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است. به عبارت دقيق تر مي توان گفت كه مراقــبت ويژه عبارت است از  مراقبتهاي ويژه شامل كليه مراقبتهاي حساس وابسته به زندگي بيمار

امكانات پيشرفته. بخش   ماهرترين پرسنل همـراه با وسايل و مراقبت از بيماران مبتال به بيماريــهاي حاد مخاطره آميز حيات، تحت نظر

با اين هدف تهيه شده كه به عنوان  Hand Out اين ويژه، محلي است كه در آن از اين گونه بيماران مراقبت به عمل آورده مي شود. مراقبت

بخش ويژه ارائه دهد و شامل سه بخش است. بخش اول مربوط به  ان بستري دريک راهنماي باليني، مطالبي را در مورد نحوه مراقبت از بيمار

است. فصل دوم شامل تشريح روشهاي تهويه مكانيكي و بخش سوم در خصوص اصول مراقبت از بيماران بستري در بخش  فيزيولوژي تنفس

 سهمي داشته باشد. ،ويژه مي باشد. اميد دارم كه كه اين مطالب در بهبود مراقبت كلي از بيماراني كه در وضعيت بحراني به سر مي برند

  با تشكر هوشمند مطلق
 مراقبت هاي ويژه كارشناس ارشد

 بخش اول
 فتعری :تنفس

سيستم به همراه  اين. نمايد مي ايفا متعادل وضعيتي در انسان حياتي هاي فرآيند تداوم و حفظ در كننده تعيين و اساسي نقش تنفس سيستم

 حركات مركزي عصبي سيستم .دارند عهدهه بدي اكسيد كربن را  دفع و اكسيژن جذب به مربوط هاي فرآيند كليهدو سيستم قلبي و عصبي 

 سيستم .شود مي ها ريه خارج يا داخل به هوا حركت و تنفسي عضالت انقباض موجب رفلكسي بطور و كرده ايجاد را تنفسي اي دوره و منظم

  .بيند مي تدارك ،است ها سلول و ها ريه سطح در گازي تبادالت برقراري ي الزمه كه را خون گردش عروقي، قلبي
 

 تنفس کنترل

 مرکزي عصبی سیستم توسط تنفس کنترل

 كننده تنظيم مراكز مهمترين .كنند مي شركت امر اين در عصبي مراكز از تعدادي بلكه ندارد وجود واحد مركز يک ،تنفس عمل كنترل براي

 :از عبارتند تنفس عمل

 )تعداد و عمق تنفس( النخاع بصل شكمي و پشتي عصبي مراكز -الف

 )شروع و اتمام تنفس( مغزي پل در آپنوستيک و پنوموتاكسيک مركز -ب

 .نمايد حفظ قبولي قابل و طبيعي محدوده در را شرياني خون هاي گاز كه كند مي فعاليت نحوي به تنفسي سيستم

PaO2 > 60 mmhg 
PaCO2: 35-45 mmhg 
PH: 7.35-7.45 

 

 تنفس به مربوط یکژفیزیولو مفاهیم و اصطالحات

 :ریوي هاي ظرفیت و ها حجم

 ظرفيت. به طور متوسط است اسپرومتر توسط ها ريه خروجي و ورودي هواي گيري اندازه ريوي، تهويه مطالعه براي ساده هاي روش از يكي

 مي كنند. بندي تقسيم زير هاي حجم به را ها ظرفيت اين .است ليتر 4-6 حدود در بالغ طبيعي فرد يک در ريه
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 حجم ها

 Tidal Volume  جاري حجم -1

 در يات؛ سي سي اس 055آن مقدار. شود مي خارج ها ريه از معمولي دمزبا يک با يا و وارد ها ريه به عادي دم يک با كه هواست از يحجم

 ml/kg 8-6 حدود 

  inspiratory Reserve Volumeدمی ذخیره حجم -2

 .است سي سي 0555 حدود در آن مقدار .نمود اه ريه وارد ميتوان عميق دم يک با عادي دم يک دنبال به كه است دمي اضافي هواي حجم

 Expiratory Reserve Volume دمیزبا ذخیره حجم -3
 .است سي سي 0055 حدود در آن مقدار. كرد خارج ها ريه از قوي بازدم يک عادي، با بازدم يک پايان از بعد توان مي كه هواست از حجمي

  Residual Volume باقیمانده حجم -4
 سي 0055 آن تقريبي مقدار و گردد مي ها الوئل كالپس از مانع و ماند مي باقي ها ريه در نيز بازدم ترين شديد با حتي كه هواست از حجمي

 .است سي

 ظرفیت ها

 هاي ظرفيت را آنها كه كرد تركيب هم با را ها حجم از بيشتري تعداد يا دو است الزم گاهي ،تنفسي هاي دوره به مربوط وقايع توصيف هنگام

 .نامند مي ريوي

 Inspiratory Capacity دمی ظرفیت -1
 حداكثر تا را ها ريه و نمايد ها ريه وارد عميق دم يک با تواند مي فرد كه كه است هوايي مقدار .است دمي ذخيره حجم و جاري حجم عوجمم

 .است سي سي  0055 آن طبيعي مقدار .نمايد متسع ممكن

 Function Residual Capacity عملی باقیمانده ظرفیت-2
است؛  باقيمانده حجم و بازدمي ذخيره حجم مجموع با برابر و ماند مي باقي ها ريه داخل در عادي دمباز يک پايان در كه است هوايي مقدار

 .است سي سي 0055 حدود در آن مقدار

 Vital Capacity حیاتی ظرفیت-3
 و عميق كامال دم يک از بعد تواند مي شخص كه است هوايي مقدار و تاس بازدمي ذخيره حجم و جاري حجم و دمي ذخيره حجم مجموع

 .است سي سي 4655 حدود در آن طبيعي مقدار و كند خارج ها ريه از قوي كامال بازدم يک

 Total Lung Capacity ریوي کل ظرفیت-4
 در آن مقدار و شود مي جمع ها ريه در عميق الكام دم يک از بعد كه كه است هوايي مقدار و است مانده باقي حجم و حياتي ظرفيت مجموع

 .است سي سي 0855 حدود

 بزرگتر آن علت .است زنان از بيشتر درصد 00 تا 05 حدود در ها مرد در وزني و سني مساوي شرايط در ريوي هاي ظرفيت و ها حجم نکته:

 .است ها مرد در توراسيک حفره حجم بودن

 

  

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Textbox
mahmooddabbagh Master of science in nursing

DELL
Textbox
mahmooddabbagh Master of science in nursing

DELL
Highlight



ژهیو یها مراقبت ارشد کارشناس/  مطلق هوشمند دیناه: یگردآور و فیتأل  3102 
 

  تألیف و گردآوری: ناهید هوشمند مطلق / کارشناس ارشد مراقبت های ویژه
 

3 

 Closing Volume شده محصور حجم
 بر در را حياتي ظرفيت از % 05 طبيعي طور به حجم اين .شود مي محصور ريه هدقاع در كوچک هوايي راههاي در كه است بازدم از ميحج

 .يابد مي افزايش ،شود مي ريه االستيسيتي كاهش باعث كه بيماري هاي روند و سن افزايش با آن مقدار .گيرد مي

 
 :ریه هاي ظرفیت و ها حجم اهمیت

 كمک ريوي هاي بيماري تشخيص به كه است ريوي اعمال بررسي در مهم آزمايشات از يكي ريوي، هاي ظرفيت و ها حجم گيري اندازه

 .ميكند

 (TV)  جاري حجم اهمیت
 جاري حجم مقدار .باشد مي cc/kg 8-6 سالم فرد در جاري حجم .دارد فرد سالمت وضعيت و سن، جنس، وزن به بستگي آن مقدار

 به دستگاه مرده فضاي شدن اضافه آن لتعكه  باشد مي cc/kg 00-05مصنوعي  تهويه زير بيماران در ونتيالتور دستگاه روي بر تنظيمي

 .است تنفس جاري حجم

 :دارد وجود مرده فضاي نوع سه كلي بطور

 آناتومیک  مرده فضاي -1

 .است سي سي 005 حدود در و ميشود ختم انتهايي ايه رونشيولب به و شود مي شروع بيني و دهان از

 آلوئولی  مرده فضاي -2

 صفر با برابر آن مقدار طبيعي حالت در و كنندنمي شركت ها ريه تهويه در كه است ها ريه از بخشي شامل و است پاتولوژيک وضعيت يک

 .است

 فیزیولوژیک مرده فضاي -3
 .شود مي اطالق آلوئولي مرده فضاي و آناتوميک مرده فضاي مجموع به

 حیاتی ظرفیت اهمیت
 كاهش را ها ريه اتساع قابليت كه مواردي و تنفسي عضالت فلج در .دهد مي تشكيل را ريه ظرفيت كل% 85 حياتي ظرفيت، سالم ريه در

 پارامتر و بيماري رسي تعيين در مهم هاي سنجش از يكي حياتي ظرفيت تعيين نتيجه در .يابد مي كاهش حياتي ظرفيت بوضوح ،دهد مي

 .باشد مي cc/kg  00-05آن مقدار و است تراشه لوله كردن خارج و ونتيالتور از بيمار جداسازي تعيين در مهمي

 باقیمانده حجم اهمیت

 مقدار تنفس فواصل در كه است اين در آن اهميت و شود نمي خارج ها ريه از هم ها بازدم ترين شديد با حتي كه است هوايي حجم اين

 .دهد مي قرار ريه هاي آلوئل اختيار در كافي هواي
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  (Compliance) تعریف کمپلیانس
گيري قابليت اتساع ريه است كه بعنوان تغيير حجم به اندازه ،. كمپليانسنامندكمپليانس يا پذيرش ريه مي ها و قفسه سينه راقابليت اتساع ريه

است. يعني هر زمان كه فشار آلوئولي يک  ml/1cmH2o 005 يانس ريه طبيعي حدود شود. كمپلازاي هر واحد تغيير در فشار تعريف مي
 شوند. ليتر متسع ميميلي 005ان ها به ميزمتر آب افزايش يابد، ريهسانتي

 كمپليانس ريه )استاتيک(
گيري كمپليانس حقيقي يک در واقع اندازهها و پلور است. كمپليانس استاتتغييرات حجم ريه در اثر تغييرات فشار بين آلوئول ،كمپليانس ريه

 .شودگيري ميبافتهاي ريه است و در زماني كه هيچگونه جريان هوايي به داخل يا خارج ريه وجود نداشته باشد )جريان هوا صفر باشد( اندازه
 مي شود.  ml/1cmH2o 055-05 يانس استاتيکكمپل

 (Chest Wall) قفسه سينه ديواره كمپليانس
تغييرات حجم ايجاد شده در قفسه سينه در اثر تغييرات فشار بين پلور و محيط خارج يا اتمسفر را  ،سينه را بدون ريه تصور كنيم اگر قفسه

 دهد. راسيک را به خود اختصاص مياز مجموع كمپليانس تو% 00اره قفسه سينه كمپليانس قفسه سينه مي گويند. كمپليانس ديو

 ديناميک كمپليانس كل
باشد. هاي رابط بين بيمار و ونتيالتور و مقاومت در مقابل جريان هوا مي، لولهليانس بافت ريه، قفسه سينه، شكمس كل، بازتاب كمپكمپليان
عالوه بر كمپليانس ريه، كمپليانس  انس كل يک اندازه دقيق نيست زيرااما كمپلي .گيري كمپليانس كل ساده بوده و نياز به وقفه دمي ندارداندازه

شوند و مقداري از حجم توليد شده هاي رابط منبسط ميلوله ،كند. در حين دم با فشار مثبتهاي مرتبط با بيمار را محاسبه مي سه سينه و لولهقف
 از تحت تاثير عوامل محيطي مثل فشار، رطوبت و درجه حرارت قرار دارد. درگحجم اشغال شده توسط توسط ونتيالتور بايد اين فضا را پر كند. 

واي تامين شده توسط %( است. با توجه به اينكه ه055) (، فشار و رطوبت00اي وابسته به دما )حالت طبيعي ميزان حجم جاري و حجم دقيقه
% كمتر 00درجه دارد نسبت به حالت طبيعي با فيزيولوژي تنفس بيمار متفاوت بوده و حجم جاري تامين شده  05بوده، و دماي  کونتيالتور خش

 ml/1cmH2o  0 هاي رابط در حدودكند. معموالً كمپليانس لولهرسد كاهش پيدا ميحجم دمي كه به بيمار مي باشد وطبيعي مي از حالت
 رود. بنابراين اگر حجم هواي دمي ونتيالتوراز حجم دمي هدر مي ml 0 فزايش فشار دمي،ا cmH2o 0است و اين بدان معني است كه با هر 

ml 077 دمي  و حداكثر فشار cmH2o 45  .باشدmL005=0×45 شود و تنها هاي رابط مياز اين حجم، صرف پر كردن لولهml 085  از
 رسد. با توجه به وجود اين اختالف بايد در هنگام محاسبه كمپليانس، به جاي حجم دمي از حجم بازدم استفاده شود.آن حجم به بيمار مي

 

 فاکتورهاي موثر بر کمپلیانس

 پوزیشن-1

 شود.زيشن سوپاين باعث كاهش ظرفيت باقيمانده عملي و كاهش كمپليانس ميپو

 محدود کردن قفسه سینه-2
 .شودمحدود كردن حركت قفسه سينه، باند پيچي و اتساع شكم باعث كاهش كمپليانس مي

 IPPV مد -0

 IPPV شود.باعث كاهش كمپليانس مي، ژگانياسب و كاهش فعاليت اجسام مبه دليل افزايش احتمال تجمع ترشحات و عدم تخليه من 

 بیهوشی عمومی-4

 شود.پوزيشن سوپاين، سطحي شدن تنفس و افزايش جريان خون ريه باعث كاهش كمپليانس مي
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 استفاده از داروهاي شل کننده عضالنی-5

در بيمار بيحس شده  .ثري ندارداما بر روي كمپليانس ريه ا ،كننده عضالني باعث افزايش كمپليانس قفسه سينه و شكم شدهداروهاي شل

 باشد.مهمترين تغييرات كمپليانس، مربوط به ريه مي

 هاي ریهبیماري -6

 شود.اختالل در فيبرهاي ريه، فيبروز ريه، ادم ريه، افزايش حجم خون ريه، تنگي دريچه ميترال باعث كاهش كمپليانس مي

 مفهوم کلینیکی اختالل کمپلیانس 

 عموماً بر روي توانايي بيمار در تبادل گازي دخالت دارد.هستند. كم يا زياد شدن كمپليانس تهويه مكانيكي موثر ت اغلب در الاين اختال

اختالل مرتبط با  شود.مي  co2باال باعث عدم تخليه ريه و تجمع ي و باز شدن ريه جلوگيري ميكند و كمپليانسگكمپليانس پايين از كشيد

 .بانداژ، ، افزايش فشار داخل شكمتنگي دريچه ميترال ،برونكوپنوموني، ARDS م ريه، ادم ريه وفيبروز ريه، اد :كاهش كمپليانس

 اختالت مرتبط با افزایش کمپلیانس
اثر  كه در يک مثال از افزايش كمپليانس است اختالت مرتبط با افزايش كمپليانس معموال با افزايش ظرفيت باقيمانده عملي همراه است. آمفيزم

شود. بيماران با كمپليانس زياد آيد. در آمفيزم پارانشيم بافت ريه كاهش يافته و باعث به تله افتادن هوا ميل در تبادل گاز بوجود ميآن اختال
 اغلب دچار بيماريهاي انسدادي ريه مثل آسم هستند. اين بيماران بازدم كامل نداشته و تبادل گازي خوبي ندارند.

 کمپلیانس و کار تنفس
 شود. پليانس باعث افزايش كار تنفس ميكاهش كم
 شود كه كه بيمار توانايي جبران كاهش كمپليانس را با افزايش كار تنفس نداشته باشد.هيپوونتيالسيون وقتي ايجاد مي ،در بالين 
 شود.آتلكتازي يكي از عواملي است كه باعث افزايش كار تنفس مي 
  ،در فيبروز، كيفوزARDS ه همراه حجم جاري كم، تنفس سريع بيانگر احتباس هوا و كاهش كمپليانس اي بكاهش حجم دقيقه

 است.

 تاثیرکمپلیانس بر تهویه ریوي و اکسیژناسیون
 ايجاد باعث ضعف و خستگي عضالت ودن اختالالت مربوط به كمپليانس طوالني ش .شوداختالل در كمپليانس باعث نقص در تبادل گازي مي

نارسايي در  و را دفع كند CO2اي نتواند افتد كه حجم دقيقهاختالل در تهويه وقتي اتفاق مي شود.اسيون مينارسايي در تهويه و اكسيژن
 مورد نياز براي متابوليسم نباشد.شود كه سيستم ريوي قادر به تامين اكسيژن اكسيژناسيون وقتي ايجاد مي

 مقاومت
 يي است. مقاومت راه هوايي مثل مقاومت الكتريكي تابع قانون اهم فيزيک است.هاي هواموانع موجود براي جريان گاز در كل راه ،مقاومت

 (cmH2o/Lit/secمقاومت به معني تغييرات فشار در مجاري هوايي )از دهان تا آلوئول( در اثر جريان گاز تحويلي ميباشد كه بر اساس )
% كل مقاومت را به خودش 05افتي در زمان دم و بازدم ايجاد شده و . مقاومت بطور كلي دو نوع مقاومت وجود داردشود. به گيري مياندازه

مقاومت طبيعي  باشد.هاي راه هوايي و ملكولهاي خود گاز ميهوايي كه مقاومت در مقابل جريان گاز و ديوارهدهد و مقاومت راه اختصاص مي
فرمول زير كه عبارت است از اختالف فشار بين شروع مدار هوايي از مقاومت راه ( است.4/0تا  6/5) cmH2o/Lit/sec 6/0مجاري هوايي 

 محاسبه مي شود. (Flow Rateتقسيم بر ميزان جريان )  (Plateau Pressureآلوئول) و انتهاي مدار، در (Peak Pressureدر دهان )
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 راه هوایی فاکتورهاي موثر بر مقاومت
 خاصیت راه هوایی-1

 قطر، طول و انشعابات و سطح مجاري هوايي بر روي مقاومت ايجاد شده موثر است. با افزايش طول راه هوايي مقاومت زياد ميشود. لوله تراشه
تواند تحت تاثير ترشحات و يا شود. قطر راه هوايي ميت به تراكئوستومي دارد. قطر كم لوله باعث ايجاد مقاومت بيشتر ميبمقاومت بيشتري نس
 هاي ونتيالتور كم شود. تجمع مايع در لوله

 جریان گاز طرح -2

يابد. در هوايي و در نتيجه مقاومت افزايش مي هاي باالي جريان گاز فشار راهگذارد. در سرعتسرعت و طرح جريان بر روي مقاومت اثر مي
شود. مثل عبور گاز از برونش اصلي كمترين مقاومت ايجاد مي ،كنديک مجرا عبور مي كه گاز تنها از (Laminar Flowطرح جريان خطي )

مثل محل دو شاخه شدن تراشه كه بيشترين  ،شاخه شده باشد افتدكه مسير عبور جريان دووقتي اتفاق مي (Turbulent Flowطرح آشفته)
 كند.مقاومت را ايجاد مي

 حجم ریه-3
شوند. بنابراين مقاومت راه هوايي در هنگام دم كشيده و باز ميدر اثر افزايش حجم هوا و فشار منفي آلوئول  مجاري هوايي كوچک ،در طول دم

در هنگام بازدم حجم ريه كم شده و آلوئول بر راه هوايي  ،كمترين مقدار و نزديک به مقاومت در حالت ظرفيت باقيمانده عملي است. برعكس
 .كندرا ايجاد مي فشار وارد كرده و بيشترين مقاومت

 تن عضالت برونشیال-4

 شود.افزايش تن عضالت باعث افزايش مقاومت راه هوايي مي

 ییعالیم افزایش مقاومت راه هوا

 .شودكاهش تعداد تنفس: در هنگام افزايش مقاومت در مجاري هوايي بازدم طوالني مي-0

 . استفاده از عضالت كمک تنفسي-0

سانتيمتر آب است اگر اين اختالف افزايش پيدا كند نشان دهنده افزايش مقاومت در  05كه در حالت طبيعي  تفاوت بين فشار پيک و پالتو -0
 مجاري هوايي است.

 

 

PIP

Palv 
(Pplat)

Ppl 
(Peso)

Crs =
Pplat - PEEP

tidal volume

Ccw =
Peso

tidal volume

CL =
(Pplat – PEEP) - Peso

tidal volume

Ri =
PIP - Pplat

flow
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 بخش دوم
 

Mechanical Ventilation 
ريوي، انواع بيمارهاي حاد  احياء قلبيحمايت مكانيكي از تهويه يكي از اساسي ترين اقدامات حمايتي در مراقبت هاي ويژه به شمار مي رود و در 

نقش اساسي يافته است.  ،عضالني براي تنفس وجود ندارد -كافي عصبيو مزمن، موارد كاهش تحريک مركز تنفس و در مواردي كه توانايي 
ترهاي تنفسي، دانش تهويه اضافه شدن تكنولوژي ريزپردازها به سيستم هاي پنوماتيک پيشين و امكان مانيتورينگ لحظه به لحظه انواع پارام

داراي سنسورهايي هستند كه ميزان فلو، فشار و حجم را، تنفس  ،پردازنده ونتيالتورهاي مجهز به ريزي را وارد عرصه جديدي كرده است. مكانيك
نشان دهنده واكنش  ،اهدهو تبديل آن به عالئم قابل مشبه تنفس مونيتور ميكنند. توانايي اين سنسورها در حس كردن تغييرات اين پارامترها 

در شناسايي مشكالت بيماران و تالش جهت رفع مشكل  را تعامل بين اين دو بوده و ابزاري كلينيكي هستند كه ما متقابل بيمار و ونتيالتور و
ديد تهويه، بهبود در سالهاي اخير، متخصصين شاهد پيدايش موج بزرگي از روش هاي نوين تهويه بوده اند كه هدف هر روش ج. ياري مي دهند

 يک يا چند جنبه از حمايت تهويه اي است.
 مصنوعي تهويه
 اطالق مكانيكي تهويه ،گيرد صورت مكانيكي تجهيزات توسط تهويهگر اين اد. باش مي ها ريه طريق از ها گاز خروج و ورود معناي به تهويه

 .گيرد مي صورت توراكس خارج يا داخل فشار در تغيير طريق از ها گاز خروج و ورود روند ،مصنوعي تهويه در .گردد مي

 مصنوعي تهويه اهداف

 ساز، زمينه علت رفع زمان تا ها ريه از حمايت و مصنوعي تهويه برقراري با بلكه نيست ريوي هاي بيماري درمان ،مصنوعي تهويه از هدف

  .گردد مي تامين بيمار اكسيژناسيون و اي تهويه هاي نياز

 : کاربرد ونتیالتور در

 .دي اكسيد كربن  دفع و اكسيژن جذب جهت آلوئولي مناسب تهويه برقراري و حفظ -0
 .هيپوكسمي انواع اصالح جهت نياز مورد غلظت با اكسيژن تجويز -0
 .آتلكتازي به ابتال كاهش و ها ريه حجم افزايش منظور به مثبت فشار تحت ها گاز تجويز -0
  .بيمار اكسيژناسيون بهبود و هوايي راههاي كالپس از گيري جلو منظور به -4
 .بازدم انتهاي در مثبت فشار اعمال  -0
 .مناسب اي تهويه طرح با تنفس حفظ و برقراري -6
 .اكسيژن جذب جهت الزم كارايي آنها ارادي تنفس كه بيماراني يا تنفس ايست دچار بيماران در تنفس مجدد برقراري -0
 .انسدادي مزمن هاي بيماري به مبتال بيماران در كمكي درمان عنوان به -8
 .توراكس وارده وسيع تروماهاي نظير باشند گرفته قرار فشار تحت ها ريه و سينه قفسه كه مواردي در كمكي درمان عنوان به -9

 اثر سيتنف مراكز روي كه مغزي ضايعات و داروها مصرف از ناشي آپنه با همراه مركزي عصبي سيستم در تنفسي مراكز دپرسيون -05

 .دارند تضعيفي
 . CO2سطح كاهش طريق از جمجمه داخل فشار كاهش -00
 .مقاوم هيپوكسمي عالمتي درمان -00
 .باره ،گلين گراو مياستني مانند هايي بيماري در تنفسي عضالت شديد ضعف يا فلج علت به سينه قفسه حركات در اختالل -00

 .Flail Chest قفسه سینه شناور  -04
 .هيپركاپني و سيهيپوك از پيشگيري منظور به ساعت 04 تا 6 مدت به باز قلب جراحي متعاقب -00
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 اندیکاسیون تهویه مصنوعی

 اندیکاسیون تهویه مصنوعی مقادیر طبیعی ایندکس

 ml/kg 05كمتر از  ml/kg 60-00 ظرفیت حیاتی

 mmHg 05كمتر از  Pao2 mmHg 90-05فشار اکسیژن خون شریانی 

 00بيشتر از  00-05 ر دقیقهتعداد تنفس د

 -00كمتر از  -055تا  -00 نیروي دمی برحسب سانتیمتر آب

 0/0كمتر از   PHو همراه با  00بيشتر از  Paco2 mmHg 40-00فشار دي اکسید کربن شریانی

 
 مصنوعی تهویه هاي ماشین انواع

 :شوند مي تقسيم نوع دو به ها ونتيالتور

 يمنف فشار هاي ونتيالتور-الف

 مثبت فشار هاي ونتيالتور-ب

 :منفی فشار هاي ونتیالتور

در بيماري هايي كه . باشد مي تهاجمي غير صورت به روش اين در بيمار بودند، تهويه مصنوعي تهويه هاي ماشين نخستين ونتيالتورها اين
 طناب هاي آسيب و گراو ليوميليت، مياستنيپو نظيرنميگيرد  صورت كفايت حد در سينه قفسه مكانيكي حركات اما سيستم تنفسي سالم است

 استفاده مي شد كه در حال حاضر از رده خارج است. نخاعي

 :مثبت فشار هاي ونتیالتور

 قفسه اتساع موجب و كند مي ايجاد مثبت آلوئولي فشار يک و انداخته جريان به ها ريه در فشار با را گاز دم زمان در مثبت فشار ونتيالتورهاي

 ها ونتيالتور نوع اين .باشد مي ضروري كافدار تراكئوستومي يا تراشه لولهمثل  مصنوعي هوايي راه وجود تهويه نوع اين براي .ندشو مي سينه

 :گردد فراهم بيمار براي ونتيالتوري سيكل يک تا گردند كامل بايستي كه دارند اصلي فاز چهار
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 Inspirationدم  -0

 بازدم به دم غييرت -0

 Expiration   بازدم-0

 دم به بازدم تغيير -4

  (End Inspiratory Pause)  مكث انتهاي بازدم لمثا بعنوان .باشد مي تنظيم قابل كه دارد وجود هايي متغير مراحل اين بين در
 

 زیر انواع شامل وندکهش می بندي طبقه دم باز شروع و دم ختم هاي مکانیزم اساس بر مثبت فشار هاي ونتیالتور

 :است

 Pressure Control Ventilation  ثابت فشار با هاي ونتیالتور -الف
 راه فشار رسيدن محض به و دارد ادامه برسد شده تنظيم پيش از فشار به هوايي راه فشار كه زماني تا دم مرحله ها، ونتيالتور نوع اين در

 فشار كه ميكنند ختم زماني را تحويلي جاري حجم ها ونتيالتور نوع اين ديگر عبارت به شود يم آغاز بازدم ،شده تنظيم پيش از حد به هوايي

 ها ريه تحويل را بيشتري حجم توان مي دستگاه روي بر فشار باالتر مقادير تنظيم با اينرببنا .برسد شده تنظيم پيش از حد به بيمار هوايي راه

 .داد

 Volme Control Ventilation  ثابت حجم با ها ونتیالتور -ب
 ختم زماني دم مرحله ديگر، عبارت به .دارد ادامه شده تنظيم پيش از حجم تحويل زمان تا ها ريه داخل به گاز جريان ها ونتيالتور اين در

 هوايي هاي راه در شده ايجاد فشار و جريان سرعت حجم، تحويل براي الزم زمان .گردد ها ريه تحويل شده تنظيم پيش از حجم كه شود مي

 .باشد مي متغيير حجم تحويل با متناسب

 :ثابت زمان با هاي ونتیالتور -ج

 و خاتمه مزبور،دم زمان شدن سپري از پس و كرده وارد ها ريه به اي شده تنظيم پيش از زماني فواصل در را هوا دم زمان در ها ونتيالتور اين

 در تنفس تعداد كردن ست طريق از يا زماني مكانيسم كنترل تحت ساده طور به توانند مي اي تهويه هاي سيكل. گيرد مي صورت دم باز

 .دكرد تنظيم دقيقه

 باال فرکانس با هاي ونتیالتور -د

 005 تا 055باال فركانس با سي را سي 055 تا 05 حدود كوچک در جاري هاي حجم قادرند هستندكه ها ونتيالتور جديد انواع از

 گازها انتشار و شوند مي ارتعاش متعارف، دچار اتساع جاي به ها ريه حالت اين در .دهند قرار بيماران يهر اختيار دقيقه در در سيكل

 ميگيرد. صورت انتشار طريق از
 

 (Modes of Pattern of ventilation)  اي تهویه هاي طرح یا ها مد

 يكديگر با تعامل در ونتيالتور و بيمار كه هستند روشهايي ديگر عبارت به يا مينمايد تهويه را بيمار دستگاه كه است اي طريقه مفهوم به مد

 تنفسي مد هر .است افزايش حال در اي تهويه هاي مد تعداد مكانيكي، تهويه كارايي افزايش و اصالح جهت. ميدهند انجام را اي تهويه سيكل

 .ندارد وجود مصنوعي تهويه نيازمند بيماران يتمام اداره براي اي تهويه مد بهترين عنوان به مد يک و دارد معايبي و مزايا

 :شامل تنفسي هاي مد اصلي گروه دو .كنند مي بندي طبقه دم كننده شروع مكانيزم اساس بر را اي تهويه هاي مد

 .دهد مي انجام را تهويه عمل كل و شروع را تهويه ونتيالتور تهويه اين در كه  (Controlled)كنترله مد  -0

 كمكي رمقادي ونتيالتور و بوده دار عهده را تنفس از قسمتي يا تمام ختم و شروع بيمار تهويه اين در (Assisted)كمكي مد  -0

 .نمايد مي اعمال تهويه سيكل كل در را
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 اجزاء مد شامل: براي درک بهتر مدها شناخت اجزائ مد ضروري است.

 ( Spontaneouse ، خود بخودSupport  حمايتي، Assisted كمكي ،mandatory )اجباري نوع تنفس -0

2- Control Variables (Pressure Control ،Volume Control) 

 (Trigger ،Limit ،Cycling Variable ،Baseline Variable) يرفازهاي متغ -0

 نوع تنفس
نفس با بيمار و اتمام آن با دستگاه مي باشد. در تنفس خود شروع ت ،شروع و ختم تنفس با دستگاه است. در نوع كمكي ،در نوع تنفس اجباري

شروع كننده و پايان دهنده تنفس بيمار مي باشد و يک تنفس حمايتي، تنفس خودبخودي است كه فشار دم در آن بيشتر از خط پايه  ،بخودي
 است.

Control Variables 
 حجم ثابت و فشار متغيير است.Volume Control  يير است. دردر هر تنفس فشار ثابت و حجم متغ ،Pressure Control يردر متغ

 يرفازهاي متغ
شروع كننده فعاليت دمي بيمار  (Spontaneous) ( و خودبخوديAssist) در مدهاي كمكيكه  مرحله شروع دم است يا حساسيت تريگر

در زمان استفاده از  وع كننده عمل دم مي باشند.تعريف شده بر روي ونتيالتور شر Rateمي باشد و در مدهاي كنترله سيكلهاي دمي يا 
PEEP .بايد ميزان حساسيت يا تريگر در حد باالتري ست شود 
Limit  اجازه افزايش را بيشتر ميزان تعيين شده ندارد  در هنگام دم ربه معني اين است كه يک متغي Limitمد  كه بسته به نوع ونتيالتور يا

 ا فلو باشد. تهوي اي مي تواند حجم، فشار، ي

Cycling  زمان يا فلو   حجم، يالتور يا مد تهويه اي مي تواندمربوط به مرحله قطع دم و شروع بازدم مي باشد كه بسته به نوع ونتكل سي

 .باشد

 پارامتر هاي ونتیالتور

 سه پارامتر اصلي در نتيالتور مي باشند. فشار، ميزان جريان و حجم جاري 

 فشار پارامتر 
 نشان ميدهند.  p اختصاري وارده بر واحد سطح كه با عالمت نيروي تست ازفشار عبار
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 Peak Airway Pressure (PAP) or Peak Inspiratory Pressure (PIP)  حداکثر فشار راههاي هوایی

ها است زم جهت باد كردن ريهشود، نشاندهنده فشار الگيري ميگيري شده در طول يک سيكل تنفس كه در انتهاي دم اندازهحداكثر فشار اندازه

مهمترين پارامتر در ونتيالتورهاي فشاري است زيرا عدم تنظيم مناسب باعث عدم  PIPهاي هوايي و ظرفيت ريه دارد. و بستگي به مقاومت راه

حداكثر  آالرمگام تنظيم هن .آب است سانتيمتر 05تا  00هاي هوايي در مرحله دم دريافت حجم جاري مي شود. مقدار طبيعي حداكثر فشار راه

 در نظر گرفته مي شود. PIPسانتي متر آب باالتر از  05تا  0معموال مقدار آن   Pmaxفشار 

  PIP تنظيم فاكتورهاي موثر در
 .حجم جاري مورد نياز بيمار -1

 د.ليانس و مقاومت راه هوايي داراي، كمپتنظيم شده بستگي به بيماري زمينه PIPدر شروع ونتيالسيون -0

 PIPاستفاده كلينيكي از 
0-PIP حجم جاري، افزايش ين براي اكثر بيماران مناسب است.پاي CO2  بر رويPIP  .موثر است 
0-PIP باشد.نشان دهنده باريک شدن مجاري يا برونكواسپاسم مي ،باال با پالتوي طبيعي 
 باشد.پالتو نشان دهنده كاهش كمپليانس مي و PIPكم شدن تفاوت بين -0

(MAP هاي هواييفشار متوسط راه (Mean Airway Pressure يا   
-هاي هوايي مقدار متوسط فشار راه هوايي در كل زمان دم و بازدم مي باشد كه فاكتور اساسي براي اكسيژناسيون ميمنظور از فشار متوسط راه

ز حداكثر فشار راه هوايي ارزش دارد چرا كه در اين معيار مدت باشد. براي بررسي اثرات سوء افزايش فشار راه هوايي استفاده از اين معيار بيش ا
هاي هوايي را شود. هر عاملي زمان دم را طوالني كند و يا شروع بازدم را به تاخير بياندازد فشار متوسط راهزمان تاثير فشار نيز در نظر گرفته مي

 افزايش خواهد داد. 

 

  (Airway pressure low or high)افزايش يا كاهش فشار راههاي هوائي 
در مدار تنفسي وجود  (leak) يا نشتي (Disconnect) افتد كه يا بيمار از ونتيالتور جدا شدههاي هوائي هنگامي اتفاق ميكاهش فشار راه

تراكئوستومي، جدا شدن : كم بودن هوا در كاف لوله تراشه يا تراكئوستومي، پارگي كاف لوله تراشه يا د ازداشته باشد كه عمده علل آن عبارتن
قسمتي از مسير دم يا بازدم، شل شدن اتصاالت بيمار به ونتيالتور، پارگي يا ترك خوردگي لوله هاي رابط، نشتي در محل اتصال 

Humidifier  يا نبواليزر يا سنسور درجه حرارت، وجود مشكالت ريوي مانندBronchopleural air leak  كه باعث انتقال هوا به
گردد و تنظيم نادرست محدوده آالرم فشار. افزايش شود كه با مشاهده حبابهاي هوا در بطريهاي چست تيوپ مشخص مياي جنب ميداخل فض
آيد كه عمده ل مختلفي پيش ميافتد كه انسداد در مسير جريان هوا وجود داشته باشد انسداد به علهاي هوائي هنگامي اتفاق ميفشار راه

هاي تور، وجود ترشحات در راههاي بيمار و ونتيالسرفه كردن بيمار، گاز گرفتن لوله تراشه، عدم هماهنگي بين تنفس :ازهاي آن عبارتند  علت
هاي رابط ونتيالتور به بيمار، گي لولهيا تا شده (kink)ي، جاگذاري نادرست لوله تراشه، وارد شدن لوله تراشه به برونش راست، گرفتگي يهوا

هاي بيمار و تغييرات در طرح تنفسي بيمار) به علت هيپوكسمي، ترس و اضطراب بيمار، اسپاسم برونش، افزايش تعداد تنفسگرفتگي فيلترها، 
ها مانند پنوموني، ادم ريوي، پنوموتوراكس، تنظيم زدن، كاهش ظرفيت ريهو غيره(، تالش بيمار براي حرف CNSاختالالت متابوليک يا 

 تنظيم نادرست محدوده آالرم فشار. ، Flow rateنظيم نادرستيا حجم جاري، ت PEEPنادرست 

 

 فلو پارامتر
جم ين است كه حجم مشخصي از گاز )حفلو سرعت جريان هوا در طول دم است كه بر حسب ليتر در دقيقه محاسبه ميشود و منظور از فلو ا

م كردن فلو باعث كاهش فشار پر شدگي ريه و طول دم را ميزان فلو نسبت عكس با زمان دم دارد. كجاري( با چه سرعتي به بيمار برسد. 
ليتر  05تا  05مقدار نرمال آن تقريبا افزايش مي دهد برعكس باال بودن فلو باعث افزايش فشار پر شدگي ريه و كوتاه شدن زمان دم مي شود. 
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شود تا كار ليتر در دقيقه تنظيم مي 65-055بين  در دقيقه است. در بيماران با ديسترس تنفسي و يا حجم هاي جاري باال ميزان ميزان فلو
 تنفسي كاهش يافته و عوارض جانبي ناشي از آن كم شود.

  :فلو مهمترين عامل تعيين كننده در طول تهويه مكانيكي براي دست يافتن به
 .فشار دمي حداكثر تعيين -0
  .قيم با فشار باد شدگي ريه داردستدمي است و رابطه م حداكثر فلو مهمترين عامل تعيين كننده ميزان -0
 .تعيين زمان تنفس و نسبت دم به بازدم -0

گي الگوي فلوي دمي در ارتباط با زمان دم و نسبت دم به بازدم است و با زمان دم نسبت عكس دارد. كمترين ميزان فلو با كمترين فشار باد شد
 باشد.ترين زمان همراه ميو طوالني

 انواع الگوهاي فلو
 ر گوشچها-1

باعث غلبه بر مقاومت مجاري هوايي و خاصيت كثر فلو در زمان شروع دم است كه ، حداوش يا ثابت در ونتيالتورهاي حجميدر نوع چهارگ
شروع اين الگو در موارد استفاده و  كندشود و باقيماندن فلو در سطح حداكثر امكان تبادل گازي را برقرار مياالستيكي پارانشيم ريه مي

 .محاسبه ميانگين جريان دمي استو  (Trappingتشخيص تله افتادن هوا )، سيونونتيال

 صعودي-2
هاي انسدادي ريه باعث افزايش توزيع هوا در بيماران مبتال به بيمارياين طرح  كنددر نوع صعودي فلو به تدريج در طول دم افزايش پيدا مي

 شود.مي

 نزولی-3
ثر فشار در ابتداي دم شده و فشار به حد مورد نظر در ابتداي تنفس مي رسد. اين امر باعث ثابت ماندن فشار فلو با طرح نزولي، باعث ايجاد حداك

 شود.م جاري ميدر طول زمان دم و توسعه انتشار گاز و حج

 سینوسی-4

 شود.ازي ميگتوسعه ميزان انتشار گاز و تبادل الگوي فيزيولوژي تنفس است كه باعث  ،الگوي فلوي سينوسي
 

 توجهات الزم در هنگام تنظيم فلو
را بيشتر  CO2جاري تعيين شده در زمان كوتاهتري شده و فرصت تبادل گازي را در هنگام دم بيشتر كرده و دفع فلوي باال باعث دريافت حجم

هاي انسدادي مجاري تنفس و ه بيماريكند، اما به دليل ايجاد فشار زياد بر مجاري هوايي احتمال باروتروما وجود دارد و در بيماران مبتال بمي
 آتلكتازي بايد با احتياط استفاده شود.

 .كندد در بيمار ايجاد وابستگي ميفلوي زيا -0

 از الگوهاي مختلف فلو پس از تثبيت وضعيت بيمار استفاده شود -0

مجاري هوايي شده و احتمال  فلوي پايين زمان بازدم را كوتاه كرده و احتمال احتباس هوا وجود دارد اما باعث كاهش فشار بر -0
 شود. كند. باعث انتشار از نواحي با مقاومت كم به طرف نواحي با مقاومت زياد ميباروتروما را كم مي

 پارامتر حجم
  .بيانگر حجم گازي است كه كه وارد ريه مي شود كه بر حسب ميلي ليتر بيان مي شود

 آشنايي با برخي مدهاي ونتيالتور
دهد يک برنامه درماني ويژه با توجه به نيازها و پاتولوژي مريض به وي ارائه  اند كه اجازه مي ن با انواع مختلف توسعه يافتهونتيالتورهاي مدر
 است. PSV و IPPV,SIMV,PCVشود. مدها شامل 
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IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) 

از تعيين شده را در سرعت مشخصي تحويل دهد صرف نظر از اينكه وضعيت بيمار اين مد، ونتيالتور طوري تنظيم شده است كه حجم گ در
چطور است. اين تهويه حجمي است. وقتي كه حجم تعيين شده تحويل داده شد، بازدم براي خارج شدن هوا شروع مي شود. از آنجائيكه 

 شود. نيز شناخته مي VC 0 يا CMV 1به عنوان  IPPVهاي متفاوت ونتيالتور وجود دارد، سازندگان و مدل
 

 مانیتورینگ بیمار:
توجه  -0در اين مد متغيير بوده و در اثر تغييرات در كمپليانس و مقاومت افزايش خواهد يافت.  PIPتوجه به فشار حداكثر دمي، زيرا ميزان  -0

توجه به   -4 .توجه به تعادل اسيد و باز -0 اشد.ميلي ليتر از حجم جاري دمي كمتر ب055به حجم جاري بازدمي كه در در بالغين نبايد بيشتر از 
 بيمار  (Sedation)آرامسازي بيمار 

 
 

A/C Mode (Assist Control) 
كه در زمان وجود كوشش تنفسي توسط بيمار مانند مد كمكي عمل كرده و حجم هواي از پيش ونتيالتور به نحوي حساس ميگردد  در اين مد

ظيم شده را به ريه ها تحويل مي دهد و در زماني كه بيمار كوشش تنفسي نداشته باشد مانند مد كنترله عمل ميكند. تنظيم ريت بر روي تن
 فشار توجه كنيد كوشش تنفسي بيمار توسط ونتيالتور حس شده است. ونتيالتور ضريب اطمينان را افزايش مي دهد. به افتادگي در موج

 

 
 مانیتورینگ بیمار:

توجه  -0در اين مد متغيير بوده و در اثر تغييرات در كمپليانس و مقاومت افزايش خواهد يافت.  PIPتوجه به فشار حداكثر دمي، زيرا ميزان  -0
ميزان حساسيت تنظيمي روي  به توجه -0 ميلي ليتر از حجم جاري دمي كمتر باشد. 055به حجم جاري بازدمي كه در بالغين نبايد بيشتر از 

 .توجه به تعادل اسيد و باز -4 دستگاه به طوري كه بيمار با حداقل كوشش قادر به تحريک دستگاه براي ارائه حجم كمكي باشد.

  

                                                           
1 Continuous mandatory ventilation 
2 Volume-controlled ventilation 
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 (Spontaneous Venntilation)SP 
حجم جاري و تعداد تنفس در دقيقه بستگي به مد تهويه ارادي هيچگونه تنفس اجباري يا كمكي به ريه هاي بيمار تحويل داده نمي شود. در 

ليكن كوشش تنفسي و توانايي عضالت تنفسي بيمار دارد. از اين مد در تهوي بيماراني استفاده مي شود كه قادر به تنفس ارادي مناسب بوده، 
 نيازمند پاره اي حمايت ها و مانيتورينگ مي باشند. 

  مانيتورينگ بيمار:

 مقاومت و كمپليانس راههاي هوايي بيمار مورد توجه قرار گيرد. تنفس، فشار راه هوايي، ، حجم جاري بازدمي، تعداد FIO2تنفس ارادي، ميزان 

 
 

SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) 

واصل از پيش تنظيم شده به كوشش تنفسي بيمار حساس شده و به اين تركيبي از تهويه ارادي و كمكي است. در اين مد ونتيالتور در فاين مد 
است. حجم و تعداد تنفس، از قبل  IPPVمثل  SIMV از چندين جهت كوشش به صورت تحويل يک تنفس كمكي مكانيكي پاسخ مي دهد.

ال قبل از آنكه دستگاه، تنفس تعيين شده را تواند بدون كمک و مانعي تنفس كند. به هر ح ها مي تعيين شده است ولي بيمار در بين اين تنفس
ارادي داشته باشد ونتيالتور، كمكي به تنفس هاي ارادي  تنفسمي تواند در اين زمان خاص كه بيمار  تحويل دهد يک پنجره زماني وجود دارد

هد. حجم تنفس ارادي بستگي به كوشش بيمار نمي كند و تنها گاز مرطوب را با درصد مشخص اكسيژن در اختيار تنفس ارادي بيمار قرار مي د
مي ماند، و با دريافت ثانيه منتظر كوشش تنفسي بيمار  05دستگاه هر  ،بار تنظيم شده باشد 6تنفسي بيمار دارد. به عنوان مثال اگر تعداد تنفس 

ثانيه ديگر  05و تا  حويل مي دهدمان با دم به بيمار تكوشش تنفسي بيمار يک تنفس كمكي با حجم از پيش تعيين شده تحت فشار مثبت همز
 غير فعال مي ماند.

 
 

(Pressure Support Ventilation)PSV 

از اين روش براي تقويت  تنفس با فشار تقويت شده است كه به بيمار امكان مي دهد تا حجم دمي و مدت زمان چرخه تنفسي را تعيين كند.
در شروع هر تنفس خودبخودي، فشار منفي توليد شده توسط بيمار، دريچه اي را باز مي كند كه گاز دمي با  .مي شودتنفس خودبخودي استفاده 

سرعت دم بيمار با ونتيالتور تنظيم مي شود. خاتمه دم زماني است كه سرعت جريان دمي به پايين تر از  .فشار از قبل تعيين شده را آزاد مي كند
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. (نه افزايش حجم جاري)مي باشد مقاومت مسير هاي هوايي رمي افت نماييد. اين مد جهت جداسازي بيمار و غلبه بدرصد حداكثر جريان د 00

 PSV. و تنفس خود بخودي  استفاده كرد SIMVتوان با ديگر مدها مانند  اي باشد، بلكه آن را مي تواند خود يک مد تهويه اين مد نه تنها مي

 05هاجمي مرسوم براي تهويه مكانيكي محسوب مي شود كه با ماسكهاي اختصاصي صورت با فشار دمي همچنين به عنوان يک روش غير ت
 سانتيمتر آب داده مي شود. 

 مانيتورينگ بيمار:

ل به دلي -0. تنفس در دقيقه باشد 00تنفس بيمار كمتر از  -0 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن باشد. 00تا  05حجم جاري بيمار  -0
 اثرات تهويه مثبت به وضعيت هموديناميک بيمار توجه شود.

 

 
 

IRV(Inverse Ratio Ventilation) 
IRV  يک استراتژي تهويه اي است كه در آن دم مساوي يا طوالني تر از زمان بازدم است. در حالت طبيعي زمان دم كوتاهتر از زمان بازدم
ب عدم تحمل بيمار شده و در هنگام استفاده از اين مد بايد تنفس ارادي بيمار با استفاده از اين مد به دليل طرح تنفسي غير طبيعي موج .است

 آرام بخش ها و يا داروهاي فلج كننده عصبي و عضالني سركوب شود. استفاده از اين مد فقط مربوط به ريه فاقد ظرفيت است. كوتاه شدن زمان
س شده بازدمي، دم بعدي صورت گيرد و در نتيجه باعث اتساع پيشرونده آلوئولهاي كالپبازدم موجب مي شود كه قبل از تخليه كامل هواي 

داخلي شده كه از كالپس آلوئول جلوگيري مي كند. به دليل طوالني شدن  PEEPو ايجاد  FRCريه باعث افزايش عدم تخليه  .گردد مي
اكسيژ ناسيون افزايش پيدا مي كند. اما باعث افزايش فشار متوسط راه هاي زمان دم مدت پر هوايي ريه بيشتر و تبادالت گازي بهتر انجام گرفته 

 استفاده مي شود.  ARDSهوايي در كل سيكل تنفس و اختالالت همودينامک مي شود. از اين مد در تهويه بيماران مبتال به 

  مانیتورینگ بیمار:

 .ارتوجه به تغييرات هموديناميک بيم -0. داخلي PEEPسي ميزان ربر -0

 
PEEP(Positive End Expiratory Pressure) 

ها اتفاق بيافتد. برطرف كردن  كند كه ممكن است كالپس آلوئول ها افت پيدا مي پس از بازدم فشار درون ريه ،بازدم در حالت طبيعي پاسيو بوده
شود. براي تصحيح آن،  به سيستم شرياني ميتواند سخت باشد و باعث كاهش اكسيژناسيون و افزايش ورود خون بدون اكسيژن  اين كالپس مي
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ها را  ها يک فشار مثبت در سطح تعيين شده يا بيشتر را داشته باشند. اين آلوئول شود كه هميشه ريه شود. اين باعث مي يک سطح فشار تعيين مي
برد و ممكن است انرژي مورد نياز براي تنفس  ها را باال مي كند. باالخره ظرفيت ريه دارد و اكسيژناسيون كافي خون را تأمين مي باز نگه مي

. فشار مثبت انتهاي بازدم را مي توان هم در تنفس ارادي و هم در تنفس تحت تهويه مكانيكي اعمال خودبخودي يا تنفس كمكي را كاهش دهد
ابتدا بر روي بخش  PEEPاثرات  .سانتي متر آب است PEEP 05 حداكثر .سانتيمتر آب تجويز مي شود 05تا  0با فشار  PEEPعموماً كرد. 

حداكثر چندان كاربردي PEEP لذا موجب اتساع بيش از حد آن ها و افزايش احتمال پارگي آلوئول خواهد شد. به اين دليل ،سالم ريه ظاهر شده

 ثبت آن مي باشد. نشانه اثرات م را بر ريه بررسي كرد. افزايش اين نسبت PEEPمي توان اثرات  Fio2به  Pao2ندارد. با كمک نسبت 
 

CPAP (Contineous Positive Airway Pressur) 
آلوئول ها را در طول دم باز  CPAP)دم و بازدم( در تنفس هاي ارادي مددجو است.  فشار مثبت بر روي راههاي هوايي در كل سيكل تنفس

اين تبادالت گازي و بهبود اكسيژناسيون مي شود.  نگه داشته و از كالپس آلوئولي در ضمن بازدم پيشگيري مي كند. اين امر باعث اصالح
 00تا  CPAP 0سطوح معمول توبه با ماسک هاي مخصوص قابل استفاده مي باشد. ينر بيماران غير امكانيسم كار تنفس را كم كرده و د

 .فشار مثبتي را دريافت نخواهد كرد بيمار نيز هيچگونه ،اگر هيچگونه فشاري بر روي ونتيالتور تنظيم نشود CPAPسانتي متر آب است. در مد 
 به همراه سيستم آالرم و مانيتورينگ تنفسي است.  T.pieceدر اين حالت مددجو در حال استفاده از ونتيالتور به عنوان 

 

 هاي خودبخودي با فشار مثبت مداوم راههاي هوایی در دو سطح متفاوت تنفس
(BIPAP Biphasic positive airway pressure) 

بطورخودبخود نفس  CPAPيک مد تنفسي است كه در آن بيمار در دو سطح  ،راههاي هوايي در دو سطح متفاوتدر فشار مثبت مداوم  الاعم
 و (در طي دم) PIPفشاري است كه در طي آن بيمار در دو سطح حداكثر فشار راههاي هوايي -كشد. در حقيقت يک مد تهويه زمانيمي

PEEP ( بازدمدر طی) كشد. از مزاياي ناوب زماني نفس ميدر يک تCPAP اي و تهويه دقيقهبهبود افزايش حجم جاري و  ،سطح باال
نيز افزايش ظرفيت باقيمانده  سطح پایین CPAPاز مزاياي  .پنه و كاهش استفاده از عضالت فرعي تنفسي است، رفع ديسPaco2كاهش 
 مي باشد. Pao2و در نتيجه افزايش  FRCعملي 
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edoM موارد استفاده بالینی مکانیسم عمل 

(C/V)(CMV) (IPPV) 

Control Ventilation 

حجم يا فشار از پيش تعيين شده را بدون توجه 
 .كندبه كوشش تنفسي بيمار تحويل مي

 در بيماران با آپنه 

Assist-Control Ventilation 
(A/C)(IPPV) 

در پاسخ به كوششهاي تنفسي بيمار به وي 
د. در صورت آپنه بيمار را مانند مد دهتنفس مي

 كند.كنترله حمايت مي
 در بيماران با ضعف عضالت تنفسي 

Synchronized Intermittent 
Mandatory Ventilation 

(SIMV)(BIPAP) 

هاي ونتيالتور با كوشش تنفسي بيمار تنفس
 .شودهماهنگ مي

 براي جدا كردن از ونتيالتور 

Pressure Support Ventilation 
(PSV) (Spont,MMV) 

با فشار از پيش تعيين شده جهت تقويت 
 .كندكوششهاي تنفسي بيمار را تقويت مي

 در طي جدا كردن بيمار از ونتيالتور همراه مد
SIMV 

Positive End Expiratory Pressure 
(PEEP) كندفشار مثبت را در انتهاي بازدم اعمال مي 

با  SIMV, A/C, C/V همراه مدهاي
بازكردن الوئولهاي كالپس شده به اصالح 

 كنداكسيژناسيون كمک مي

Continues Positive Airway 
Pressure (CPAP) 

هاي است اما فقط همراه تنفس PEEP مانند
 خودبخودي بيمار

براي كاهش مقاومت فشار مثبت مداوم را در 
 كندراههاي هوايي اعمال مي

Independent Lung 
Ventilation(ILV) 

)پاراليز و سديشن  كنددو ريه را جداگانه تهويه مي
 ضروري است(

در بيماران با بيماريهاي يكطرفه ريه ويا وجود 
 دو بيماري جداگانه در دو ريه

High Frequency Ventilation 
(HFV) 

مقادير كم حجم جاري را در تعداد تنفس باال 
 )پاراليز و سديشن ضروري است( كندتحويل مي

انجام پروسيجرهاي كوتاه مدت در در هنگام 
بيماران با اختالالت هموديناميک و بيماران در 

 خطر پنوموتوراكس

Inverse Ratio Ventilation (IRV) 
با معكوس كردن زمان دم و بازدم زمان دم را 

 )پاراليز و سديشن ضروري است( كندطوالني مي

اختالل  PEEPرغم داشتن در بيمارانيكه علي
سيون دارند از كالپس شدن آلوئولها در اكسيژنا

 كندجلوگيري مي
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 تنظیم ونتیالتور
 ساسي در اصالح تبادالت گازي است.تنظيم ماهرانه ونتيالتور امري مهم و ا

 مي باشد.وزن  ميلي ليتر بر حسب 05تا  6ن و در كودكا 00تا  8غالباً حجم جاري در بالغين بين  :تنظیم حجم جاري

 مي باشد.بار در دقيقه  05و در نوزادان  00تا  05در بالغين تعداد تنفس: 

 حفظ مي گردد. 0:4تا  0:0نسبت دم به بازدم در محدوده  تنظیم نسبت دم به بازدم:

شروع تنفس مجدد در تنفس اجباري ارائه تنفس بر اساس فاصله زماني ست شده بر روي دستگاه مي باشد. در صورت  :تنظیم حساسیت

براين حساسيت بنا بيمار، با تنظيم حساسيت زماني ونتيالتور وقتي شروع به ارائه جريان مي كند كه يک افت فشار، در مدار دستگاه احساس شود.
ارائه نمايانگر مقدار افت فشار در زير خط پايه )انتهاي بازدم( است كه بيمار بايد در مدار ونتيالتور ايجاد كند تا موجب تحريک دستگاه جهت 

تر آب قابل سانتي م -05تا -/.0حجم جاري تنظيمي بر روي آن شود. در مد كنترله كليد حساسيت خاموش مي باشد. ميزان تريگر معموالً از 
شار انتهاي بازدمي تنظيم مي كنيم. در ونتيالتور هاي جديد تر بجاي سانتي متر آب كمتر از ف 0تنظيم است. عموماً حساسيت را به ميزان 

در حساسيت فشاري از زمان شروع كوشش دمي توسط بيمار تا زمانيكه  .(Flow by) حساسيت فشاري از حساسيت جرياني استفاده مي شود
در سيستم جرياني، زماني كه  .وقفه اي وجود دارد و باعث افزايش كار تنفس مي شود ،تور اين كوشش را حس كند و دريچه دمي باز شودونتيال

 يک تنفس حمايتي توسط ونتيالتور تحويل مي گردد.  ،برسداز پيش تعيين شده بر روي دستگاه جريان دم بيمار، به حجم 

PEEP:  ًعموماPEEP  سانتيمتر آب تجويز مي شود 05 تا 0با فشار. 

Pinsp:  فشار حداكثر با دكمهPinsp.  سانتي متر آب و حد  05تا  05تنظيم مي شود. حد طبيعي حداكثر فشار راههاي هوايي در انتهاي دم

راههاي هوايي در انتهاي سانتي متر آب باالتر از حد متوسط فشار  05-00سانتي متر آب است. محدوده آالرم مربوط به فشار  45قابل قبول آن 

 بيمار ست مي شود. PIP سانتيمتر پايين تر از متوسط 05تا 0تنظيم شود. محدوده آالرم فشار پايين معموالً  (PIPدم )

 

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Textbox
mahmooddabbagh Master of science in nursing

DELL
Textbox
mahmooddabbagh Master of science in nursing

DELL
Pencil



ژهیو یها مراقبت ارشد کارشناس/  مطلق هوشمند دیناه: یگردآور و فیتأل  3102 
 

  تألیف و گردآوری: ناهید هوشمند مطلق / کارشناس ارشد مراقبت های ویژه
 

19 

Fio2: روي ونتيالتور ميزان  برFio2  درصد قابل تنظيم است.  055تا 00بينFio2  ال مسموميت با اكسيژن را زياد % احتم65باالتر از

 .كند مي

 FLOWليتـر در دقيقـه    05تـا   05مقدار نرمـال آن تقريبـا    .سرعت جريان هوا در طول دم است كه بر حسب ليتر در دقيقه محاسبه ميشود
شـود تـا كـار تنفسـي     ليتر در دقيقه تنظـيم مـي   65-055بين  دستگاه است. در بيماران با ديسترس تنفسي و يا حجم هاي جاري باال ميزان فلو

 وارض جانبي ناشي از آن كم شود.كاهش يافته و ع

Ramp  
كند. در ونتيالتورهاي برحسب ثانيه است و زمان رسيدن فشار به حداكثر جريان ست شده را مشخص ميASB تنظيم شيب افزايش فشار در 

Benet  (، از عبارت 065و  045) 055مدلRise Time Factor  بجايRamp  قابل تنظيم  00تا  0استفاده شده است كه مقدار آن از
ناميده  0هاي موج دمياي جهت تحويل گاز به اشكال مختلف وجود دارد كه تحت عنوان طرحاست. در بعضي از ونتيالتورها، تنظيم جداگانه

 كنند.هاي متفاوت وارد ريه بيمار ميشوند كه جريان دمي را در زمان مي

  Sighدم عميق 
برابر حجم جاري است. هدف از دم  0تا  0/0با حجمي  تنفس عميق و پي در پي( و 0تا  0ه دقيق 6تا  0بار در ساعت)هر  00تا  6دم عميق 

هاي جاري هاي هوايي كوچک است كه ممكنست در صورت حجم جاري كوچک بروز كند. در هنگام استفاده از حجممقابله با انسداد راه ،عميق

كرد، زيرا در معموال نبايد از دم عميق استفاده PEEP( يا بكارگيري وزن بيمار مگركيلوبه ازاي  ليترميلي 00-05) باالتر از حد فيزيولوژيک

 ها گردد.يا بروز بارو تروما در ريه PIPهاي هوايي چنين شرايطي دم عميق ممكنست منجر به افزايش شديد فشار حداكثر راه

Apnea Ventilation  
ين يعونتيالتور در زمان مشخص از پيش تهاي خودبخودي بيمار توسط اس تنفسيک مد تنفسي است كه در آن هنگام آپنه بيمار )عدم احس

گردد. در اين مد تعداد تنفس و حجم جاري جهت تهويه اجباري از پيش براي ونتيالتور شده( ونتيالتور بطور اتوماتيک وارد تهويه اجباري مي
، حتما بايد قبل (IPPVيا  CMVخودبخود بيمار هستند )مدهاي غير از گردد. به عبارت ديگر در كليه مدهايي كه مشروط به تنفس تعريف مي

، با حجم و تعداد تنفس مناسب براي ونتيالتور تعريف گردد تا در هنگام آپنه بيمار Apnea Ventilationاز اتصال بيمار به ونتيالتور مد 
 حيات وي تهديد نشود.

 

 Hold) (Inspiratoryها در حالت دم نگهداشتن ريه
استفاده  Complianceها و ظرفيت ريه Resistanceگيري مقاومت ت انجام پروسيجرهاي خاص مانند انجام گرافي سينه يا اندازهجه
 شود. مي

  Hold) (Expiratory ها در حالت بازدمنگهداشتن ريه
 شود.استفاده مي PEEP يا Auto PEEP هاي خاص مانند اندازه گيريگيريجهت انجام اندازه

 

  

                                                           
3
 Flow Wave Pattern 
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 یر امواج:تفس
در هر تنفس پايش مي كنند. توانايي اين سنسورها در ثبت و  تند كه ميزان فلو، فشار و حجم راونتيالتورهاي مدرن امروز داراي سنسورهايي هس

و باليني در جهت بيانگر واكنش متقابل بيمار و ونتيالتور بوده و ابزاري ساده  ،تبديل آن به عالئم قابل مشاهده نمايش تغييرات اين پارامترها و
وقتي  .معموال در نمودارها سه پارامتر اصلي فشار، ميزان جريان و حجم جاري مورد بررسي قرار مي گيرند .شناسايي مشكالت بيماران مي باشد

. هرگاه اين ( را نشان مي دهندزمان-زمان و جريان-زمان، حجم-فشارنمودارهاي مختلف ) ،اين سه پارامتر با زمان مورد مقايسه قرار گيرند
 حجم. -حجم و لوپ فلو -مثل لوپ فشار :را رسم مي كنند 4پارامترها نسبت به يكديگر مقايسه شوند منحني هاي لوپ

 :نمودار جریان )فلو(
حجم مشخصي از گاز است كه در واحد زمان به بيمار ارائه مي شود كه با ليتر در دقيقه تعريف مي شود. در منحني فلو ستون عمودي  ،فلو

آلوئول ها خالي هستند يا يان، شدت و سرعت جريان صفر است )خط پايه منحني جر جريان و محور افقي يا خط پايه زمان را نشان مي دهد. در

تغيير جهت جريان در دم و بازدم  مي باشد. بدليل  6PEEPبه خط پايه بيانگر نرسيدن موج  .(5ريه ها به ظرفيت باقيمانده عملي مي رسد
 خط پايه جريان بازدم را نشان مي دهد است.نمايش زير 

 
 

 نمودار فشار:
 Pressure controlفشار ثابت  با و ونتيالتورهاي Volme control.ventilationشكل منحني فشار در ونتيالتورهاي با حجم ثابت 

ventilation همان حالت بسته به زمان دم ثر مي رسد و در متفاوت است. در ونتيالتور با كنترل فشار، منحني فشار قبل از پايان دم به حداك
و سپس سريعاً ختم مي شود  7(PIP)، منحني فشار مانند دم كوسه به اوج مي رسد د ولي در ونتيالتور با كنترل حجمافقي مي مان بصورت

يمار است بصورت باالترين نقطه كه متاثر از ميزان جريان دم، كمپليانس ريه و مقاومت راه هوايي ب(PIP) )بازدم(. نقطه حداكثر فشاردمي
يا خط صاف ديده  Plateau، نمايانگر فشار آلوئولي و متاثر ازكمپليانس ريه است، كه بصورت  Plateauمنحني مشاهده مي شود. فشار كفه

ته تا اين خط ظاهر را نگه داش Inspirator Pauseمي شود. الزم به ذكر است اگر وقفه دمي وجود نداشته باشد براي مشاهده آن بايد دكمه 
و پالتو( نمايانگر فشار ايجاد شده جهت غلبه بر مقاومت راه هوايي است لذا اگر مقاومت راه هوايي و يا  PIP) تفاوت بين  8(PTaشود. فشار )

ين نقطه فشار بين پالتو فاصله مي گيرد. توجه داشته باشيد در انتهاي بازدم فشار به خط صفر مي رسد در ااز  PIPجريان دمي افزايش يابد 
 .سطح بدن) اتمسفر( و ريه ها مساوي هستند

                                                           
4
 Loop 

5
 . Functional Residual Capacity (FRC) 

6
. Positive End Expiratory Pressure (PEEP) 

7
. Peak Inspiratory Pressure (PIP) 

8
 . Trans Airway Pressure 
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 :نمودار حجم
نمودار حجم بيانگر حجم گازي است كه كه وارد ريه مي شود كه بر حسب ميلي ليتر بيان مي شود. حجم جاري در دم )قسمت باال رونده 

 م بوده و در انتهاي فاز بازدم حجم به خط پايه مي رسد.است، حداكثر حجم در انتهاي فاز د  )قسمت رو به پايين(دم منحني( و باز
 

 
 
 

 تفاوت نمودارها در ونتیالتورهاي فشاري و حجمی
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 تغییرات شایع در نمودارها

 افزایش مقاومت راه هوایی -1

 تغییرات کمپلیانس -2

3-Auto PEEP –air Trapping 

 لیک هوا -4

  Kinked Endotraccheal پیچ خوردگی لوله تراشه -5

 نامناسب بودن محل لوله تراشه -6

 پاسخ به برونکودیالتورها -7

 تریگر قلبی - 8

 افزایش مقاومت راه هوایی -1

در كل راههاي هوايي است. طول و قطر لوله تراشه و همچنين  سرعت جريان بر روي مقاومت  وايي، مقاومت در مقابل جريان گازمقاومت راه ه
)لوله تراشه مقاومت بيشتري را نسبت به  هوايي، مقاومت نيز افزايش خواهد يافت ر صورت افزايش طول راهي گذارند دراه هوايي تاثير م

برابر كمتر مي  6تراكئوستومي ايجاد مي كند( قطر لوله تراشه نيز بر مقاومت موثر است. بدين صورت كه اگر اين قطر دو برابر شود، مقاومت 
اثير عواملي چون پالك موكوسي، و يا تجمع مايع در لوله هاي ونتيالتور كم شده و مقاومت را باال ببرد. قطر راه هوايي مي تواند تحت ت. گردد

گذارد، در سرعتهاي باالي جريان گاز، فشار راه هوايي و در نتيجه مقاومت افزايش مي  جريان نيز بر روي مقاومت اثر مي سرعت جريان و طرح
عوامل مرتبط با مدار ونتيالتور نظير برونش و جراحات داخلي و همچنين  باض برونش، وجود ترشح، ادم مخاطيابد. عوامل مرتبط با بيمار مثل انق

 گاز گرفتن يا خميدگي لوله تراشه، پيچ خوردگي لوله نيز در افزايش مقاومت راه هوايي موثر است.

 تغییرات كمپلیانس -2

كمپليانس ديناميک شامل  كه به دو نوع استاتيک و ديناميک مي باشد. ش ريه مي گويندكمپليانس يا پذير قابليت اتساع ريه ها و قفسه سينه را
كمپليانس ريوي و مقاومت راه هوايي است و ضمن حركت گاز به داخل ريه ها اندازه گيري مي شود. كمپليانس استاتيک كمپليانس حقيقي 

)بانداژ قفسه  شامل: پوزيشن سوپاين، محدود شدن حركت قفسه سينه عوامل موثر در كاهش كمپليانس بافتهاي ريه بدون مقاومت مي باشد.
( د )آتلكتازي، پنوموني، ادم ريه، داروهاي شل كننده عضالني و هر عاملي كه باعث سفت شدن بافت ريه شوIPPVسينه(، اتساع شكم، 

ثرات كومپليانس و يا مقاومت، بر روي فشار راه كمپليانس را كم مي كند. آمفيزم باعث افزايش كمپليانس مي شود. براي تشخيص افتراقي ا
( عبارت از فشاري است كه توسط كمپليانس ريه و مقاومت راه PIPو پالتو را اندازه گيري كنيم. فشار حداكثر راه هوايي ) PIPهوايي بايد 

ست. افزايش مقاومت در برابر جريان گاز باعث كمپليانس ريه انگر نمايابنابراين  و نگر فشار آلوئوليهوايي ايجاد مي شود. فشار پالتو نمايا
معموالً كاهش  PIPعلت افزايش  ،افزايش يابد و اختالف فشار حداكثر و پالتو ثابت بماند PIPبدون تغيير در پالتو مي شود. اگر  PIPافزايش 

 .كمپليانس است
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3-Auto PEEP –air Trapping 

PEEP  داخلي ياPEEP  خودكار ياAuto PEEP ،air Trapping ، يعني PEEP ايجاد شده ناشي از زمان بازدمي ناكافي. علل

ويه با نسبت معكوس دم به بازدم خودكار شامل: تعداد تنفس باال، تهويه دقيقه اي باال، انسداد راههاي هوايي و تهPEEP ديگر ايجاد 

(Inverse I:Eبا كوتاه شدن زمان بازدم از تخليه كامل ريه .) آن به حجم طبيعي در زمان استراحتها و رسيدن حجم FRC 

(Functional Residual Capacity) در  ،ها شدهشود. بعبارت ديگر زمان بازدمي ناكافي موجب به تله افتادن گازها در ريهجلوگيري مي
در نتيجه  .يابديه نيز افزايش ميدر نتيجه حالت برگشت پذيري ر .نمايدها شروع به افزايش مينتيجه در پايان هر بازدم حجم و فشار داخل ريه

 PEEPرسد كه نيروهاي برگشت پذيري )االستيكي ريه( نسبت به تله افتادن بيشتر گازها غلبه كند. حاصل خودكار زماني فرا مي PEEPادامه 

خودكار، هنگام  PEEPبه علت اثرات فيزيولوژيكي  .بخشدو تسهيل تبادالت گازي است و اكسيژناسيون را بهبود مي FRCخودكار افزايش 
شده  استفاده از آن به عنوان يک روش درماني، بايد بيمار از نظر باروتروما و اختالالت هموديناميک تحت نظر باشد، و اگر به طور سهوي ايجاد

 .)كاهش تعداد تنفس، كاهش تهويه دقيقه اي، ساكشن ترشحات و....( باشد بايد سريعاً نسبت به حذف آن اقدام كرد

 Auto PEEPي تشخیص روشها

 .فلوي بازدمي قبل از شروع تنفس بعدي به خط پايه نمي رسددر نمودار فلو:  -1
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در اين حالت براي اندازه گيري  ،موج باالي خط پايه قرار مي گيرد Inspiratory Hold در هنگام انجام :نمودار فشار در -2

Auto PEEP دكمه در انتهاي بازدم  -0 .باشد بيمار دم داشته -0 :ابتدا اجازه مي دهيم Inspiratory Hold در  - 0. فشار مي دهيم را

 .مي گويند Auto PEEPاين اختالف فشار و فرو رفتگي را  .فشار باز هم كاهش پيدا مي كند و به آرامي باال مي رود ،انتهاي بازدم

Auto PEEP= Total PEEP - Set PEEP 

 :لیک هوا -3

 .خط پايه بر نمي گردد بازوي بازدمي به ،نمودار حجم دركيال تغييراتي در نمودار حجم ايجاد مي شود. در هنگام ليک آندوترا

 

 Kinked Endotraccheal پیچ خوردگی لوله تراشه-4
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 بدون تغيير در پالتو است و تغييرات حجم خفيف مي باشد. PIPتغييرات نمودار در هنگام پيچ خوردگي لوله بصورت افزايش 

 امناسب بودن محل لوله تراشهن -5

در چنين حالتي با پر كردن  .در صورتيكه هنگام لوله گذاري، لوله بيش از حد به پايين رانده شود به داخل يكي از برونش ها هدايت مي گردد

 . يگر بسته و دچار آتلكتازي مي شودكاف، برونش د

 

 

 

 

 

 

 نمودارها: تغییرات

 و در مدهاي فشاري فلو صاف شده، فشار ؛ثابت است و حجم كاهش پيدا مي كندو پالتو  PIPا فاصله بين باال مي رود ام PIPدر مد حجمي 

 ثابت مي ماند و حجم كاهش مي يابد

 تغییرات نمودار در پاسخ به برونکودیالتور -6

 خط پايه مي رسد.بازدم زودتر به  -0 .سرعت حداكثر جريان دمي افزايش يافته -0 :پاسخ به درمان با برونكوديالتور

  

  

Response to Bronchodilator

Before

Time (sec)

F
lo

w
 (

L
/m

in
)

PEFR

After

Long TE

Higher 
PEFR

Shorter TE

 

 
  

DELL
Textbox
mahmooddabbagh Master of science in nursing

DELL
Textbox
mahmooddabbagh Master of science in nursing



ژهیو یها مراقبت ارشد کارشناس/  مطلق هوشمند دیناه: یگردآور و فیتأل  3102 
 

  تألیف و گردآوری: ناهید هوشمند مطلق / کارشناس ارشد مراقبت های ویژه
 

26 

 تریگر قلبی -8

تغيير در حجم قلب در هر انقباض، باعث  ،در بيماران ضعيف و يا مرگ مغزي كه قادر به كوشش تنفسي از طريق انقباض ديافراگم نيستند

 يگر عمل مي كند ان يک محرك يا ترتحريک ونتيالتور و رها شدن تنفس مي شود و هر ضربه قلب به عنو

 

 

 عوارض ونتیالتور:

عالئم آن ديسترس  .اغلب بيماراني كه دچار ديسترس تنفسي حاد بوده، هماهنگي بين بيمار و ونتيالتور وجود ندارد جنگ بیمار با ونتیالتور:

، كاردي و حركات پارادوكس شكميتاكيآژيتاسيون، استفاده از عضالت تهويه اي كمكي، پرش پرده بيني يا كوشش دمي با دهان باز،  تنفسي،

 تاكي پنه، اظهار ترس و تعريق است. 

 Fight% و بررسي علت ايجاد 055بيمار از ونتيالتور و تهويه دستي با اكسيژن اتصال قطع  اقدام:

 علل احتمالی مربوط به بیمار:

 .فتق كاف، جابجايي لوله و باال آمدن آن، وارد شدن لوله در يک ريه -0

 .اگهاني در مقاومت راه هوايي: برونكواسپاسم، وجود ترشحاتافزايش ن -0

 .موتوراكس فشارنده، ادم حاد ريهوپن تغيير حاد در كمپليانس ريه: -0

 .، دردبيمار اضطراب و بيقراري: عدم آرامسازي -4

 .ونتيالسيون نورولوژيک مركزي، خستگيتغيير در ايجاد تنفس: هيپر -0

 .خودكار PEEPايجاد  -6

 .ر حاد در تناسب بين تهويه و پرفيوژن: آمبولي ريه، تغيير پوزيشن بدن كه موجب هيپوكسمي شودتغيي-0
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 :علل مرتبط با ونتیالتور

 .كليد حساسيت دستگاه بيش از حد حساس شده، يا كمتر از حد مناسب تنظيم شده -0

 .تنظيم نامناسب حداكثر جريان دمي -0

 .ار از ونتيالتورنشت شديد در مدار يا قطع ارتباط بيم -0

 :عروقی -سیستم قلبی

و باعث كاهش بازگشت خون وريدي، حجم انتهاي تهويه مكانيكي با افزايش فشار متوسط راه هوايي، باعث افزايش فشار داخل توراكس شده 

 دياستولي بطن چپ، كاهش برون ده و فشار خون مي شود. 

 .ت وريديوازوپرسور، افزاينده هاي حجم پالسما، مايعا اقدامات:

 سیستم کلیوي:

و ادم ريه  ساعت بعد از شروع تهويه مكانيكي، اغلب بيماران دچار احتباس پيشرونده مايعات مي شوند كه باعث بروز نارسايي قلبي 00تا  48

سي در روز( سي  055-055) شود. تهويه با فشار مثبت باعث كاهش برون ده ادراري و احتباس سديم شده و دفع مايعات از طريق تنفس مي

 بدليل رطوبت دستگاه اتفاق نمي افتد و تجمع مايعات ايجاد مي شود.

 .محدوديت مايعات، ديورتيک اقدامات:

 سیستم تنفس:

(، نه، كاهش يا عدم وجود صداي تنفسي)عاليم آن تاكي پ موتوراكسودر موارد استفاده از فشار مثبت خطر بروز پن باروتروما: -1

و آمفيزم زير جلدي  نحراف تراشه، اتساع وريد هاي گردني، نبض پارادوكس، افت فشار خون، شيفت مدياستن()ا پنوموتوراكس فشارنده

. فاكتورهاي موثر بر وجود دارد توس در ناحيه گردن، درد قفسه سينه و عدم حضور سايه در نواحي آزرده در عكس راديوگرافي(ي)كريپ

 مي باشد. 05بيشتر از PEEP  ،05ي باالي متر آب، پالتوسانتي 05باالي   PIP:باروتروما

 .چست تيوپگذاشتن  اقدامات:

در هنگام تهويه مكانيكي گازها به نواحي از ريه كه داراي كمترين مقاومت و بيشتري كمپليانس هستند رفته  :ونتیالسیون آلوئولیهیپو -2

 و آلوئولهايي كه دچار كالپس هستند تحت تهويه قرار نمي گيرند.

 .ساعت وساكشن ترشحات 0تا  0، تغيير پوزيشن بيماره Sigh ،PEEPحجم هاي جاري باالتر،  :تاقداما
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، بيماراني كه تنفس دارند، درد، اضطراب و يا مكانيسم جبراني براي تصحيح اسيدوز COPDدر بيماران ونتیالسیون آلوئولی: هیپر -3

 متابوليک ايجاد مي شود. 

 زمينه اي. رفع علت اقدامات:

 مي شود. ايجاد COPDدر اثر تهويه دقيقه اي باال، كاهش زمان دم و در بيماران  خودکار:پیپ  -4

اغلب باكتر ي هاي گرم منفي عامل ايجاد عفونت ريه هستند. اين ميكرو اركانيسم ها از طريق سوندهاي آلوده، دست،  عفونت ریه: -5

 .جايگزيني در مجاري فوقاني و آسپيراسيون ميكروارگانيسم ها

ساعت، تخليه مايع داخل  04-48تعويض لوله هاي ونتيالتور و ضد عفوني كردن آمبوبگ هر شستشوي دست، ساكشن استريل،  قدامات:ا

 .ها، فيزيوتراپي تنفسي لوله

 :سیستم عصبی

ناژ وريدي از ناحيه سر تهويه با فشار مثبت، جريان خون مغزي را دچار اختالل مي كند. افزايش فشار مثبت داخل توراكس باعث اختالل در در

 شده و برون ده قلبي را كم مي كند.

 :سیستم گوارش

 .و باعث ايجاد زخم گوارشي ناشي از استرس مي شود كانيكي يک روش درماني تنش زا استتهويه م

 بررسي شود. 9روشن ، در فواصل منظم ترشحات معده را از نظر خونNGTدين(، ينيتا)سايمتدين، ر تجويز پروفيالكسي آنتي اسيد اقدامات:

 وضعیت تغذیه

 وضعيت طبيعي تغذيه را به هم مي زند.  ،وجود لوله تراشه

زماني كه زخم ترميم شود مي توانند بطور طبيعي غذا بخورند. در چنين مواردي بايد هنگام غذا  ،بيماراني كه تراكئوستومي دارند اقدامات:

از آسپيراسيون به آرامي سر خود را به طرف جلو خم كند. تا بلع راحتتر صورت گيرد و كاف لوله تراكئوستومي پر باد شده و بيمار  ،خوردن

 جلوگيري گردد. 

روز غذا نخورند بايد از روشهاي ديگر تغذيه اي  0-0پس در بيماراني كه . نتيالتور را به تعويق مي اندازدجدا شدن بيمار از و ،تغذيه ناكافي

كاف  ،تغذيه مي شود NGTدر بيمار اينتوبه كه از طريق استفاده شود. عات پر پروتئين و پر كالري ، امولسيون چربي، مايTPN مناسب مثل

 05ساعت لوله معده را با  4 -6هميشه قبل از هر بار استفاده از لوله معده قرارگيري آن را تاييد كنيد. هر تراشه پر شده و سر تخت باال باشد. 

ميلي ليتر آب  05-05و تجويز دارو، لوله را از نظر بقاياي مواد، بررسي نماييد. داروها را با  ميلي ليتر آب شستشو دهيد و قبل و بعد از هر تغذيه

                                                           
9
 Coffee Ground 
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كنترل ، بمنظور آگاهي، خرد كردن دارو را با داروخانه نيستدر دسترس مايع  مايع تهيه نماييد. اگر شكل داروها را به شكلرقيق كنيد. همه 

تغذيه با لوله را با غذا مخلوط نكنيد. شستشو دهيد. داروها  ليتر آبميلي 0-05هر دارو لوله را با مار بدهيد و بين نماييد. هر دارو را جداگانه به بي

تغذيه را متوقف  ،ميلي ليتر بود 055بيشتر از  باقيمانده حجماگر چک شود. باقيمانده  بايست حجميم صورت گرفته و قبل از تغذيهبايد به آرامي 

به منظور محتوي معده هنوز زياد است، به پزشک اطالع دهيد.  باقيمانده ،اگر بعد از يک ساعت .كنيد و يک ساعت بعد مجدداَ كنترل كنيد

 افزايش حركات معدي و كاهش مشكالت جذب از متوكلوپراميد استفاده شود.

 :عضالنی -سیستم اسکلتی

از عضالني  -وگيري از اختالالت اسكلتيبايد براي جل. مي شود، كاهش قدرت بدن و انقباضات مرضي مفاصل آتروفي دچاربي حركت  بيمار

 شود.بار در روز براي كليه ي مفاصل بي حركت انجام  4تا  0استفاده كرد و حداقل اين حركات را  و فيزيوتراپيورزشهاي غيرفعال 

 :اثرات سایکولوژي

يافت سب دچار تغييرات احساسي در اثر درتغيير در محيط باعث تغييرات احساس مي شود در بيماران بستري در بخش ويژه بدليل تحريک نامنا

 .بيش از حد يا محروميت حسي باشد . كه اين تغييرات مي تواند بصورت تحريک حسيمتفاوت محرك حسي مي شوند

، بهبود در خواب، انجام مراقبت طبق يک ساعت روتين، صحبت كردن به آرامي و با توضيحات ساده كاهش محرك هاي محيطي، اقدامات:

 ، فراهم كردن ساعت و تقويم.ك هاي شخصيكاهش محر

 معیار جداسازي بیمار از ونتیالتور

فرآيند حركت از وابستگي تهوي اي به سمت تنفس ارادي است. و شروع آن از زمان قرار دادن  Weaningجداسازي بيمار از ونتيالتور يا 

 بيمار بر روي دستگاه تهويه مصنوعي مي باشد. 

 معیارهاي جداسازي

و  نرمال Pao2سانتيمتر آب باشد.  0-8كمتر از   PEEPدرصد و  >45Fio2-05ميليمتر جيوه در حالي كه  < Pao2 65 ر تنفسي:معيا -0

 .ميلي ليتر باشد 055بيش از حجم دمي در تنفس خودبخودي بيمار  و 00و تعداد تنفس مساوي و كمتر از  بيمار قادر به تالش تنفسي باشد

در و  هشدكنترل در دقيقه. فشار خون بار  045شواهد ايسكمي ميوكارد. ضربان قلب كمتر از يا مساوي  وجودعدم قي: وعر -معيار قلبي -0

 .بدون دريافت دارو يا حداقل دوز دارويي محدوده طبيعي

 باشد.  00حداقل  GCSمعيار مغزي: بيمار بيدار بوده يا داراي  -0

 عدم وجود مشكالت ديگر: تب نداشته باشد و اختالل الكتروليتي نداشته باشد. -4
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: تنفس سريع و سطحي يک الگوي شايع در بيماراني است كه تحمل جداسازي از دستگاه را ندارند. (RSBI) ايندكس تنفس سريع و سطحي -0

 .است 055حد آستانه اين نسبت . ليتر مي شود 00÷0/5=04اين ايندكس از نسبت تعداد تنفس به حجم جاري بدست مي آيد. در يک فرد سالم 

 .% موفقيت آميز خواهد بود85ش الت 050% ناموفق و كمتر از 90 تالش 050بيشتر از 

سپس يک دم عميق انجام  ؛بيمار بازدم را انجام مي دهد و حجم باقيمانده اندازه گيري مي شود .معيار فشار حداكثر دمي با فلومتر مي باشد -6

سانتيمتر آب است و اگر بيمار فشار  95-005منفي  Pmax و ساير عضالت دمي بررسي مي شود. در فرد سالمقدرت ديافراگم مي دهد كه 

 مي تواند از ونتيالتور جدا شود. ،سانتيمتر آب را ايجاد كند 05-05منفي بين 

 :آزمون هاي تنفس خودبخودي -0

 الف( تنفس به وسيله ونتيالتور

غلبه بر مقاومت راه هوايي كاهش كار تنفس و  سانتيمتر آب براي 0-0يک حمايت فشاري در حدود  ،بيمار در حالي كه به ونتيالتور متصل است

 استفاده مي شود. از مزيت اين روش امكان اندازه گيري حجم جاري و تعداد تنفس است. 

 Tب( تنفس به وسيله قطعه 

ري دقيق حجم مزيت اين روش كاهش كار تنفس و از معايب آن عدم امكان اندازه گي .متصل مي شود Tبيمار از ونتيالتور جدا شده و به قطعه 

 جاري و تعداد تنفس است. 

دقيقه تنفس خودبخودي بدون نياز به ونتيالتور را داشته باشند را مي توان از دستگاه جدا كرد. براي  05-005% بيماراني كه تحمل 85در حدود 

نفس بدون ونتيالتور مي توان جدا در صورت تحمل يک ساعت ت ،بيماراني كه يک دوره كوتاه )بعد از جراحي قلب( به ونتيالتور متصل بودند

ساعت تا  8بررسي تحمل تنفس خودبخودي بايد در زمانهاي طوالني تر از  ،ساعت به ونتيالتور وصل شده اند 00كرد. در بيماراني كه بيش از 

 ساعت انجام شود. 04

 :به ونتیالتور وصل گردد اباید مجددبیمار  ،درصورت وجود هر یک از موارد زیر

 ميلي متر جيوه يا بيشتر تغيير كند. 05جيوه افت پيدا كند و فشار دياستوليک به مقدار  ميلي متر 05يک به ميزان فشار سيستول -0

ه ممكن است ناشي از درد واني در جداسازي بيمار محسوب شود كيک شاخص براي نات ،تنفس در دقيقه( 00-05)بيش از  تعداد تنفس زياد -0

اگر ريت تنفس باال همراه با افزايش  .براي تشخيص و اقدام مناسب بايد حجم جاري را در نظر گرفت .باشديا ناتواني در انجام تنفس  و اضطراب

حجم جاري كاهش پيدا  حجم جاري باشد علت آن اضطراب و درد است كه بايد به بيمار آرامبخش داد و اگر ناشي از ناتواني تنفس باشد

مي تواند بيانگر تهويه  Paco2شرياني شاخص مفيدي مي باشد. كاهش  Co2يم فشار بيمار مظنون باش كند. در مواردي كه به اضطراب مي

  نرمال يا افزايش يافته مي تواند نشانه ناسايي تنفسي باشد.  Pao2در حالي كه  ،كافي باشد كه مي تواند با اضطراب همراه شده

 ضربه در دقيقه برسد. 000ضربه در دقيقه و يا سرعت ضربان قلب به بيش از  05تعداد نبض بيش از  -0
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 دوكس شكمي دليل بر عدم كفايت ديافراگم است. ابروز پار -4

 :جدا سازي بیمار از ونتیالتور اقدامات حمایتی هنگام

 ايد مجدد اقدام به جداسازي كرد.تداوم مشكل ناتواني در جدا كردن بيمار از ونتيالتور يک وضعيت ثابت نيست و در تالش بعدي ب

 و افزايش كار تنفس شود و جدا كردن بيمار با مشكل روبرو باشد.توليد شده  Co2يش از حد روزانه مي تواند موجب افزايش افزايش كالري ب -0

 .كمبود سطح منيزيم و فسفر باعث ضعف عضالت تنفسي در بيماران بستري در بخش ويژه و تاخير در جدا كردن آنها از ونتيالتور مي شود

 وري است.اصالح تغذيه و الكتروليتها ضر

 .از دوز كم دوپامين استفاده شود ،جهت حفظ پرفيوژن كليه -0

 از دوزهاي كم نيتروگليسرين استفاده مي شود. ،جهت پيشگيري از افزايش بازگشت وريدي بعد از قطع تنفس با فشار مثبت -0

و آنتي  عضالني -عصبيداروهاي بلوك كننده  )پروپرانولول(، و منقبض كننده برونش CNSاز مصرف داروهاي تضعيف كننده  -4

 خوداري شود. ،استرپتومايسين، جنتامايسين و نئومايسين كه باعث شلي عضالت مي شودنظير ي يها بيوتيک

 .از آمينوفيلين جهت اتساع برونش استفاده مي شود -0

 پوزيشن بيمار نيمه نشسته باشد. -6

 :خارج کردن لوله تراشه

عروقي برخوردار بوده و گازهاي خوني شرياني قابل قبول دارد و  -اسب قلبياز عملكرد من ،اگر بيمار تنفس ارادي را بدون اضطراب تحمل كرده

لوله تراشه را مي توان در انتهاي بازدم خارج كرد. جهت بررسي قدرت رفلكس سرفه يک ورق كاغذ را در ، رفلكس سرفه و اوغ زدن او برگشته

 اگر آثار رطوبت ظاهر شد قدرت سرفه بيمار كافي است. .خواهيم سرفه كندسانتيمتري از انتهاي لوله تراشه قرار داده و از بيمار مي  0-0فاصله 

 :عوارض پس از خارج کردن لوله

 ادم حنجره

% از بيماراني كه به مدت طوالني اينتوبه بوده اند درجاتي از ادم حنجره را گزارش مي كنند. جهت بررسي احتمال ادم حنجره در 45در حدود 

 ،حجم جاري را در دو حالت كاف پر و كاف خالي باهم مقايسه مي كنند. در حالت كاف خالي .انيكي مي باشدهنگامي كه بيمار تحت تهويه مك

 گزارش شده(. 045تا  005مقدار تغييرات در حد  .)هوا از كنار كاف خارج مي شود حجم جاري كمتر خواهد شد ،اگر ادم حنجره وجود نداشته باشد

 لوله تراشه استریدور پس از خروج

اين صدا در مرحله  ،جا كه اين تنگي خارج محفظه قفسه صدري استاز آنجاد صداي خرخر يا استريدور در بيمار مي شود. تنگي حنجره باعث اي

 در صورت عدم ديسترس از اپي نفرين استنشاقي استفاده مي شود. .دم شنيده مي شود
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 بخش سوم
از مراقبتهاي پرستاري مناسب و در حد  ICUدحال بستري شده در اينست كه مطمئن باشيم تمامي بيماران بهدف از ارائه الگوهاي استاندارد 

  قابل قبول معيارهاي جهاني برخوردار مي شوند.

 بررسی بیمار

بيمار در هنگام ورود و همچنين با فاصله زماني مناسب در طول بستري بودن در بخش ويژه، توسط پرستار بررسي شده و با اطالعات بدست 

  رمان را براي بيمار طرح ريزي مي شود.آمده بهترين مراقبت و د

 بررسی سریع اولیه 

 :انجام شود و شامل موارد زير است توسط پرستار براي بيمار ICUاين كار بايستي بالفاصله پس از ورود بيمار به 

 - سطح هوشياري Level Of Consciousness 

 - عالئم حياتي  Vital Signs 

 -  وضعيت ظاهري عموميGeneral Appearance 

 -  شكايت اصلي Chief Camplaints  

 -  درمانهاي در حال انجام Treatment In Progress 

 بررسی تکمیلی

  ثبت مي شود. توسط پرستار مربوطه انجام و ICUبررسي تكميلي در عرض دو ساعت پس از بستري بيمار در 

بيمار خود انجام دهد و حداكثر ظرف دو  فيزيكي كامل از در ابتداي شيفت كاري و طي ساعت اول شروع شيفت، پرستار موظف كه بررسي

 ساعت در پرونده نوشته و ثبت كند. 

  وزن تمام بيماران بايستي در زمان ورود بهICU  تعيين شود و اندازه گيري وزن بصورت روزانه و يا بر اساس درخواست پزشک تكرار

  شود.

  ريتمECG  بايستي در ابتداي هر شيفت )حداكثر در عرض دو ساعت اول تغيير شيفت( بيماراني كه در حال مانيتور قلبي هستند

بررسي و ثبت گردد. اين مورد در زماني كه نامنظمي ريتم قلبي و عدم ثبات وضعيت هموديناميک وجود دارد ممكن است بصورت 

  مكرر در طول شيفت انجام شود.
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 در بيماراني كه  .فواصل يكساعته يا كمتر ثبت گردندايط بيمار با عالئم حياتي بايستي بصورت مداوم پايش شوند و بسته به شر

STABLE  هستند و نياز بهInvasive Monitoring ساعته انجام  0-4ثبت عالئم حياتي ممكن است در فواصل  ،ندارند

  شود.

 ه از روش در ابتداي هر شيفت بايستي مقادير اندازه گيري شده فشار خون به روش تهاجمي با مقادير بدست آمدcuff Bp  مقايسه و

  ثبت گردد.

  ساعت(. 0-4)در موارد ضروري هر  سپس در ابتداي هر شيفت ثبت گردددماي بدن بيمار بايستي در ابتداي بستري و  

 وم )و بيماراني كه تحت درمان با دستگاههاي گرم كننده يا سردكننده هستند و يا بيماراني كه تحت دياليز مي باشند نيازمند پايش مدا

  يا با فواصل يک ساعته( درجه حرارت بدن مي باشند.

  وضعيتintake  وoutput  در تمامي بيمارانICU دقيقا مشخص و ثبت گردد . 

  پرستار موظف به گزارش دهي به پزشک و سرپرستارICU  مي باشد و در مواردي كه تغييرات وضعيت بيمار و يا آزمايشات بيمار غير

  گزارش دهي بايستي سريع و بدون فوت وقت انجام شود.اين  .طبيعي مي باشند

  دقيقا ثبت گردد درمانهاي پزشكي انجام شده بايستيچگونگي پاسخدهي بيمار به مراقبتهاي پرستاري و. 

 

Patient Care Planning 

  در مورد هر بيمار بايستيplan  پس از بستري در  ساعت اول 04درماني در عرضICU پرستار مربوطه در  مشخص گردد و توسط

درماني ايجاد مي شود نيز بايستي توسط پرستار واضحاً  Planكاردكس بيمار ثبت گردد. در عين حال تغييراتي كه در طول زمان در 

  ثبت گردد.

  پرستار هر بيمار بايستيplan  پرستاري را با هماهنگي سر پرستار بخش و بر اساس تصميمات اتخاذ شده توسط پزشكان ويزيت

 ننده بيمار مشخص نموده و در زمان مناسب به انجام رساند. ك

 .حتي االمكان هر پرستار مسئول بيماري شود كه قبالً نيز تحت مراقبت وي بوده است  

 شكايت كنوني( بايد انجام شود. ، سابقه بيماريهاي قبلي)تشخيص در زمان تغيير شيفت انتقال دقيق و مناسب گزارشات پرستاري ، 

 ه پرستار شیفت بعد گزارش گردد:دقیقاً ب ،زمان تغییر شیفت موارد ذیل بایستی در

 دستورات پزشكي فعلي و اني كاردكس و درمانهاي انجام شدهبازخو ،plan درماني. 

  بازخوانيflowsheet و اتفاقات مهم ثبت شده در آن. 

 د.رات دارويي موجود و آزمايشات جديبازخواني دستو 
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 ( بازبيني دوگانهdouble checkتمام مايعات در حال تزريق ). 

 ه و امضا نمودن دستورات اجرا شدهساعت گذشت 8زنگري دو گانه دستورات پزشكي ارائه شده در با. 

 شامل اينكه چه كساني بيمار را ويزيت كرده اند و چه اطالعاتي به آنها داده شده شيفت گذشته به خانواده بيمار در اطالعات مربوط :

  .نوادهاست و همچنين ميزان همكاري و پذيرش موضوع توسط خا

 :نیازمندي هاي بیمار

 ، فرهنگي و اعتقادي بيمار، روحي روانينيازمنديهاي اجتماعي

  د.درماني خود تقاضا و دريافت نماي كه پشتيباني الزم را در موارد ذيل از تيم هر بيمار حق دارد

 حفظ حريم خصوصي در حين ارائه خدمات درماني. 

 درماني كه قرار است براي بيمار انجام شود. ت تشخيصي ودريافت توضيحات كافي در مورد اقداما  

 .آماده سازي محيط بگونه اي كه بيمار بتواند به اعتقادات فرهنگي و مذهبي خود عمل نمايد  

 :نیازمندیهاي فیزیکی بیمار

 :. از جملهددر تمامي بيماران مراقبتهاي درماني بايستي بگونه اي صورت پذيرد كه كاركرد اعضاء مختلف بدن حفظ گرد

  Neurological 

  cardiovascular  

  Respiratosy  

   Musculoskeletal  

  endocrine  

  Gastro-intestinal  

  urinary  

 

Neurological 

 بررسي عصبي بيمار شامل:

 GCS (Glascow Coma Scale وضعيت مردمكها، چگونگي حركت اندامها بايستي هر يک تا دو ساعت در تمامي :)

  بررسي و ثبت گردد. ،رولوژيک داشته اندوسيب نبيماراني كه آ

 قطره اشک مصنوعي(هر دو ساعت انجام شود ) ،مراقبت از چشمها بايد در تمامي بيماراني كه سطح هوشياري پاييني دارند. 

 در تمامي بيماراني كه نيازمند اندازه گيري و پايش فشار داخل مغزي هستند (ICP بايستي )CPP(Corebral Perfusion 

Pressure) ( محاسبه گردد و واضحاً ثبت گرددCPP=ICP-MAP ) 
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 :مي توان از اقدامات ذيل جهت كاهش آن استفاده نمود ،بصورت غير طبيعي باالست ICPدر مواردي كه 

  (Head And Neck Alignment) * حفظ سر و گردن در يک سطح   

  (Bed Elevationدرجه ) 05* باال بردن قسمت فوقاني تخت بيمار در حد    

 hipدرجه  05* اجتناب از خم نمودن بيشتر از    

  استفاده شود( OGT)بجاي آن از  NGT* اجتناب از كارگذاري    

 semi-proneيا  proneمثل وضعيت  ،هايي كه سبب افزايش فشار داخل شكمي يا داخل توراسيک مي شوند * اجتناب از وضعيت   

 .يالً خاموش نمودن نورهاي غير ضرورمث ،وري* كاهش حتي االمكان تحريكات غير ضر   

 .و سرفه gagبه منظور كاهش رفلكسهاي  suctionز داروهاي آرام بخش و ضد درد در زمان * استفاده ا   

حتما رعايت گردد تا زماني كه  immobilizationبايستي شرايط  ،يا احتمال آن وجود دارد spine* بيماراني كه دچار آسيب ديدگي 

  در پرونده بيمار ثبت نمايد. بوطه وضعيت را كامال مشخص نموده وپزشک مر

Cardiovascular 

  دقيقا تنظيم شوند. هاي مانيتورينگ و تنفس مصنوعي بايستي بازبيني و هاي دستگاه آالرم ،در ابتداي هر شيفت

 ( آالرم دستگاههاي مانيتورينگ بايستي بصورت مداوم در وضعيت روشنonباشند ) ر پرونده ثبت گردد. و اين نكته د 

 همچنين ش آمده و اقدام درماني مناسب است، پرستار مربوطه موظف به بررسي سريع مشكل پيدر صورت به صدا در آمدن هر آالرم .

 . مر در پرونده بيمار نيز ثبت گرددنيز اطالع داده شده جزئيات ا ICUبه سر پرستار و پزشک 

  الكترودهايEKG  ويض گردند.ساعت تع 04بايستي هر  

 ( تمامي دستگاههاي اندازه گيري كننده فشارBP ،CVP ،ICP  ًدر ابتداي شيفت بايد صفر و مجددا ) ...وset-up .شوند  

  مگر اينكه دستور ديگري داده شود ،% باشد9/5مايع تزريقي مورد استفاده در مسير دستگاههاي پايش فشار بايد نرمال سالين. 

  لوله ها و وسائلdisposable  ( توسط پرستار تعويض شوند. مسئوليت ثبت تاريخ و نظارت بر روز 0ر هساعت ) 00بايستي هر

  عهده پرستار مي باشد و نيازي به دستور مستقيم پزشک ندارد.ه تعويض به موقع اين وسائل ب

 در  ر در پرونده بيمار ثبت شده و، تاريخ و سايز كاتتبايستي با ذكر محل ،كليه راههاي دسترسي عروقي اعم از وريدي و شرياني موجود

  تعويض شيفتهاي پرستاري به شيفت بعدي گزارش داده شود.

  تمامي داروهايVasoactive  .بايد از طريق وريد مركزي داده شود 

  تمام راههاي دسترسي عروقي مركزي يا محيطي كه موقتا باCap  ساعت با نرمال سالين  8بسته شده اند بايد هر  مخصوص

 مسير آنها مطمئن شويم.  داخل كاتتر( شوند تا از باز بودننرمال سالين ب cc 0)تزريق  flushتزريقي 
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 باز بوده و با اههاي وريد مركزي بايستي همواره يكي از رlable جهت موارد اورژانس بكار گرفته شود. ،مشخص  

  فشارهايCVP  وPCWP .بايستي در انتهاي فاز بازدمي اندازه گيري شود  

 ه گيري اندازPCWP .فقط بايستي توسط پزشک انجام شود  

Respiratory 

  ساعت بررسي و ثبت گردد. بايد هر يک Ventilatorتنظيمات تنفسي 

  ساعت بررسي و در برگه  4صداهاي تنفسي ريه بايستي در ابتداي هر شيفت و سپس حداقل هرICU .ثبت شوند  

 ساعت چک  ( بايد هر يکچه تنفسي كه بصورت خود بخودي است ؛ وده مي شودتعداد تنفس در دقيقه )چه تنفسي كه با دستگاه دا

  شده و ثبت گردد.

  تمامي بيماران بستري درICU  نياز بهsuctioning  ،راههاي تنفسي دارند. براي اينكار بهتر است دو نفر پرستار همكاري نمايند

 ممكن به انجام رسد. مناسب انجام شود و در حداقل زمان  pre-oxygenation ساكشن، قبل از انجام

  تمامي بيماراني كهETT ساعت از نظر نياز به  0بايد هر  ،تراكئوستومي دارند ياsuction  بررسي شوند و در صورت نياز اينكار انجام

شوند. در صورت نياز مي توان از نرمال سالين براي  suctionو دهان نيز  pharyngealشود. همزمان با داخل تراشه بايد نواحي 

lavage  قبل از suction .استفاده نمود  

 قبل و بعد از ، در تمامي بيمارانsuction  بايدoxygenation  انجام شود مگر اينكه وضعيت اورژانسي وجود داشته باشد يا

  داشته باشد. contraindication اين كار

  و همواره بايستي يک لوله  ؛ستومي بايد انجام پذيردساعت بررسي و بازبيني از تراكئو 6هر  ،ساعت اول پس از تراكئوستومي 06در

  تراكئوستومي اضافي با سايز مناسب در كنار تخت بيمار در دسترس باشد.

  ساعت و نيز  00مراقبت و بررسي و تميز كردن تراكئوستومي هرPRN بايستي انجام شود (suction  نمودن تراكئوستومي بايد در

 .نريزي فعال هم وجود نداشته باشد(تراكئوستومي گذشته باشد و خوساعت از  06مواردي انجام شود كه 

 -  در بيماراني كهchest tube  دارند بايستي قدرتsuction  دستور ديگري  مگر اينكه ،سانتيمتر آب تنظيم نمود 05را در حد

ر فلوشيت بيمار ثبت گردد. مجدداً باز بيني گردد و د RRNو اين موضوع در ابتداي هر شيفت و نيز  ؛توسط پزشک داده شود

 بايستي دقيق و محكم باشد بگونه اي كه احتمال جدا شدن را كاهش دهد.  Chest tubleاتصاالت 

Musculoskeletal 

و نقاط احتمالي فشار مورد  دونكه قادر به حركت دادن بدن خود نيستند بايستي هر دو ساعت در تخت خود جابجا ش ICUدر بيماران بستري در 

  و مراقبت قرار گيرند.بررسي 

  ر محدوده ساعت و د 4فيزيوتراپي بايستي هر حركاتPassive range .انجام شود  
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  وضعيت پوست و آسيبهاي وارده به آن بايستي در ابتداي ورود بيمار بهICU نيز در هر شيفت بررسي و ثبت گردد. و  

  ي نقاط مختلف بدن جلوگيري كرد.بايستي با قراردادن بالش يا وسائل مناسب ديگر از فشار بر رو  

 ساعت اندازه گيري و ثبت  0. بيماراني كه تب دارند دماي بدن بايد هر مداوم يا دفعات متعدد پايش گردد دماي بدن بايستي بصورت

  گردد.

Gastro-Intestinal 

 ساعت بررسي شود.  4( بايستي از نظر محل قرار گيري در ابتداي هر شيفت و سپس هر NGTگاستريک )ولوله ناز

  تزريق هوا بهNG  به منظور تعيين محل قرار گيري صحيحNG بهتر است با عكس راديولوژي  روش قابل اعتمادي نيست و

  را بررسي كرد. NGمحل  ،اي سينه

  در بيماراني كه از طريقNG  درجه باال نگه داشت 05تغذيه مي شوند بايد سر تخت را در حد. 

  در بيماراني كه باNG  ساعت محتويات  4تغذيه مي شوند بايد هرNG ار آن بيش از حد معمول باشدرا آسپيره نمود و چنانچه مقد ،

  ن تغذيه بايد تعديل گردد.ميزا

  لوله هايNG .بايد بگونه اي قرار گيرند كه سبب ايجاد زخم در اطراف بيني نشوند  

 كل هاي موجود در كرد روده ها بايد بر اساس دستور پزشک و پروتوضعيت كارICU .پايش گردد  

  لوله هايNG .كه به منظور تغذيه بكار مي روند بايد هر يكماه تعويض گردند و از محل آنها با راديوگرافي مطمئن شد  

  كيسه هاي تغذيه اي كه بهNG ساعت تعويض گردند و تاريخ نصب آنها روي آنها ثبت گردد. 48تا  04 متصل مي شوند بايد هر  

 له لوNG  قبل و بعد از دادن دارو از طريق  ،ميلي ليتر آب 0بايد با حداقلNG ( شستشوflash.شوند )  

 ز طريق مواد تغذيه اي كه اNG  ساعت قابل نگهداري مي باشند و لوله  8داده مي شوند حداكثر برايNG  ساعت  8بايد هر

  شستشو شوند.

 يد محل اندازه گيري دور شكم عالمت گذاري شوند.در مواردي كه اندازه گيري دور شكم ضروري است با 

Urinary 

  ساعت و نيز  00ناحيه پرنيه و مقعد بايد با آب و صابون حداقل هرPRN .تميز شوند  

  ساعت و  00كيسه ادراري متصل به كاتتر بايد هرPRN .تخليه گردد  

 و انواع تترهاي اداري معمولي هر دو هفته كاSILASTIC بايد تعويض گردند و اين امر در كاردكس بيمار ثبت گردد. آنها هر يكماه  

Infection Control 

  .كنترل عفونت انجام شود پيشگيري وبايستي كليه تمهيدات الزم به منظور  ICUبراي بيمار بستري در 

 .كاتترهاي ساكشن پس از استفاده تعويض گردد  
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 استفاده شود و پس از استفاده بالفاصله  تمامي وسائل يكبار مصرف فقط براي همان بيمار خاصDiscard .شود  

 .ترالي موجود در اتاق بيمار حاوي حداقل وسائل مورد نياز باشد و بر اساس ليست موجود منظم شده باشد  

  گلهاي زنده و طبيعي نبايستي به بخشICU .آورده شوند  

  تمامي داروها و مايعات مصرفي درICU ساعت  04عت شروع استفاده باشند و پس از بايستي داراي تاريخ و ساDiscard  شوند

 )تنها استثناء در اين مورد ويالهاي انسولين است(.

  وسائل چند بار مصرف بايستي در فواصل استفاده و نيز بصورتPRN .تميز گردند  

 دستها دقيقا شسته شوند و نكات  ،قبل و پس از معاينه هر بيمارHand Washing .رعايت گردد  

 ونگي پيشگيري از انتقال عفونت بايستي به مالقات كنندگان بيماران آموزش داده شود.چگ  

 ( لوله هاي تزريقIV.tubing بايد هر )ساعت تعويض گردند و روي آنها تاريخ و ساعت نوشته شود. 00  

  ساعت تعويض گردند. 04لوله هاي جانبي كه براي تزريق دارو استفاده مي شوند بايد هر  

 راههاي ( وريديPeripheral Lines در بيماران بزرگسال هر )ولي چنانچه پيدا  ؛روز تعويض گردند 0روز و در كودكان هر  0

  مي توان آنرا براي مدت طوالني تري حفظ نمود. ،كردن وريد مناسب مشكل است و در محل آنژيوكت فعالً عفونت وجود ندارد

 ( لوله هاي مربوط به تغذيه وريديTPNبايستي ه )در مسير ساعت تعويض گردند 04هر  شوند و ميشه توسط دو پرستار بازبيني .

 اين لوله ها بايد فيلتر مخصوص استفاده گردد. تاريخ و ساعت استفاده از لوله ها و فيلتر بايد دقيقاً مشخص و ثبت گردد.

Comfort )آسايش( 

  شستشوي بيمار و تعويض ملحفه ها بايد هر روز انجام شود.

 ساعت انجام شود. 4قبت از لبها و دهان بايد هر مرا  

 .محيط بيمار بايد بگونه اي آرامش داشته باشد كه تحريكات آزار دهنده )نور ، سر و صدا و ...( به حداقل ممكن برسد  

  در هنگام انجام مراقبتهاي پرستاري بايستي ميزان درد وsedation داروهاي ضد درد  بيمار مورد بررسي قرار گيرد و در صورت نياز

  و آرام بخش تجويزگردد.
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