط به ونتیالتور بیمار باید روشن باشد. پرستار باید بیمار را در تمام اوقات تحت کنترل دقیق بگیرد

حمایت روانی از بیمار و . د و خطر زخم قرنیه وجود دارددوران فلج تنفسی، مراقبت از چشم ها مهم است زیرا بیمار نمی تواند پلک بزن

برقراري ارتباط به طور واضح و صریح و دادن اطالعات جدید از وضعیت مددجو بطور مکرر جهت با خبر . فامیل او با اهمیت است

.بودن خانواده بسیار مهم است

بدن تأثیر دارد اسیدیته مایعات بدن می باشد و در صورت بروز یکی از عواملی که بروي عملکرد سلول ها و در نتیجه کلیه ارگان هاي 

مفهوم تعادل اسید و باز . اختالل در وضعیت عادي، ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و فعالیت هاي آنزیمی دستخوش تغییر می گردد

بدن کمتر است و میزان آن غلظت یون هیدروژن نسبت به یون هاي دیگر . حفظ هموستاز غلظت یون هیدروژن در مایعات بدن است

در مایع خارج  سلولی  حاصل ) ⁺H(در واقع غلظت یون هیدروژن . می باشدmol/lit⁹⁻4*10بطور متوسط در خون شریانی 

.در این مایع استHCO₃و PCO₂تعادل بین فشار نسبی 

)PCO₂/HCO₃*(24)=H⁺(

nEq/litطبیعی در خون برابر است با ⁺HمیزانmEq/lit24نرمال سرم HCO₃وmmHg40نرمال شریانیPCO₂با 

40)=24/40*(24.H⁺ در مایع خارج سلولی برحسب نانواکی واالن)nEq( در لیتر بیان می شود که یک میلیونیوم میلی اکی واالن

) 10پایه (بیان می کنندکه از لگاریتم pHرا بر حسب واحد⁺Hچون این واحد واژه گیج کننده اي است بطور معمول . است

اسیدي، 7زیر pH. تغییر نماید14تا 1یک محلول می تواند از pHدر واقع . به دست آمده استnEq/litبرحسب ) ⁺H(منفی

.قلیایی است7بیشتر از pHخنثی و 7برابر

مکانیزم هاي فیزیولوژیک جبرانی براي تعادل اسید و باز 

خارج سلولی pHاگر این نسبت ثابت نگهداشته شود. داردHCO₃بهPCO₂خارج سلولی بستگی به ثبات نسبت pHثبات 

را تغییر دهد پاسخ جبرانی جزء دیگر این PCO₂/HCO₃وقتی اختالل اولیه اسیدوباز یکی از اجزاء نسبت . ثابت خواهند ماند

یعنی ( لیکی است از این رو هنگامی که اختالل اولیه متابو. نسبت را در همان جهت تغییر می دهد تا این نسبت ثابت بماند

بدن داراي سه سیستم فیزیولوژیک براي تنظیم و . و برعکسPCO₂پاسخ جبرانی تنفسی می باشد یعنی تغییر) HCO₃تغییر

این سه سیستم شامل سیستم بافري ). است45/7تا 35/7طبیعی در خون بین pH( خون در سطح طبیعی می باشدPHحفظ 

.وي است در مورد هر کدام مختصرأ توضیح داده خواهد شد، سیستم تنفسی و سیستم کلی)تامپونی(

بافرها

وارد عمل می شوند آنها با اسید اضافی ترکیب شده و pHبافرها در تمامی مایعات بدن وجود داشته و یک ثانیه پس از اسیدي شدن 

:عبارتند ازبافرهاي بدن. ندارند تأثیر بافرها موقت استpHموادي به وجود می آورند که تأثیر بر روي
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مهم ترین بافر اسیدي است و بطور فراوان در تمام مایعات بدن وجود دارد باز جذب، ترشح و تولید آن به عهده کلیه ها : بی کربنات

.می باشد

.ادرار اسیدي ایجاد می نمایند)NH₄(و ایجاد آمونیومNH₃به ⁺Hکلیه ها از طریق اضافه کردن : آمونیوم

.هموگلوبین مهم تریت بافر پروتئین محسوب می شود. خون و پالسما وجود دارددر سلول هاي: پروتئین

.در توبول هاي کلیه کمک می کند⁺Hبه ترشح یون : فسفات

سیستم تنفسی

برابر حالت عادي باال 4-5بطور مستقیم روي مرکز مغز تأثیر گذاشته و تهویه آلوئلی در ریه سالم را در حدود ⁺Hافزایش یون هاي 

این تغییرات به . درصد حد طبیعی می گردد50- 75سبب کاهش تهویه آلوئلی در حد ⁺Hبرعکس کاهش یون هاي . برندمی

شریانی دي اکسیدکربن را بیشتر دفع کرده و یا آن را حفظ pHدقیقه ایجاد شده و ریه ها بسته به سطح 1-2صورت فوري در عرض 

50- 75امل عدم تعادل اسید و باز نبوده و در صورت سالمت سیستم تنفسی حدود البته سیستم تنفسی قادر به جبران ک. می کنند

.درصد مفید می باشد

سیستم کلیوي

این . تعادل اسید و باز و نهایتأ غلظت بی کربنات در مایعات بدن را حفظ می نماید⁺Hکلیه ها را از طریق افزایش یا کاهش دفع 

. باز جذب می گردد⁺Naترشح شده و یون ⁺Hصورت می پذیرد که طی آن یون عمل از طریق یک سري مکانیسم هاي پیچیده 

از طریق مقدار دي اکسیدکربن در مایع ⁺Hترشح . حفظ شده و آمونیاك ساخته می شودHCO₃در ادرار ⁺Hجهت ترشح یون 

HCO₃ر اسیدي می گردد و نیز افزایش یافته و ادرا⁺Hافزایش می یابد دفع CO₂وقتی مقدار. خارج سلولی تنظیم می گردد

در صورتی که مایع خارج سلولی آلکالوئید می . توسط کلیه ها ساخته شده که به حفظ تعادل اسیدها به بازها کمک می نماید

اگرچه پاسخ کلیه ها به سطح غیر . را دفع می نماید و ادرار حالت قلیایی پیدا می کندHCO₃را حفظ کرده و ⁺Hشودکلیه 

نزدیک به سطح طبیعی می باشند زیرا می pHري بوده و چندین ساعت به طول می انجامد ولی قادر به حفظ تأخیpHطبیعی 

دفع کلیوي اسیدها و گردش در آوردن بافرها روش جبرانی مناسبی براي . را دفع نمایدHCO⁻₃و⁺Hتوانند مقادیر قابل توجه 

.تگی داردنقائص تنفسی محسوب می شود که به سالمت کلیه ها نیز بس

)ARTERIAL BLOOD GAS(تفسیر گازهاي خون شریانی 

.معیار مهمی است که وضعیت تهویه و اکسیژناسیون و تعادل اسید و باز را در بدن نشان می دهد

:ABGموارد استفاده از

مشکالت حاد و مزمن تنفسی•

اختالالت اسید و باز مثل شوك، نارسایی کلیه، مسمومیت •

اي قلبی راست به چپتعیین شنت ه•
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ارزیابی کلی وضعیت تنفس جهت ارزیابی هاي شغلی و بعضی تحقیقات تنفسی•

بررسی مددجویان نیازمند به راه هوایی مصنوعی •

بررسی وضعیت تنفسی و تهویه بیماران تحت ونتیالسیون مکانیکی•

ABGموارد ممنوعیت 

ناهنجاري هاي شریانی•

.که قرار است از آن خون گیري شودوجود عفونت فعال در مسیري •

خون شریانی از محل هاي متعددي قابل دستیابی است ولی باید این نکته توجه داشت که : محل هاي به دست آوردن خون شریانی

محل انتخاب شده داراي گردش خون جانبی فراوان و شران هاي رادیال و براکیال این خصوصیات را دارا می باشند در حالی که 

.ان فمورال داراي جریان خون جانبی اندکی استشری

بهترین شریان براي انجام این کار است زیرا رگ کوچک و در دسترسی می باشد که هم امکان دستیابی به آن آسان تر : شریان رادیال

تی از قبیل این رگ در معرض دید بوده و در صورت بروز مشکال. و هم احتمال خون ریزي به نسبت سایر شریان ها کمتر است

در صورت آسیب دیدن شریان رادیال، شریان اولنار خون رسانی . خونریزي می توان به سرعت متوجه مشکل شد و آن را برطرف نمود

طریقه انجام ( را به عهده می گیرد و براي ارزیابی کفایت خون رسانی اولنار الزم است قبل از انجام پونکسیون تست آلن انجام شود 

در درجات بعدي از شریان براکیال یا فمورال می ). در بخش تست هاي تشخیصی قلب آورده شده استCCUبحثتست آلن در 

.توان نمونه خون شریانی را به دست آورد

تکنیک گرفتن خون شریانی

با پنه الکل پس از اطمینان از وجود کولترال هاي شریانی مچ دست را در حالت هیپراکستانسیون قرار داده و پوست آن قسمت را 

واحد در 1000یک میلی لیتر هپارین با غلظت 25با سرسوزن شماره ce2با استفاده از یک سرنگ . بطور کامل ضدعفونی می کنیم

سرنگ را مانند مدادي در دست گرفته و با . میلی لیتر را کشیده و پس از آغشته شدن سرنگ به هپارین تمام آن را خالی می کنیم

محل شریان را می توان با دو انگشت . حالی که سوراخ آن رو به باال قرار دارد به آهستگی وارد شریان می کنیمدرجه در 60زاویه 

در . سبابه و میانی تعیین کرد و شریان را مانند طنابی بین این دو انگشت حس و حفظ نموده و سوزن را ازمیان دو انگشت عبور داد

وارد پوست گردد ممکن است از شریان عبور کرده و خونی به دست نیاید در حالی که اگر صورتی که سرنگ به سرعت و با قدرت زیاد 

خون شریانی . سوزن را به آهستگی وارد پوست نمائیم و به انتهاي نیدل نگاه کنیم به محض ورود به شریان خون وارد آن خواهد شد

دقیقیه محل پونکسیون را 5سرنگ را خارج نموده و حدود روشن و کف آلود است، پس از گرفتن خون به میزان حدود یک میلی لیتر

زیرا ( پس از گرفتن خون باید فورأ تمام حباب هاي هوا را از سرنگ خالی کرده . فشار می دهیم تا از ایجاد هماتوم جلوگیري نماید

) باب هوا تشکیل داده باشدنمونه خون را ح٪10را کم می کند به خصوص اگر CO₂خون را زیاد و O₂وجود حباب هوا میزان 

وجود دارد مشخصات بیمار را روي سرنگ چسبانده ABGو سر آن را مسدود می نمائیم و سپس اگر در بخش دستگاه اندازه گیري 
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ساعت 2و اگر دستگاه در خارج از بخش می باشد الزم است سرنگ را داخل یخ قرار دهیم زیرا نمونه هایی که در یخ قرار می گیرد تا 

دقیقه 15در مورد نمونه هایی که در یخ قرار نمی گیرند در خالل . نشان نمی دهدpH،PaO₂،PaCO₂ییر قابل توجهی در تغ

پس از قرار دادن سرنگ . کاهش می یابدPaO₂افزایش و PaCO₂اول بیشترین تغییر رخ داده و به علت فعالیت هاي متابولیک 

نکته قابل توجه در مورد رقیقنمودن نمونه با هپارین این است که هپارین هر . ارسال نموددر یخ باید بالفاصله نمونه را براي آزمایش

می باشد بنابراین تمام هپارین ₂PaCOرا تحت تأثیر قرار می دهد و بیشترین اثر آن بر رويpH،PaO₂،PaCO₂سه عامل 

استفاده می کنیم cc2ن پر شود مثأل اگر از سرنگ کشیده شده باید از سرنگ خارج شده و حداقل نیمی از حجم سرنگ باید از خو

ضمنأ درجه حرارت بیمار، درصد اکسیژن دمی و تعداد تنفس باید روي یرگه . الزم استABGخون براي انجام cc1حداقل 

.درخواست آزمایش قید شود

ABGعوارض 

ن، اسپاسم شریان، درد ناشی از برخورد سوزن به عوارض این عمل شامل خونریزي، عفونت، آنوریسم شریان، ترومبوز ناحیه پونکسیو

پریوست استخوان، آسیب عصب مجاور شریان

ABGمقادیر طبیعی در 

مقادیر شریانیمقادیر وریدي

38/7 -32/7=PH

mmHg50-42=PCO₂

mmHg40=PO₂

80٪ -60٪=O₂sat

mEq/lit27 -22=HCO⁻₃

45/7 -35/7=pH

mmHg45-35=PaCO₂

mmHg95-80=PaCO₂

99٪ -95=O₂sat

mEq/lit26-22=HCO⁻₃

Base oxcess=⁺₋2

PH

PHمیانگین نرمال . اهمیت یون هیدروژن را در مایعات خارج سلولی را نشان می دهد و نمایانگر وضعیت اسید و باز خون می باشد

PH40/7 می باشد و45/7تا 35/7می باشدو میزان آن بطور طبیعی بینphسیدوز و را ا35/7کمتر ازPH را 45/7بیشتر از

.آلکالوز می گویند

PaCO₂

. حاصل متابولیسم سلولی بوده و توسط ریه ها دفع می شودCO₂. نمایانگر فشار نسبی دي اکسید کربن در خون شریانی است

رد یعنی افزایش داPHنسبت عکس با تغییرات PaCO₂تغییرات . میلی لیتر جیوه می باشد45تا 35میزان آن بطور طبیعی بین 

PaCO₂ باعث کاهشPH و اسیدوز تنفسی و کاهشPaCO₂ باعث افزایشPHافزایش . و نمایانگر آلکالوز تنفسی می باشد
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PaCO₂از علل آن می توان هیپوونتیالسیون و احتباس . را هیپرکاپنیا گویند که منجربه اسیدوز تنفسی می گرددCO₂ را نام برد

ا گویند که منجر به آلکالوز تنفسی می گردد و از علل آن می توان هیپرونتیالسیون به علت درد یا را هیپوکاپنیPaCO₂کاهش 

.اضطراب را نام برد

PaO₂

نمایانگر فشار نسبی اکسیژن خون شریانی است اکسیژناسیون خون را نشان می دهد میزان طبیعی آن در هواي اتاق و در سطح دریا 

سال به باال به تناسب سن و تغییراتی که 60اشد البته میزان آن به سن نیز بستگی دارد و در افراد میلی مترجیوه می ب80-100بین 

.کاهش می یابدPaO₂در تهویه ایجاد می شود میزان 

. PaO₂= 95-])سن- 40*(4/0[سال طبق فرمول زیر انجام می شود 40طبیعی در افراد باالتر از PaO₂محاسبه تقریبی حداقل 

سال یک میلی لیتر جیوه از پایین ترین میزان 60سال می توان به ازاء هر یک سال افزایش سن از 60تقریبی در افراد باالي اما بطور 

mmHg65براي او PaO₂سالسن داشته باشد حدود طبیعی 75کم نماییم، براي مثال اگر فردي ) PaO₂)mmHg80طبیعی 

.می باشد

mmHg79-60=PaO₂هیپوکسی خفیف      

mmHg59-40=PaO₂هیپوکسی متوسط       

mmHg40<PaO₂هیپوکسی شدید         

.بسیار خطرناك می باشد40کمتر از PaO₂در هر سنی 

O₂sat

می رسد، افت قابل mmHg60به کمتر از PaO₂درجه میزان اشباع هموگلوبین توسط اکسیژن را اندازه می گیرد، زمانی که 

.درصد می باشد95- 99بطور طبیعی O₂sat. می شودایجاد O₂satتوجهی در 

استفاده کرد، در صورتی که میزان اشباع ) SVO₂(براي ارزشیابی استفاده بافت از اکسیژن می توان از نمونه خون وریدي مخلوط 

داشته باشد می توان از هموگلوبین خون مخلوط وریدي طبیعی بوده یا باال باشد، اما در بیمار شواهدي دال بر اسیدمی الکتیک وجود 

.دال بر اینکه باشد که سلول ها قادر به استفاده از اکسیژن نیستند

اطالعاتی در رابطه با نارسایی در پرفیوژن و یا افزایش تقاضاي بافت نسبت به اکسیژن از طریق کاهش SVO₂در مجموع بررسی 

.میزان اشباع هموگلوبین به دست می دهد

BE)BASE EXCESS(

وابسته به BEمقدار. می باشد-2و + mEq/lit2شاخص براي تشخیص اختالالت متبولیک می باشد ومیزان نرمال آن بین بهترین

-2از BEنمایانگر احتباس باز غیر فرار یا آلکالوز متابولیک و کاهش + 2ازBEافزایش . تجمع اسید یا باز غیر فرار در خون است

یا BD، ارقام منفی را نشان می دهد بهتر است از واژهBEدر مواردي که . اسیدوز متابولیک استنمایانگر احتباس اسید غیر فرار یا 

BASE DEFICITاستفاده کرد.
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HCO₃

یکی می باشد، بدین معنی که اگر میزان بی کربنات PHجهت حرکت آن با . تغییرات بی کربنات معرف اختالالت متابولیک می باشد

mEq/lit26به میزان بیش از ₃HCO⁻و اسیدوز متابولیک و در صورت افزایشPHعث کاهش شود باmEq/lit22کمتر از 

.و آلکالوز متابولیک ایجاد می شودPHباعث افزایش 

)TOTAL CO₂یا CO₂ ،)TCO₂میزان کل 

بأ برابر با مقدار یون عبارت است از مجموع غلظت یون بی کربنات ، اسید کربنیک و دي اکسید کربن موجود در خون این میزان تقری

.رایون بی کربنات تشکیل می دهدCO₂از میزان کل ٪95است زیرا mEq/lit2/25بی کربنات یعنی حدود 

BUFFER BASE)BB(

هنگامی استفاده می شود که تعادل اسید باز با تعادل الکترولیت ها مقایسه می . معیاري براي تشخیص اختالالت متابولیک است

میلی مول در 42بوده و معادل ) بی کربنات، پروتئین، هموگلوبین و فسفات ( حاصل جمع آنیون هاي پالسما BBدر واقع. گردد

تغییرات . در صورت آلکالوز متابولیک مقدار آن افزایش یافته و در هنگام بروز اسیدوز متابولیک از میزان آن کاسته می شود. لیتر است

PaCO₂ برBBتأثیري ندارد.

)ANION GAP()AG(نیونی یا فاصله آ

عبارت است از یک پارامتر اسید باز که در بیماران دچار اسیدوز متابولیک براي ارزیابی به این موضوع مورد استفاده قرار می گیرد که 

می ) هالمثأل اس( یا ناشی از هدر رفتن بی کربنات ) مثأل اسیدوز الکتیک( آیا مشکل موجود به علت تجمع یون ئیدروژن در بدن 

.باشد

به این ترتیب، باید تراکم یون . براي ایجاد تعادل الکتروشیمیایی باید شارژ خالص عناصر یونی موجود در مایع خارج سلولی صفر باشد

ته تمام آنهایی که به راحتی اندازه گرف. هایی که بار مثبت دارند و یون هایی که بار منفی دارند با یکدیگر متعادل و یک اندازه باشد

.می شوند و چه آنهایی که اندازه گیري نمی شوند

پروتئین هاي پالسما بخش مهمی از آنیون هاي اندازه گیري نشده هستند و در عین حال پتاسیم و کلسیم بخش اصلی کاتیون هاي 

ختالف شارژبین این دو ا) به زحمت می توان این الکترولیت هاي جزء اندازه گیري نشده را به حساب آورد( اندازه گیري نشده اند 

که بخش عمده این اختالف مربوط به پروتئین هاي پالسما ) فاصله آنیونی( استmEq/lit12گروه به صورت زیادتر بودن آنیون

.است

داشته AGبنابراین هیپوآلبومینی می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش . بخش اعظم شارژي که پالسما دارد مربوط به آلبومین است

. استmEq/litAG16-8محدوده نرمال. شدبا

هنگامیکه علت اسیدوز متابولیک تجمع یون هاي هیدروژن در مایع خارج سلولی باشد، یون هاي ئیدروژن با بی کربنات ترکیب شده و 

می AGاین کار موجب کاهش غلظت بی کربنات در مایع خارج سلولی می گردد که در واقع بر . اسید کربنیک تشکیل می شود

باال AGبنابراین اگر اسیدوزمتابولیک همراه با ). می توان حدس زدCI+HCO₃⁻[-NA=AG[همان طور که از رابطه ( افزاید 
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یا نارسایی کلیوي همراه با اختالل دفع یون ) اسیدالکتیک یا کتواسیدها( به احتمال زیاد در اثر تجمع اسیدهاي ارگانیک . باشد

.ئیدروژن به وجود آمده است

.باشد می تواند نشانه اي از وجود آلکالوز متابولیک باشدmEq/lit30بیش از AGاگر 

عوامل تعیین کننده فاصله آنیونی

آنیون هاي اندازه گیري نشده

mEq/lit15پروتئین

mEq/lit5اسیدهاي آلی

mEq/lit2فسفات

mEq/lit1سولفات

کاتیون هاي اندازه گیري نشده

mEq/lit5کلسیم

mEq/lit5/4یم پتاس

mEq/lit5/1منیزیم 

mEq/lit23mEq/lit11

درمانعالئم و نشانه هاروش جبراندلیل فیزیولوژیکیاختالل

اسید کربنیک اضافی که اسیدوز تنفسی

به دلیل اینکه ریه ها قادر 

₂COبه دفع 

تولید بی کربنات توسط 

. کلیه ها افزایش می یابد

در این حالت بی کربنات 

هیپرپنه، اختالل بینایی 

سردرد، سرگیجه، خواب 

آلودگی، کاهش یا فقدان 

برونکودیالتور، 

chestدرناژوضعیتی 

clapping درمان ،
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نیستند تجمع می یابد

،استفاده )هیپوونتیالسیون(

وهاي بیش از حد دار

تضعیف کننده 

، flail chestمرکزتنفس، 

پنوموتوراکس، 

آنافیالکسی، انسداد راه 

هاي هوایی، ضعف 

گیلن ( عضالت تنفسی

)باره

باقی مانده ولی کلریدها 

دفع می شوند، در ضمن 

ترشح و دفع یون 

افزایش ئیدروژن در ادرار

.می یابد

صداهاي ریوي، 

هایپوتنشن، هایپرکاپنی، 

، کوما، ICPافزایش 

وازودیالتاسیون، 

هایپرکالمی و عالئم 

مربوطه به آن 

فیبریالسیون بطنی و 

ع پتاسیم اضافی دف

به دلیل کمبود آلکالوز تنفسی

اسیدکربنیک ایجاد می 

شود چون ریه ها به میزان 

co₂دفع می کنند .

اضطراب، هایپوکسی حاد 

در پنومونی، ترومبوآمبولی 

و هر عاملی که 

هایپرونتیالسیون 

تب، سپسیس، . ایجادکند

CNSدرد تروماهاي

کلیه ها دفع یون بی 

ی کربنات را افزایش م

.دهند

سبکی در سر، لرزش، 

تتانی تشنج، کمبود 

پتاسیم و عالئم مربوط 

به آن، پارستزي، 

کانفوزیون، سنکوپ، 

دیس ریتمی هاي قلبی

درمان بصورت عالمتی 

.( صورت می پذیرد

اکسیژن متوالی در 

صورت هایپوکسی، 

استفاده از تهویه ساز 

مکانیکی، دارو درمانی در 

صورتی که فرد اضطراب 

).دارد

به دلیل کمبود بی اسیدوز متابولیک

کربنات و تجمع اسیدهاي 

حاصل از متابولیسم مواد 

غذایی، کتواسیدوز دیابتی، 

دریافت بیش از حد بعضی 

داروها نظیر سالیسیالت 

ها، هیپرکالمی، الکلیسم، 

گرسنگی بیش از حد 

دارو، مسمومیت نارسایی 

کلیوي و تنفسی 

افزایش عمق و تعداد 

افزایش تنفس باعث 

توسط ریه ها CO₂دفع

شده و تشکیل یون بی 

کربنات در کلیه ها را 

.افزایش می دهد

سردرد، کندي ذهن، 

تنفس کاسمال، عدم 

آگاهی کوما، افزایش 

پتاسیم و عالئم و نشانه 

هاي مربوط به آن تاکی 

کاردي، تاکی پنه، دیس 

ریتمی

جایگزین مایعات و 

با )⁺K(الکترولیت ها 

AGوABGکنترل

تفاده از بی کربنات اس

سدیم در صورت لزوم 

PH<7.2 استفاده از ،

تهویه دهنده مکنیکی، 

درمان سایر موارد زمینه 

اي
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به دلیل افزایش بی آلکالوز متابولیک

کربنات، دریافت بیش از 

حد بی کربنات سدیم، 

نوشیدنی هاي حاوي بی 

کربنات، احتباس بی 

کربنات یا از دست دادن 

بینی اسید ساکشن لوله 

می CLباعث دفع( معدي

افزایش (دیورتیک ها )شود

تخلیه ) MGوK،CLدفع 

حجم از دو طریق سبب 

. 1:آلکالوز می شود

خارج ⁻HCO₃تغلیظ

تحریک سیستم . 2سلولی 

رنین آنژیوتانسین و در 

نتیجه احتباس آب و نمک 

و دفع پتاسیم، 

هایپرکاپنی

تعداد و عمق تنفس 

ریه ها . کاهش می یابد

CO₂ي را نگاه بیشتر

می دارند و کلیه ها بی 

کربنات بیشتري را دفع 

.می نمایند

تظاهرات عصبی، 

سرگیجه، منگی، تشنج، 

هیپوونتیالسیون کمبود 

پتاسیم و عالئم و نشانه 

هاي مربوط به آن 

کاهش اکسیژناسیون 

بافتی از طریق کاهش 

کلسیم یونیزه یا آزاد و 

، و COدر نتیجه کاهش

ا از راه ایجا داثر و ی

شیفت منحنی اکسی 

هموگلوبین به سمت 

چپ

جایگزینی مایعات و 

الکترولیت ها، استفاده از 

کلرورپتاسیم، 

⁻Nacl)clانفوزیون

-پالسما

= L(3/0*(وزن)*100

meqکمبود کلر

ن پرداخت و ، ابتدا باید به بررسی دقیق سیستم هاي مختلف بدICUبه منظور انجام مراقبت هاي پرستاري از بیمار بستري در بخش 

:ونتیالتور به قرار زیر است. در نهایت مشکالت بیمار و تشخیص هاي پرستاري را استخراج نمود

بررسی سیستم تنفس

معاینه سیستم تنفسی. 1

جهت بررسی اولیه بیمار تحت ونتیالتور باید ابتدا قفسه سینه را از نظر قرینه بودن تنفس و وجود الگوهاي غیر طبیعی تنفس نظیر 

همچنین در صورتیکه ونتیالتور روي مد کنتروله است، باید تنقض بیمار را . ن استوکس، کاسمال، بایوت و آپنوتیک مشاهده نمودشی

در صورت عدم هماهنگی تنفس بیمار با دستگاه باید از داروهاي فلج . از نظر هماهنگ بودن با دستگاه مشاهده کرد

.استفاده نمود) پامدیاز(و آرامبخش) پانکورونیومبروماید(کننده

. از نظر قرینه بودن، تهویه هر دو ریه، و وجود رال، رونکوس و ویزینگ باید سمع شود) برونکیال و وزیکوالر(صداهاي ریه-

.پس از سمع، در صورت نیاز باید بیمار ساکشن شود و یا در صورت امکان تحت فیزیوتراپی تنفسی قرار گیرد
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د آمفیزم زیرجلدي و پیشرفت آن، بخصوص در صورت وجود تراکئوستومی و یا کارگزاري قفسه سینه بیمار باید از نظر وجو-

Chest tubeآمفیزم زیرجلدي در صورت پیشرفت می تواند بصورت یک باند االستیک . و نیز شکستگی دنده ها لمس شود

.عمل نماید بطوریکه از حرکات قفسه سینه حین دم و بازدم جلوگیري بعمل آورد

.بیمار باید مکرراً از نظر پیشرفت یا پسرفت عالیم بهبودي کنترل و مورد بررسی قرار گیردعکس ریه -

.جهت بررسی بیمار از اهمیت ویژه اي برخوردار است و باید مکرراً در صورت نیاز کنترل شودABGنتایج آزمایش -

بررسی لوله تراشه-2

بعد از اینتوباسیون باید صداهاي . اید حداقل سه سانتیمتر باالي کارینا قرار گیردجهت اطمینان از تهویه کافی هر دو ریه، انتهاي لوله ب

در صورت مناسب بودن تهویه، محل خروج لوله از دهان یا بینی باید توسط چسب یا ماژیک . تنفسی در هر دو طرف سمع شود

هت اطمینان از جایگیري مناسب تیوب باید یک ج. عالمت گذاري گردد تا در بررسیهاي بعدي از جابجا شدن لوله اطالع حاصل شود

.عکس ریه کنترل گرفته شود

بررسی کاف لوله تراشه - 3

. کاف پر شده می تواند سبب ایجاد فشار روي تراشه شده، جریان خون به ناحیه را کاهش داده، منجر به صدمه به دیواره تراشه گردد

هنگام . دقیق دهان و حلق، باید کاف را به مدت چند دقیقه خالی کردساعت پس از ساکشن 2جهت جلوگیري از این عارضه هر 

آمده ) روشهاي اکسیژن درمانی( 4سایر مراقبتها از لوله و کاف تراشه در فصل . خالی بودن کاف باید دقیقاً مراقب تنفس بیمار بود

.است

بررسی ترشحات ریوي- 4

نحوه انجام ساکشن دقیق تراشه در فصل . نیست، باید در صورت لزوم ساکشن شودبدلیل آنکه بیمار تحت ونتیالتور قادر به سرفه مؤثر 

.آمده است) فیزیوتراپی تنفسی( 11

Chest tubeبررسی -5

ممکن است بدلیل بد کار گذاشته شدن لوله، بیمار : کنترل بیمار از نظر بروز دیسترس تنفسی پس از کارگزاري لوله سینه-

فقط ( ود که عالئم آن بصورت کوتاه شدن شدید تنفس، حرکات پارادوکسیکال قفسه سینهدچار پنوموتوراکس فشارنده ش

، اتساع وریدهاي گردنی، سیانوز، افت فشارخون، شوك، و هیپررزونانس قفسه )طرف سالم داراي حرکات خفیف تنفسی است

.سینه در دق است

.مشاهده تداوم درناژ لوله سینه-

.تنفس، جهت بررسی عملکرد لوله سینهمشاهده حرکت مایع در لوله با هر-
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در صورت خونی . دقیقه در دقایق اول بعد از لوله گذاري و سپس هر یک ساعت5کنترل مقدار، رنگ، و خصوصیات درناژ هر-

میلی لیتر در ساعت که می تواند به علت وجود یک کانون خونریزي 150بودن مایع تخلیه شده، گزارش درناژ بیشتر از 

.در ناحیه باشددهنده فعال

بررسی تنظیم صحیح ونتیالتور- 6

کلیه پارامترهاي دستگاه شامل . تنظیم ونتیالتور باید با آنچه که در کاردکس و چارت باالي سر بیمار نوشته شده است چک شود

PEEP, Mode, RR, NPL, Vt, FiO₂باید به دقت تنظیم و با ذکر ساعت، در چارت بیمار ثبت گردد.

سیستم گردش خونبررسی 

نبض-1

، تنها کنترل روتین نبض ICUبه یاد داشته باشید که در بخش . نبض بیمار باید از نظر تعداد، نظم، کیفیت و قدرت کنترل شود

رادیال کافی نیست، بلکه بدلیل بی حرکت بودن بیمار و احتمال بروز ترومبوز و مشکالت عروقی، نیض پدال در هر دو پا نیز باید در 

.شیفت کنترل و ثبت شودهر

فشار خون -2

فشار نبض عبارتست از تفاضل فشار سیستول و . کنترل فشار سیستول و دیاستول و سپس محاسبه فشار نبض بسیار مهم است

BPدر صورتی که . میلیمتر جیوه است40فشار نبض برابر با ) 80/120مثالً در فشارخون ( در حالت طبیعیPP=S-D: دیاستول

این کاهش نمایانگر نزدیک شدن فشار . میلیمتر جیوه می شود30کاهش می یابد و مقدار آن PPبرسد،150/180به بیمار

دیاستول به سیستول بوده و با توجه به باال بودن فشار سیستول نشان می دهد که قلب با قدرت پمپاژ باال، خون را به داخل عروقی 

و افزایش سیستول، امکان پارگی عروق PPلذا در صورت کمتر شدن . میلیمتر جیوه است150می فرستد که داراي مقاومتی برابر با 

.وجود داردCVAو بخصوص خطر بروز 

PPمیلیمتر جیوه است، اما باید بخاطر داشت که کاهش 30برابر با PPباشد، باز هم 40/70در حالت دیگر، اگر فشارخون بیمار 

تواند نمایانگر مراحل ابتدایی شوك باشد، یعنی قلب با قدرت پمپاژ کم، خون  را بداخل عروقی با همراه با کاهش فشار سیستول می 

مثالً ( اگر بعد از این مرحله، بدون افزایش فشار سیستول، فشار دیاستول کاهش یابد. میلیمتر جیوه می فرستد40مقاومت برابر 

.، نمایانگر پیشرفت شوك است)10/60

یدهاي گردنی مشاهده اتساع ور-3

.جهت بررسی بروز نارسایی قلبی در بیمارانی که بصورت درازمدت تحت ونتیالتور قرار دارند مورد بررسی قرار می گیرد
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CVPکنترل میزان -4

.سانتیمتر مکعب است و نمایانگر بازگشت خون وریدي است+ 10تا + 4مقدار طبیعی آن بین . هر یک ساعت ضرورت دارد

وج کاپیلرهاي ریويکنترل فشار -5

میلیمتر جیوه افزایش یابد 18اگر میزان آن تا . میلیمتر جیوه است12تا 6میزان طبیعی آن بین . هر یک ساعت باید کنترل شود

.میلیمتر جیوه برسد، نشان دهنده بروز ادم ریه است30تا 25نمایانگر بروز احتقان ریوي است و زمانی که این میزان به بیشتر از 

شدن مجدد مویرگهاي زیرناخنکنترل زمان پر- 6

ثانیه با انگشت خود بر روي ناخن دست بیمار فشار وارد آورید، سپس انگشت خود را برداشته بالفاصله تا 5جهت این کار باید حدود

2بین . ثانیه است2میزان طبیعی این زمان زیر. زمان برگشت مجدد رنگ صورتی ناخن شروع به شمارش اعداد برحسب ثانیه نمایید

.ثانیه نمایانگر نارسایی پمپ خون و بیشتر از آن نشان دهنده بروز عالئم شوك در بیمار است3تا 

سمع بیمار-7

.که جزو اولین نشانه هاي نارسایی قلبی در بیمار است سمع گردد) S₃گالوپ ( قلب باید از نظر حضور صداي سوم

بررسی سطح هوشیاري بیمار

طح آرامش و میزان اضطراب بیماربررسی س-1

عواملی که موجب ناراحتی و اضطراب شدید و ناگهانی در بیمار تحت تهویه مکانیکی می شوند عبارتند از کاهش اکسیژناسیون، درد و 

اد، سپس با توجه بنابراین در صورتیکه بیمار ناگهان دچار چنین حاالتی شود، ابتدا باید او را از نظر میزان اکسیژن بررسی قرار د. ترس

بخاطر داشته باشید اغلب بیماران تحت تهویه مکانیکی . به ارتباط غیرکالمی بیمار و نیز لمس بدن وي، میزان درد او را بررسی کرد

بدلیل بی تحرکی دچار درد وخستگی در ناحیه پشت و نواحی تحت فشار بدن می شوند و نیاز به تغییر پوزیشن و ماساژ نواحی 

برقراري ارتباط کالمی، ارتباط چشمی و لمس بیمار، حین انجام مراقبتهاي پرستاري و یا هر زمانی که بیمار نیاز به . ارندمربوطه را د

.آنها داشته باشد می تواند به میزان قابل توجهی از ترس و اضطراب وي بکاهد

تعیین سطح هوشیاري براساس معیار درجه بندي گالسکو-2

.باال انجام می شوداین بررسی براساس جدول 

.است% 50امتیاز باشد، درصد مرگ حدود 5افرادي که مجموع نمره کل آنها کمتر از

بررسی اندامها

.بررسی انتهاهاي بیمار از نظر وجود ادم، سیانوز، فلبیت، حرارت و رطوبت مهم است

بررسی سیستم ادراري

:بررسی این سیستم باید هر یک ساعت بصورت زیر انجام شود

.محاسبه میزان مایعات دریافتی در ساعت-1
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.محاسبه میزان مایعات دفع شده در ساعت-2

.مقایسه میزان جذب و دفع مایعات-3

جهت کنترل دقیق جذب و دفع مایعات و پیشگیري از بروز عالئم حجم مایعات بصورت ادم ریه و کاهش حجم مایعات بصورت 

تیالتور سرم ها هر یک ساعت تنظیم شوند، بطوریکه رأس هر ساعت، میزان مقرر سرم براي دزهیدراتاسیون، باید در بیماران تحت ون

بدین ترتیب می توان هر ساعت بطور دقیق میزان مایعات دریافتی بیمار را با میزان مایعات دفع شده وي چه از . بیمار رفته باشد

جهت محاسبه میزان دفع بیمار، باید به میزان . بدن مقایسه نمودطریق ادرار و چه از طریق لوله سینه و یا هر استومی دیگر در سطح

.تعریق وي نیز توجه نمود

.بررسی ناحیه ورود سوند از نظر التهاب و آلودگی-4

.بررسی خصوصیات ادرار-5

بررسی سیستم گوارشی

نوع تغذیه-1

کالري و پرو یا لوله ژژنوستومی یا ایلئوستومی مایعات پرباشند، و یا از طریق لوله معده، NPOبیماران تحت ونتیالتور ممکن است 

.همچنین در بیمارانی که دچار باالنس منفی ازت شده باشند، ممکن است از هایپرآلیمنتاسیون استفاده شود.  پروتئین دریافت نمایند

.، باید میزان سدیم و پتاسیم روزانه، و یا در صورت لزوم کنترل شودNPOدر بیماران - الف

هاي مکرر،منجر به دیستانسیون شکم و ایلئوس پارالیتیک PVCکاهش پتاسیم سرم عالوه بر ایجاد ریتم هاي نامناسب قلبی نظیر 

.بنابراین کمبود آن باید توسط اضافه نمودن کلرور پتاسیم به سرم بیمار جبران گردد. خواهد شد

گاواژ سریع مایع می تواند . ي باید با سرعتی آهسته به بیمار گاواژ شوددر تغذیه از طریق لوله معده و یا ژژنوستومی، مایع مغز-ب

.موجب بروز کرامپ و دردهاي شکمی و نیز گاهی اسهال در بیمار شود

)TPN)TOTAL PARENTERL NUTRITIONتغذیه کامل از راه وریدي یا هایپرآلیمانتاسیون - ج

هاي هایپرتونیک دکستروز، اسیدهاي آمینه و مواد اضافی شامل ویتامین ها، این نوع تغذیه عبارت است از انفوزیون مستقیم محلول 

این تغذیه جهت حفظ ترکیب طبیعی غذایی در افرادي که . مواد معدنی، و الکترولیدها، بداخل جریان خون از طریق کاتترورید مرکزي

راهنماي کلی تغذیه . انفوزیون می گرددCVPریق قادر به برآورد نیازهاي خود از طریق لوله معده نیستند تجویز می شود و از ط

: کامل وریدي براي بزرگساالن عبارت است از

آمینواسیدgr/kg5/1-1روزانه  

گلولز و چربی% cal/kg2530-10روزانه  

سدیمmmol125 -50روزانه 

پتاسیمMEq12 -8روزانه  
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:ه ورید باید نکات پرستاري زیر را دقیقاً مدنظر قرار دادهنگام تغذیه کامل از را

.بیمار روزانه وزن شود-

.کلیه مواد غذایی مورد استفاده بیمار دقیقاً ثبت شود-

.دقیقاً ثبت گردد) بخصوص میزان دفع از طریق استفراغ، اسهال، استومی ها و زخمها( میزان جذب و دفع مایعات-

.ررسی فیزیکی قرار گیردبیمار روزانه مورد معاینه و ب-

.جهت کنترل دقیق قطرات سرم، از پمپ انفوزیون استفاده شود-

% 20در صورتیکه سرم زودتر از زمان مقرر تمام شد، تا شروع زمانی که تغذیه وریدي مجدداً آغاز شود، از سرم قندي -

.استفاده شود

یق تست تیپ ادراري یا اندازه گیري گلولز سرم در طول مدتی که تغذیه وریدي انجام نمی شود، قندخون بیمار از طر-

با سرعت و غلظت کمتري % 20ممکن است در بین انفوزیونها، بیمار دچار کاهش قندخون شود زیرا گلولز ( کنترل گردد

).استKVOانفوزیون می شود و بعبارتی بصورت 

، اما محلول اینترالیپید بدلیل آنکه ایزوتونیک محلولهاي هیپرتونیک حتماً باید از طریق کاتتر ورید مرکزي انفوزیون شوند-

و با تنظیم دقیق قطرات Dripperاما حتماً باید توسط . است، می تواند از طریق وریدهاي محیطی نیز انفوزیون گردد

.تجویز شود

آن هستند که بتئانند هرگز نباید از ست هاي فیلتردار براي انفوزیون استفاده کرد زیرا بعضی از ذرات این محلولها بزرگتر از-

.از فیلتر عبور کنند

.دقیقه کنترل و ثبت شود10دقیقه از انفوزیون محلولها، عالئم حیاتی باید هر 30در طول اولین -

.در صورت بروز هر نوع عوارض جانبی، انفوزیون باید قطع گردد-

.استفاده نمودهنگام کار با کاتتر و نیز هنگام تهیه سرمها، باید از روش کامالً آسپتیک -

.درجه سانتیگراد گزارش گردد8/37ساعت کنترل شده، حرارت باالتر از 6- 4درجه حرارت بیمار باید هر -

همچنین به فواصل باید براي بیمار کشت خون و ادرار . در صورت وجود هر نوع ترشح چرکی، باید از آن کشت برداري شود-

.درخواست گردد

باید در جاي خنک نگهداري گردد و قبل از انفوزیون، حتماً باید محلول از TPNلولهاي جهت جلوگیري از رشد قارچها، مح-

.نظر کدورت و یا وجود رشته هایی درون شیشه چک شود

.ساعت بطول انجامد زیرا خطر رشد میکروارگانیسم در آنها وجود دارد12انفوزیون هر کدام از محلولها نباید بیشتر از -

) تعرق، رنگ پریدگی، طپش قلب، تهوع، سردرد، ارزش، تیرگی دید( م از نظر بروز عالئم هایپوگلیسمیبیمار باید بطور مداو-

.مورد کنترل قرار گیرد) اوريتهوع، ضعف، تشنگی، سردرد، پولی( و یا هایپرگلیسمی
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وضعیت دفع-2

در صورت عدم دفع باید . دفع داشته باشدبیماري که از طریق لوله معده و ژژنوستومی تغذیه می شود، باید روزانه حداقل یکبار

بیماري که . دق شکم نیز از نظر وجود دیستانسیون ضرورت دارد. صداهاي شکمی بیمار و نیز سطح پتاسیم سرم وي کنترل شود

.نداشته باشد باید براي وي گذاشته شودNGTشود و در صورتیکه NPOدچار کمبود پتاسیم سرم باشد، باید بالفاصله 

رسی خونریزي از دستگاه گوارشبر- 3

، نارسایی ثانویه مغز استخوان در اثر تهویه طوالنی مدت با ونتیالتور، و نیز درمان با داروهاي ضد DICاسترس اولسر، بروز سندروم 

در . و یا ملنا شوندNGTانعقاد عواملی هستند که می توانند منجر به خونریزي از دستگاه گوارش بصورت تخلیه خون از طریق 

.صورت بروز خونریزي باید سریعاً فاکتورهاي هماتولوژیک بیمار مورد بررسی قرار گرفته، اقدامات الزم انجام گیرد

رسیدگی به بهداشت دهان بیمار- 4

به منظور شستشوي دهانی . در بیماران تحت ونتیالتور دادن دهانشویه الاقل سه نوبت در روز جهت حفظ بهداشت دهان ضرورت دارد

. ی توان از محلول رقیق جوش شیرین و یا سرم فیزیولوژي استفاده کرد و کام، زبان، زیر زبان، لثه ها و دندانها را بدقت تمیز نمودم

Air Way بار تعویض شود2بیمار نیز باید روزي.

بررسی پوست بیمار 

.سی قرار گیردپوست بیمار باید از نظر وجود ادم محیطی، تورگور پوست و میزان تعرق مورد برر-

زیرا ترشحات این استوماها . وجود استوما در سطح پوست نظیر کلستومی و ایلئوستومی باید مورد توجه خاص قرار گیرد-

.بسیار قلیایی و سوزاننده است و به سرعت می تواند موجب بروز التهاب و زخم سوختگی در سطح بدن شود

در صورت خروج . از نظر خونریزي، و ترشحات مورد بررسی قرار گیردجراحات و زخمهاي مربوط به انسزیون جراحی باید -

پانسمان استریل و دقیق این زخمها و گزارش وضعیت آنها جزو . ترشحات چرکی از زخم، حتماً باید کشت برداري شود

.وظایف اصلی پرستاران است

لذا باید بطور مرتب محل . ر کنار لب شودفشار لوله تراشه به کناره دهان بیمار می تواند منجر به بروز زخم فشاري د-

.قرارگیري لوله از یک سمت دهان به طرف دیگر آن تغییر مکان داده شود

.پوست بیمار باید از نظر بروز زخم بستر و سایر زخم هاي فشاري مورد بررسی دقیق قرار گیرد-

علل ایجاد زخم فشاري 

:موارد زیر استشامل ICUمهمترین علل ایجاد زخمهاي فشاري در بخش 

.تحت فشار قرار گرفتن بافتهاي نرم روي برجستگی هاي استخوانی و سطوح خارجی مثل تخت-1

.قرار گرفتن در یک پوزیشن بمدت طوالنی و بدنبال آن ایسکمی موضعی-2

.درجه باال آورده شود30تاشدگی اعضا بخصوص زمانی که سر تخت بیش از -3
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بدلیل آنکه پوست با مالفه در تماس است؛ به . ( وي مالفه بدلیل باال کشیدن بیمار روي مالفه تختسر خوردن و اصطکاك بدن ر-4

آن چسبیده با کشیدن بیمار روي تخت، از روي بافت زیرین خود سر خورده، دور می شود، در نتیجه آرتریولها کشیده و پاره شده، 

).منجر به بروز یک زخم شکافی می شود

در اثر رطوبت دیواره سلولی پوست ضعیف و خراب می شود و سلولهاي اشباع از آب به آسانی سوراخ یا : حد پوسترطوبت بیش از -5

.عواملی که موجب افزایش رطوبت پوست می شوند شامل بی اختیاري، تعریق و ترشحات درن ها هستند. پاره می شوند

.باشندNPOسوء تغذیه، بخصوص در بیمارانی که بمدت طوالنی باید - 6

.بی اختیاري، بخصوص عدم کنترل دفع مدفوع-7

تعیین عمق زخم فشاري

Stage :رنگ پریده نشود( قرمز شدن پوست، بطوریکه با فشار انگشت، ناحیه تغییر رنگ ندهد.(

.از بین رفتن نسبی پوست شامل اپیدرم یا درم: 

.ه ممکن است تا فاشیا گسترش داشته باشداز بین رفتن کامل پوست شامل صدمه یا نکروز بافت زیر جلد ک: 

.از بین رفتن کامل پوست، با تخریب وسیع، نکروز شدن بافتها، آسیب به عضله و استخوان: 

بررسی بیمار از نظر استعداد براي ایجاد زخم فشاري

:فرم بررسی بیمارانی که داراي درجاتی از عدم تحرك هستند از نظر بروز زخم فشاري بصورت زیر است

خطر کمتر از نظر بروز زخم فشاري: 9تا 5امتیاز -

خطر زیاد بروز زخم فشاري: به باال10امتیاز -

مداخالت پرستاري جهت پیشگیري از بروز زخم فشاري براساس عوامل خطرزا

ریسک فاکتور

بی حرکتی

مداخالت پرستاري-

تنظیم برنامه تغییر پوزیشن بیمار-1

باید بیمار را بیشتر تغییر ). رنگ پریده نمی شود( شده، با فشار انگشت تغییر رنگ نمی دهداگر ناحیه اي که ملتهب و قرمز-

.پوزیشن داد

درجه وجود داشته 30در این پوزیشن باید بین تروکانتر و سطح تخت، زاویه . کاهش سطح تماس با دادن پوزیشن یک پهلو-

.باشد و مفصل هیپ و زانوها باید خم شود

.زیشن طاق باز است، توسط یک بالش، پاشنه هاي پا باید باالتر از سطح تشک قرار گیرداگر بیمار در پو-
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).بیمار روي تخت کشیده نشود( جهت باال کشیدن بیمار در تخت از یک دروشیت یا مالفه استفاده شود-2

.فراهم نمودن سطح کم فشار توسط تشکهاي بادي-3

ریسک فاکتور

عدم فعالیت

مداخالت پرستاري

انجام ورزشهاي پاسیو بخصوص در ناحیه پاها -1

کنترل نبضهاي پدال در هر شیفت -2

)از نظر ایجاد ترومبوفلبیت( کنترل درجه حرارت پاها -3

ریسک فاکتور

بی اختیاري

مداخالت پرستاري

.تمیز و خشک کردن پوست بعد از هر بار دفع-1

شستشو و خشک کردن ناحیه پرینه، کشاله ران و باتکس، از یک الیه نازك جهت حفاظت از پوست بیمار بی اختیار، پس از -2

).روي نواحی قرمز شده نباید اکسیددوزنگ زده شود( اکسیددوزنگ، استفاده شود

ریسک فاکتور 

تغذیه

مداخالت پرستاري

فراهم کردن تغذیه و مایعات به  میزان کافی -1

.وضعیت تغذیهمشورت با متخصص تغذیه به منظور ارزیابی-2

).باشدgr%5 -5/3باید بین ( کنترل آلبومین سرم-3

ریسک فاکتور

از بین رفتن تمامیت پوست

مداخالت پرستاري

کاهش سطح فشار-1

عدم استفاده از رینگهاي بادي-2

) نه نواحی قرمز شده( استفاده از پماد اکسیددوزنگ روي پوست نواحی سالم-3
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شدهعدم ماساژ نواحی قرمز-4

Heat Lampعدم استفاده از -5

اقدامات پرستاري زمانیکه پیشگیري با شکست مواجه شود 

:هدف اصلی از این اقدامات عبارتند از

برداشتن فشار از روي زخم-1

:کنترل زخم و ثبت اندازه آن بطور روزانه این اقدامات شامل موارد زیر است-2

تمیز کردن و شستشوي زخم. 1

.ز محلول نرمال سالین یا سرم فیزیولوژي جهت شستشوي زخم استفاده شودفقط باید ا

دبرید کردن زخم. 2

هنگام تعویض پانسمان، نسوج مرده . می توان سطح زخم را با گاز خشک پانسمان کرد و یا داخل زخم را با گاز خیس پر نمود- الف

.نیز کنده می شوند

).بیمار کنترل شودPTTو CT،Ptقبأل حتمأ باید ( نسوج مرده دبرید کردن زخم توسط پزشک بوسیله کندن -ب

پانسمان زخم. 3

این کار رطوبت زخم را حفظ می کند و از خشکی و . روي زخم هاي سطحی را باید توسط یک گاز خشک پانسمان ننمود- الف

.شکنندگی سلول ها تا حدي جلوگیري می نماید

. به نرمال سالین پر شود و متناوبأ پانسمان باید تعویض گرددداخل زخم هاي عمیق باید با گاز آغشته-ب

نکات مهم در مورد زخم فشاري•

. هر ماده شیمیایی که براي چشم زیان آور باشد، براي زخم فشاري نیز زیان آور است-1

ت را قلیلیی کرده، پوست را سطح پوسPHجهت ماساژ، مطلقأ از هیدرواکسید آلومینیوم یا شیر منیزي استفاده نکنید، زیرا -2

.مستعد ابتال به عفونت می کند

.نواحی قرمز شده روي سطح استخوان هاي برجسته را ماساژ ندهید، بلکه اطراف آن را ماساژ دهید-3

.مطلقأ از پودر تالک استفاده نکنید، زیرا عالوه بر خشک کردن پوست، منافذ آن را نیز مسدود می کند-4

.ل جهت ماساژ دادن استفاده نکنید، زیرا پوست را به شدت خشک می کندمطلقأ از الک-5

Heatاز تاباندن - 6 Lamp روي زخم مطلقأ اجتناب نمائید، زیرا مصرف اکسیژن ناحیه را به شدت باال برده هایپوکسی موضعی

.ایجاد می کند

اي سلول هاي آسیب دیده توکسیک هستند و سرعت بتادین، هگزا کلرفن، پراکسید هیدروژن و سایر محلول هاي ضدعفونی، بر-7

.التیام زخم را به تأخیر می اندازند
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.جهت شستشو زخم فشاري، فقط از محلول سرم فیزیولوژي یا نرمال سالین استفاده کنید-8

.به آرامی شستشو داده شوند19سی سی با سر سوزن شماره 50زخم هاي عمیق باید توسط سرنگ -9

قبل از بروز ( د دوزنگ را مطلقأ روي نواحی قرمز شده نمالید، بلکه فقط بعنوان محافظ روي پوست نواحی سالم بمالیدپماد اکسی-10

).زخم

بررسی وضعیت روانی بیمار

. کلیه بیماران تحت ونتیالتور باید از نظر بروز عالئم مربوط به افزایش یا کاهش تحریکات حسی مورد بررسی و مراقبت قرار گیرند

.آمده است1امل ایجاد کننده و مراقبت ها مربوط به این حاالت در فصل عو

بررسی پاراکلینیکی

:این بررسی ها شامل موارد زیر هستند که باید روزانه و یا در صورت لزوم انجام شوند

.، آلبومین سرمBS، کراتینین،Na،K،BUNبیوشیمی خون، بخصوص -1

.Hctو Hbهماتولوژي، بخصوص-2

.CTوPT،PTTنعقاد خون شامل ا-3

.کامل ادرار-4

.عکس رادیوگرافی قفسه سینه-5

بررسی هاي فارماکولوژیک

باید متوجه داروهایی که نیاز به رقیق . کلیه داروهاي بیمار باید کنترل شده، عوارض جانبی و تأثیرات آنها دقیقأ مد نظر قرار گیرد

حتی االمکان سعی شود کلیه داروهاي . بود، زیرا می توانند بشدت فلبیت ایجاد نمایندو سایمتیدین Gشدن دارند نظیر پنی سیلین

.بیمار، رقیق شود تا از بروز فلبیت پیشگیري گردد

برنامه فرآیند پرستاري از بیمار تحت تهویه مکانیکی 

1تشخیص پرستاري

گاه از بیمار، عدم توانایی تهویه بدون کمک، عدم هماهنگی خطر باال در رابطه با بدکاري احتمالی دستگاه، جدا شدن تیوب هاي دست

.با دستگاه، و تنظیم نامناسب دستگاه

عالئم تشخیصی•

هایپوکسی و یا هایپرکاپنی؛ تاکیکاردي؛ تاکی پنه؛ افزایش فشار خون؛ بی قراري؛ تیرگی شعور؛ سر درد؛ لتارژي؛ سیانوز، عدم 

.یه دستگاه بدکاري؛ بدکاري ماشین یا جدا شدن آنهماهنگی الگوي تهویه بیمار با الگوي تهو
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مداخالت پرستاري•

.در حد پایهPaCO₂و نگهداشتن ) COPDبخصوص در بیماران مبتال به ( شروع تهویه مکانیکی به آهستگی-1

نتیالتور و سپس دقیقه بعد از هر گونه تغییر در تنظیم و20حداقل ABGبایستی( کنترل مقادیر گازهاي خون شریانی بیمار -2

).بصورت سریال در صورت لزوم، و بطور کلی هر زمانی که از نظر کلینیکی تغییري در وضعیت بیمار ایجاد شود کنترل گردد

).نظیر تجمع ترشحات، هایپوکسی، درد، ترس و اضطراب( بررسی سایر علت هاي هیپرونتیالسیون-3

، فشار راه هوایی، درجه حرارت تنظیمی روي FiO₂،PEEPقیقه، حجم جاري،تعداد تنفس در د( کنترل نحوه تنظیم ونتیالتور-4

).I:Eدستگاه، نسبت

.ارزیابی تنظیم ونتیالتور از نظر متناسب بودن آن با وضعیت بیمار-5

.قرار دادن یک آمبوبگ متصل به رابط اکسیژن در بالین بیمار- 6

تنفس آهسته با آمبوبگ بتواند به  هماهنگ کردن تنفس وي با 6تا 3در صورتیکه بیمار با دستگاه می جنگد، ممکن است -7

.دستگاه کمک کند

.بررسی علت عدم هماهنگی-8

.تشویق بیمار بصورت کالمی به تنفس هماهنگ با دستگاه-9

.ابدممکن است در صورت وجود درد یا اضطراب ضرورت ی) توسط مورفین، دیازپام، یا هالوپریول( خواباندن بیمار -10

نظیر هایپوکالمی، دیسریتمی قلبی، کمبود اکسیژناسیون بافتی، تحریک پذیري عصبی ( مشاهده بیمار از نظر عوارض آلکالمی -11

).عضالنی، تشنج، کما

.دریافت می کند، نباید در هنگام دم فشاري منفی ایجاد نمایدPEEPتوجه به این نکته که بیماري که -12

.یه االرم هاروشن نگه داشتن کل-13

.در صورتیکه االرم هاي شنیداري در طول ساکشن خاموش شده اند، بالفاصله بعد از آن باید روشن شوند-14

یکی از پرستاران باید بیمار را با آمبوبگ تهویه کند و دیگري کلیه لوله هاي ونتیالتور را از نظر جدا : پاسخ فوري به االرم ها-15

.نمایدشدن، لیک و خمیدگی بررسی 

.کنترل کاف لوله تراشه از نظر لیک هوا- 16

.ساعت ازنظر تجمع آب، و در صورت وجود آب، تخلیه سریع آن1-2مشاهده لوله هاي ونتیالتور هر -17

ارزیابی بیمار•

ABG باید در حد نرمال باشد؛PH و درجه حرارت طبیعی باشد، عالئم کاهش 35/7-45/7در حدPaO₂ و افزایشPaCO₂

.وجود نداشته باشد؛ تنفس بیمار با دستگاه هماهنگ باشد؛ کلیه بدکاري هاي مربوط به دستگاه سریعأ شناسایی و مرتفع گردد

2تشخیص پرستاري
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.اختالل در پرفوزیون بافتی در ارتباط با کاهش برون ده قلبی ثانویه به تهویه با فشار مثبت

عالئم تشخیصی•

؛ CVPو، PCWPکاهش برون ده ادراري و عالئم هیپوکسی بافتی؛ افزایش تعداد نبض؛ افزایش کاهش برون ده قلب و فشارخون؛ 

.وجود دیسریتمی؛ تیرگی شعور

مداخالت پرستاري•

.ساعت2-4کنترل عالئم حیاتی بیمار هر -1

اري، ضعیف شدن نبض نظیر ناآرامی، کاهش سطح هوشیاري، کاهش برون ده ادر( بررسی عالئم کاهش برون ده قلب در بیمار -2

).هاي محیطی، کاهش فشارخون، افزایش زمان پر شدن مویرگ هاي زیر ناخن، رنگ پریدگی، خستگی و درد قفسه سینه

PEEPبخصوص زمانی که از ) در صورت وجود کاتتر شریان ریوي( Thermodilutionکنترل مستقیم برون ده قلبی توسط-3

.ه شودسانتیمتر آب یا بیشتر استفاد10حدود

.استفاده از فزآینده هاي حجم پالسما و منقبض کننده هاي عروقی جهت افزایش فشارخون، در صورت تجویز-4

ارزیابی بیمار•

.فشار خون در حد طبیعی حفظ شود؛ شواهدي دال بر کاهش پرفیوژن بافتی وجود نداشته باشد؛ برون ده ادراري به حد کافی باشد

3تشخیص پرستاري 

.جم مایعات در رابطه با افزایش دریافت مایعات از طریق تنفس، وکاهش پرفیوژن کلیوي ثانویه به تهویه با فشار مثبتافزایش ح

عالئم تشخیصی•

افزایش وزن بدن؛ کاهش دفع مایعات به نسبت مایعات دریافتی، کاهش هماتوکریت و سدیم سرم بدلیل رقیق شدن خون؛ بروز ادم 

.نی؛ وجود رالهاي ریوي و کاهش صداهاي تنفسیمحیطی؛ اتساع وریدهاي گرد

مداخالت پرستاري •

.کنترل دقیق میزان جذب و دفع بیمار-1

.محاسبه دفعغیر محسوس مایعات-2

.توزین روزانه بیمار-3

ادم و ؛ و)کاهش هماتوکریت و سدیم سرم( ، رقیق شدن خون)نظیر افزایش وزن( مشاهده عالئم کلینیکی افزایش حجم مایعات-4

.رال ریوي

، فشار سیستولیک و دیاستولیک شریان ریوي در انتهاي بازدم، ترجیحأ همراه با ثبت استریپ امواج PCWPو CVPخواندن -5

PCWP.

ارزیابی بیمار•
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.عدم وجود عالئم ادم محیطی یا ریوي؛ تعادل جذب و دفع مایعات؛ عدم وجود شواهد رقیق شدن خون؛ وزن در حد مناسب

4یص پرستاريتشخ

پاك نبودن مناسب راههاي هوایی در رابطه با وجود راه هوایی مصنوعی، مشکالت مربوط به جایگیري آن، تجمع ترشحات، و عدم 

.تحریک بیمار

عالئم تشخیصی•

الرم حضور صداهاي غیر طبیعی تنفسی؛ ناتوانی در انجام سرفه مؤثر؛ حضور ترشحات غلیظ به هنگام ساکشن؛ روشن شدن مکرر آ

.افزایش فشار راههاي هوایی در دستگاه ونتیالتور

مداخالت پرستاري•

)ml/kg15 -12(استفاده از حجم هاي جاري باال -1

.ساعت2تغییر پوزیشن بیمار هر-2

.وادار کردن بیمار به سرفه-3

.استفاده دوره اي از دم عمیق-4

.ساعت2- 4سمع صداهاي ریوي هر -5

.ب هواي تهویه ايمرطوب کردن مناس- 6

.فیزیوتراپی تنفسی-7

.ساکشن مناسب راههاي هوایی در صورت لزوم-8

ارزیابی بیمار•

.عدم حضور صداهاي غیرطبیعی تنفس، خروج راحت ترشحات

5تشخیص پرستاري

کاهش مقاومت ثانویه به خطر باال از نظر ابتال به عفونت ریوي در رابطه با تماس با پاتوژن هاي محیطی، وجود راه هوایی مصنوعی، 

.پس رفت وضعیت بیمار، بی تحرکی طوالنی، و تغذیه ناکافی

عالئم تشخیصی•

.؛ تغییر در حجم و رنگ ترشحات ریويWBCافزایش درجه حرارت؛ باال بودن 

مداخالت پرستاري•

.رعایت نکات استریل هنگام ساکشن رههاي هوایی-1

.ات ریويفیزیوتراپی ریه جهت خروج مناسب ترشح-2

.نمونه گیري از خلط جهت اسمیر و کشت طبق دستور-3
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.ساعت4کنترل درجه حرارت هر -4

.طبق دستورCXRوCBCکنترل -5

.ساعت2تغییر پوزیشن بیمار هر - 6

.تأمین کالري و پروتئین هاي مورد نیاز از طریق وریدي یا خوراکی بر حسب وضعیت عمومی بیمار-7

ارزیابی بیمار•

.؛ طبیعی بودن مقدار و رنگ ترشحات ریويWBCطبیعی بودن درجه حرارت بیمار؛ نرمال بودن میزان 

6تشخیص پرستاري

عوارض بالقوه •

.، یا ایلئوسGI، خونریزي NGTاتساع معده در رابطه با جایگیري نامناسب 

عالئم تشخیصی•

ق ناحیه معده؛ کاهش حجم جاري و افزایش ریت تنفس؛ حساس ؛صداي تمپان در دX Rayنفخ معده، تصویر حباب هواي بزرگ در 

و دردناك شدن شکم در لمس؛ کاهش ناگهانی د میزان درناژ معدي، تست مثبت مدفوع از نظر خون مخفی؛ مدفوع قرمز تیره یا 

.خونی؛ کاهش هماتوکریت؛ آسپیراسیون نازوگاستریک

مداخالت پرستاري•

.ه ناف شکمروزانه، بستن شکم بند در ناحی-1

).BS(بررسی از نظر اتساع شکمی، صداي تمپان و حضور صداهاي روده -2

.از نظر وجود خون) NGT(بررسی مدفوع و درناژ معده -3

.کنترل هماتوکریت-4

.بررسی بیمار از نظر مشکالتی چون درد، احساس پري، احساس نفخ، یا نیاز به دفع-5

.برنامه ریزي براي دفع مناسب- 6

.بررسی فیلم رادیولوژي از نظر وجود هوا در معده-7

.تجویز آنتی اسید، یا رانیتیدین، و یا تغذیه از راه لوله طبق دستور-8

.در صورت وجود اتساع شکمی، باال بردن سر تخت به منظور بهتر بهتر شدن تنفس-9

. بررسی از نظر جایگزینی مناسب لوله معده-10

ارزیابی بیمار•

.؛ عدم حضور اتساع شکمیGI؛ طبیعی؛ عدم حضور شواهدي دال بر خونریزي BS؛GIت حفظ سالم
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7تشخیص پرستاري

اختالل در تغذیه•

.کمتر از بدن در رابطه با ناتوانی در تغذیه از راه دهان و افزایش نیازهاي کالریک ثانویه به وضعیت کلینیکی و نیازي به تهویه مکانیکی

عالئم تشخیصی•

وزن ایده آل بدن؛ کاهش تورگور پوست؛ ضعف و حساسیت عضالت؛ تاکیکاردي با فعالیت کم و ٪10- 20وزن بیش از کاهش

.برادیکاردي در استراحت؛ کانفیوژن و اختالل حواس؛ کاهش آلبومین سرم

مداخالت پرستاري•

.کنترل روزانه سدیم و پتاسیم-1

.توزین روزانه بیمار در صورت امکان-2

در صورت تجویزTPNع تغذیه کامل از راه ورید شرو-3

ارزیابی بیمار •

.عدم کاهش وزن؛ طبیعی بودن سطح سدیم؛ پتاسیم و آلبومین سرم

8تشخیص پرستاري 

.اختالل در تحرك بدنی در رابطه با محدودشدن حرکت، ثانویه به تهویه مکانیکی طوالنی و وضعیت بالینی

عالئم تشخیصی•

.ام تمرینات فعال اندامها؛ مشاهده عالئمی دال بر ایجاد آسیب هاي فشاريناتوانی در انج

مداخالت پرستاري•

پیشبرد حرکات پیشرونده اندامها در بیماري که به مدت طوالنی تهویه مکانیکی می شود توسط انجام حرکات اکتیو وپاسیو -1

) .ROM-Range of Motion(مفاصل در دامنه حرکتی آن

.ز انقباضات و چرخش خارجی مفصل ران توسط دادن پوزیشن مناسبجلوگیري ا-2

.مشاهده و کنترل نواحی تحت فشار-3

.جلوگیري از زخم بستر توسط چرخاندن متناوب بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار، حفظ تغذیه مناسب و استفاده از وسایل خاص-4

.جلوگیري از افتادگی پا با استفاده از تخته هاي پا-5

.نشاندن بیمار در اولین فرصت ممکن روي صندلی- 6

.استفاده پروفیالکسی از داروهایی نظیر هپارین و آسپیرین جهت پیشگیري از بروز آمبولی-7
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ارزیابی بیمار•

.هطبیعی بودن حرکت مفاصل؛ عدم وجود زخم در نواحی فشار و یا ترومبوآمبولی؛ توانایی خروج از رختخواب براي مدت زمان کوتا

9تشخیص پرستاري

.اضطراب و ناآرامی بیمار؛ جنگ با دستگاه ونتیالتور

مداخالت پرستاري•

.بررسی رفتارهاي بیمار بعنوان کلیدي براي تشخیص موقعیت هاي پراسترس-1

.قابل دسترس بودن خانواده و حمایت آنها براي کمک-2

.مجرب کنترل می شوداطمینان دادن به بیمار که بطور مداوم توسط پرستاران-3

.دادن توضیحات صحیح و ساده در مورد مراقبت ها-4

.تشویق بیمار به رفتارهایی که توضیح دهنده وضعیت او باشد-5

).مثأل به کدام طرف بچرخد، کی حمام کند، چه موقع بخورد( اجازه به بیمار براي بحث در مورد مراقبت ها - 6

.ماندن بیمار با خود یا نزدیکانشایجاد موقعیت هایی براي تنها -7

.صحبت با بیمار و خانواده او در مورد عالئق بیمار و خانواده-8

.تدارك ساعت و تقویم در معرض دید بیمار-9

ارزیابی بیمار •

.عدم حضور رفتارهایی دال بر اضطراب و ناآرامی

10تشخیص پرستاري 

.سیون، هایپوکسی و یا هایپرکاپنی، عوامل محیطی و مرگ احتمالیاختالل در الگوي خواب در رابطه با اضطراب، دپر

عالئم تشخیصی•

.بی خوابی؛ نا آرامی؛ تحریک پذیري؛ عدم شناسایی محیط و افراد؛ سر درد صبحگاهی؛ رفتارهاي سایکوتیک؛ بیدار شدن مکرر

مداخالت پرستاري•

).اساژ پشت، دهانشویهمثل شستن دست و صورت بیمار، م( دادن آمادگی براي خواب -1

.خاموش کردن چراغها در شب-2

.مداخالت دارویی طبق دستور-3

.گذاشتن تخت بیمار در کنار پنجره در صورت امکان-4

.آشنا کردن بیمار با پرسنل ، محل و زمان-5

.استفاده از روش هاي آرام سازي و موزیک- 6
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.عت خواب ممتد داشته باشدسا2تنظیم مراقبت ها به نحوي که بیمار الاقل -7

ارزیابی بیمار•

.احساس راحتی در زمان بیداري؛ عدم اختالل در خواب؛ بیدار کردن بیمار تا حداقل ممکن

11تشخیص پرستاري

عوارض احتمالی•

.پنوموتوراکس یا پنومومدیاستن ثانویه به باروتروما به دلیل تهویه با فشار مثبت

عالئم تشخیصی•

؛ آژیتاسیون ناگهانی؛ سرفه همراه با )سانتیمتر آب از وضعیت عادي5بیشتر از ( ی فشار راههاي هوایی در انتهاي دم افزایش ناگهان

روشن شدن آالرمهاي مکرر ؛ افزایش فشار ؛ کاهش کمپلیانس ایستا و مؤثر؛ آمفیزم زیر جلدي قابل لمس باالي گردن و جلوي محل 

خون کاهش یا عدم حضور صداهاي تنفسی؛ هایپررزونانس در دق؛ حضور پنوموتوراکس و و فشارABGورور لوله سینه؛ تغییر در 

.CXRپنومومدیاستن در 

اقدامات پرستاري•

.مشاهده عالئم پونوموتراکس -1

.CXRدر صورت احتمال آن، کنترل -2

.مشاهده عالئم پونوموتراکس فشارنده-3

با حجم جاري کم و یاO₂ونتیله کردن بیمار با بگ متصل به -4

.اورژانسChest tubeخبر کردن پزشک و آماده کردن وسایل براي کذاشتن -5

.بررسی تنظیم ونتیالتور در هر شیفت- 6

ثبت میزان حداکثر فشار راه هوایی در دم بمنظور فراهم کردن اطالعات پایه جهت ارزیابی هر نوع تغییر در کمپلیانس ریه -7

).دریافت می کنندPEEPبخصوص در بیمارانی که(

ارزیابی بیمار•

.سانتیمتر آب؛ عدم حضور ادم زیر جلدي30صداهاي طبیعی تنفس در سمع هر دو ریه؛ حداکثر فشار هوایی کمتر از 


