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رإٙٞای تاِیٙی ا٘داْ صحیح ظاوؽٗ
تٙٔ ٝظٛر ا٘داْ ظاوؽٗ صحیح  ٚاصِٛی تیٕاراٖ تخػ ٞای ٚیص ٚ ٜظایر تخػ ٞایی و ٝتیٕاراٖ تحت تٟٛیٔ ٝىا٘یىی در
آٟ٘ا تعتری ٞعتٙذ  ٚتر اظاض آخریٗ ٔٙاتغ ٘ ٚتایح تحمیمات خذیذ ،رإٙٞا ی تاِیٙی ٘ح ٜٛصحیح ظاوؽٗ تیٕاراٖ دارای
ِ ِٝٛتراؼ ٚ ٝیا ِ ِٝٛتراویاظتٔٛی ٕٞ ٚچٙیٗ ظاوؽٗ دٞاٖ  ٚحّك تیٕاراٖ ت ٝصٛرت زیر تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ؼذ ٜاظت.
ظاوؽٗ وردٖ رٚتیٗ تیٕاراٖ تٞ ٝیچ ٚخ ٝتٛصیٕ٘ ٝی ؼٛد ،تّى ٝتر اظاض ٘یاز  ٚتا ارزیاتی از طریك ؼٙیذٖ صذاٞای
ریٛی ٚ ٚضؼیت ٔ ٚمذار ترؼحات تیٕار ... ٚظاوؽٗ ا٘داْ ٔیٍردد .در ترخی ٔٙاتغ تٛصیٔ ٝیٍردد در تیٕارا٘ی و ٝدر طَٛ
یه ؼیفت ظاوؽٗ ٕ٘یٍرد٘ذ تٙٔ ٝظٛر خٌّٛیری از تدٕغ ترؼحات  ٚواٞػ خطر ا٘عذاد ِ ِٝٛتراؼ ٝحذالُ ٞر  8ظاػت
یىثار ایٗ وارصٛرت ٌیرد.
ا٘ذاز ٜواتتر ظاوؽٗ تایذ حذالُ ٘صف لطر داخّی ِ ِٝٛتراؼ ٚ ٝیا ِ ِٝٛتراویاظتٔٛی تاؼذ .تذیٗ ٔٙظٛر از فرٔ َٛا٘ذازٜ
لطر داخّی ِ ِٝٛتراؼ ٝتٔ ٝیّی ٔتر - 1 × 2اظتفاد ٜوٙیذ .در ترخی ٔٙاتغ ایٗ فرٔ َٛتٛصیٔ ٝی ؼٛد و ٝا٘ذاز ٜلطر داخّی
ِ ِٝٛتراؼ ٝیا تراویاظتٔٛی در ػذد  3ضرب ؼٛد  ٚػذد تذظت آٔذ ٜتر  2تمعیٓ ٌردد.
ت ٝطٛر وّی واتتر ظاوؽٗ رً٘ ظثس (  ٚ ) 14یا ظفیذ (  ) 12ترای ا٘داْ ظاوؽٗ در تسرٌعاالٖ ٔٙاظة ٔی تاؼذ .ترای
ظاوؽٗ ترؼحات دٞاٖ  ٚحّك از واتتر ظاوؽٗ رً٘ ٘ار٘دی (  ٚ ) 16یا لرٔس (  ) 22اظتفادٕ٘ ٜاییذ .الزْ ت ٝرور اظت
و ٝترای ظاوؽٗ ترؼحات دٞاٖ  ٚحّك  ٚتٛیص ٜترؼحات تسري  ٚزیادی ٔثُ ٔٛاد اظتفراغی ظر ظاوؽٗ ٞای ٔخصٛصی
ت٘ ٝاْ یا٘ىٛئر ٚخٛد دارد و ٝدر حاَ حاضر در اوثر تیٕارظتاٖ ٞا ٔٛخٛد ٘یعت ِٚی ٔی تٛاٖ از خٛد ظر ِ ِٝٛظاوؽٗ
اصّی در ؼرایط ضرٚری  ٚاٚرشا٘ط اظتفادٕٛ٘ ٜد.
ٕٞچٙیٗ تٛصیٔ ٝی ؼٛد و ٝاز واتتر ٘الت ٖٛو ٝدر ٚالغ ٕٞاٖ واتترٞای ٔٛلت ادراری ٔی تاؼٙذ ٘یس در صٛرت ٚخٛد واتتر
ظاوؽٗ ٔخصٛؾ ٘ثایذ اظتفاد ٜؼٛد.
فؽار دظتٍا ٜظاوؽٗ در تیٗ ٔٙاتغ ٔختّف ٔتفاٚت ٔی تاؼذ ِٚی تر اظاض ٘ظر اغّة ٔٙاتغ ٔؼتثر تایذ تا حذ أىاٖ در
وٕتریٗ ٔمذار ٕٔىٗ و 82 ٝتا ٔ 152یّی ٔتر خی ٜٛدر تسرٌعاالٖ ٔی تاؼذ ،تٙظیٓ ؼٛد .ایٗ ٔیساٖ در وٛدواٖ ٛ٘ ٚزاداٖ
در ٔٙاتغ ٔختّف ت ٝا٘ذاز 62 ٜتا ٔ 82یّی ٔتر خی ٚ ٜٛیا وٕی تیؽتر تا ٔ 122یّی ٔتر خی٘ ٜٛیس رور ؼذ ٜاظت .در صٛرت
٘یاز  ٚضرٚرت ٔیتٛاٖ تا احتیاط از فؽارٞای تاالتر اظتفادٕٛ٘ ٜد )ایٗ ٔٛضٛع تیؽتر در خصٛؾ ترؼحات دٞاٖ  ٚحّك ٚ
ترؼحات تراؼ ٝضخیٓ ؼذ ٜدر ایٙتٛت ٝتیٕاراٖ صذق ٔی وٙذ(.
ترای تؼییٗ ػٕك  ٚا٘ذاز ٜای و ٝتایذ واتتر را ٚارد وٙیذ ٔی تٛا٘یذ از د ٚرٚغ تٟر ٜتٍیریذ :یا تٕٞ ٝاٖ ا٘ذاز ٜطِِٝٛ َٛ
تراؼ ٝو ٝتر حعة ظا٘تی ٔتر رٚی ِ ِٝٛتراؼٛ٘ ٝؼت ٝؼذ ٜاظت ،واتتر را ٚارد ٕ٘اییذ  ٚیا ٚلتی واتتر را ٚارد وردیذ  ٚتٝ
ٔمأٚت واریٙا )ٔحُ د ٚؼاخ ٝؼذٖ تراؼ ٝدر ٔحارات ٟٔر ٜپٙدٓ تٛراظیه (  5Tرظیذیذ  1تا  2ظا٘تی ٔتر واتتر را تاال
تىؽیذ  ٚظپط الذاْ ت ٝظاوؽٗ وردٖ ٕ٘اییذ .تٛخ ٝوٙیذ در تیٕاراٖ دارای ِ ِٝٛتراویاظتٔٛی ایٗ ٔمذار چٙذیٗ ظا٘تی
ٔتر واٞػ ٔییاتذ .زٔاٖ ا٘داْ ظاوؽٗ در تیٕاراٖ تسرٌعاَ ٘ثایذ تیػ از  12تا حذاوثر  15ثا٘ی ٝط َٛتىؽذ ،ایٗ زٔاٖ در
وٛدواٖ ٛ٘ ٚزاداٖ  5ثا٘یٔ ٝی تاؼذ.
ترای ا٘داْ ظاوؽٗ حتٕا از فیٍٙر تیپ اظتریُ اظتفادٕٛ٘ ٜد ٚ ٜظ٘ٛذ ظاوؽٗ را ت ٝصٛرت دٚرا٘ی خارج ٕ٘اییذ .در ضٕٗ
از ا٘داْ ظاوؽٗ وردٖ ٔتٛاِی پرٞیس ٕ٘ٛد ٚ ٜزٔاٖ حذالُ یه دلیم ٝرا در فاصّ ٝتیٗ د ٚظاوؽٗ رػایت ٕ٘اییذ.
ظر تیٕار ترای ظاوؽٗ ِ ِٝٛتراؼ ٚ ٝیا ِ ِٝٛتراویاظتٔٛی تایذ حذالُ  32درخ ٝتاال آٚرد ٜؼٛد.
پٛزیؽٗ تیٕاراٖ ٛٞؼیار تٍٙٞ ٝاْ ظاوؽٗ وردٖ دٞاٖ  ٚحّك ٘یٕ٘ ٝؽعت ٝیا ٘ؽعت ٝدر حاِیى ٝظر ت ٝػمة خٓ ؼذٚ ٜ
تیٕاراٖ تیٟٛغ یا واٞػ ظطح ٛٞؼیاری در ٚضؼیت ِتراَ ٔی تاؼذ .در صٛرت تحُٕ ٘ ٚذاؼتٗ رفّىط ًٌ ٔی تٛاٖ
ترای ظاوؽٗ تٟتر ترؼحات ا٘تٟای حّك از ایرٚی دٞا٘ی حّمی ٔٙاظة ٘یس اظتفادٕ٘ ٜاییذ. -
اظتفاد ٜرٚتیٗ از ٘رٔاَ ظاِیٗ ترای ریختٗ داخُ ِ ِٝٛتراؼ ٝتیٕار لثُ از ا٘داْ ظاوؽٗ ت ٝچٙذ دِیُ تٞ ٝیچ ٚخ ٝتٛصیٝ
ٕ٘یٍردد:
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 -1ایٗ وار ٘ ٝتٟٙا وٕىی در ترداؼتٗ ترؼحات  ٚرلیك تر ٕ٘ٛدٖ آٖ ٕ٘ی وٙذ ،تّى ٝتا تحریه ظرف ٝتاػث واٞػ
ضرتاٖ لّة ،واٞػ  ٚ SpO2احتٕاَ افسایػ ػف٘ٛت در راٞ ٜای ٛٞایی تحتا٘ی ٔی ؼٛد.
ٔ- 2طاِؼات ٘ؽاٖ ٔی دٙٞذ و ٝخصٛصیات ٚیعىٛاالظتیه ترؼحات تٙفعیٞ ،یذرٚفیُ  ٚیا ٔحّ َٛدر آب ٘یعت ٚ
ترویة -ظاِیٗ تا ترؼحات ریٛی ٔا٘ٙذ آب  ٚرٚغٗ تٛد ٚ ٜتا ٔ ٓٞخّٛط ٕ٘ی ؼ٘ٛذ  ٚتٟٙا درصذ وٕی از ظاِیٗ تٚ ٝظیّٝ
ظاوؽٗ از راٞ ٜای ٛٞایی ترداؼتٔ ٝی ؼٛد  ٚتالی ٔا٘ذ ٜدر راٛٞ ٜایی تیٕار تالی ٔی ٔا٘ذ ٙٔ ٚدر ت ٝػف٘ٛت ٔی ؼٛد.
3تاوتری ٞا تر رٚی اتسار ٚ ٚظایُ ،تؽىیُ تیٛفیّٓ ٔی دٙٞذ  ٚتیٛفیّٓ ٞای تاوتریاَ ٔٛخٛد در ظطٛح داخّی ِ ِٝٛتراؼ-ٝ
ٚتراویاظتٔٛی از ایٗ ٌر ٜٚاظت ٘.تایح ٘ؽاٖ داد ٜو ٝتسریك ٔ 5یّی ِیتر ظاِیٗ ٔی تٛا٘ذ تیػ از  32222وّ٘ٛی تاوتریاَ
ز٘ذ ٜرا از ظطح داخّی ِ ِٝٛخاتداوٙذ.
ت ٝصٛرت تدرتی ٔیتٛا٘یذ از آب ٔمطر یا ظاِیٗ اظتریُ غیرتسریمی ترای ِٛتریى ٝوردٖ ظر ٘الت ٖٛترای ػثٛر تٟتر از ِِٝٛ
تراؼ ٝاظتفادٕ٘ ٜاییذ .در صٛرت ضرٚرت ٘ ٚاچار تٛدٖ ت ٝاظتفاد ٜاز ظاِیٗ و ٝتاحذ أىاٖ تایذ از آٖ اختثاب ٕ٘ٛد ٘یس
حتٕا تایذ از ظاِیٗ اظتریُ غیرتسریمی  ٚاز ٘ٛع ؼعتؽ ٛاظتفادٌ ٜردد ،چراو ٝظاِیٗ تسریمی ٔٛاد ٔحافظی دارد و ٝتافت
ری ٝراتخریة ٔیىٙذ.
تٛخ ٝداؼت ٝتاؼیذو ٝتٛخ ٝت ٝدٔا  ٚرطٛتت ٔحیطٞ ،یذاراظیٙٔ ٖٛاظة تیٕار ،ا٘داْ فیسیٛتراپی لفع ٝظی ٚ ٝٙتغییر
ٚضؼیت تیٕار ٞر د ٚظاػت تأثیر فراٚا٘ی در رلیك ؼذٖ ترؼحات تیٕار  ٚتعٟیُ خرٚج آٟ٘ا دارد.
تٙٔ ٝظٛر خٌّٛیری واٞػ ٔیساٖ اؼثاع اوعیصٖ خ ٖٛؼریا٘یٞ ،یپراوعیص٘اظی ٖٛتیٕاراٖ تا اوعیصٖ  122درصذ  32ثا٘یٝ
لثُ  ٚتؼذ از ا٘داْ ظاوؽٗ تٛصیٔ ٝیٍردد .ترای ایٗ ٔٙظٛر ٔی تٛا٘یذ از دؤٕ ٝخصٛؾ ٘ٚتیالتٛر  ٚیا رظا٘ذٖ ٔیساٖ
 FIO2دظتٍا ٜت 122 ٝدرصذ اظتفادٕ٘ ٜاییذ .ا٘داْ رٚتیٗ ٞایپرایٙفالظی )ٖٛافسایػ ٔیساٖ حدٓ خاری (ت ٝػّت ایداد
تار ٚترٔٚا تٛصیٕ٘ ٝیٍردد.
ؼعتٗ دظت لثُ  ٚتؼذ از ظاوؽٗ ،اظتفاد ٜاز دظتىػ اظتریُ ،اظتفاد ٜاز واتتر اظتریُ  ٚرػایت اص َٛآظپتیه در
حیٗ ظاوؽٗ تٙٔ ٝظٛر خٌّٛیری از ایداد ػف٘ٛت در وّی ٝتخؽٟا ت ٝتایذ رػایت ٌردد .در ضٕٗ اظتفاد ٜاز ٚظایُ
ٔحافظت فردی ٔثُ پٛؼیذٖ ٌاٖ ،اظتفاد ٜاز ٔاظه  ٚػیٙه ٘یس ت ٝخصٛؾ در تیٕاراٖ ٔؽىٛن  ٚیا لطؼی دارای
ٔارورٞای ٚیرٚظی ٔثثت  ٚیا تیٕاری ٞای و ٝػال ٜٚتر رػایت احتیاطات اظتا٘ذارد٘ ،یازٔٙذ رػایت احتیاطات تٕاظی ٚ
ٛٞاترد ٘یس ٔی تاؼٙذ ،تایعتی ت ٝدلت رػایت ؼٛد.
تٙٔ ٝظٛر ٞر تار ظاوؽٗ تٟٙا ار یه واتتر ٔدسا  ٚاظتریُ اظتفاد ٚ ٜآٖ را دٚر تیٙذازیذ .ترای ؼعتٗ ٔعیر ِ ِٝٛظاوؽٗ
تاالی ٔحّٕ٘ َٛىی را تٞ ٝیچ ٚخ ٝلیچی ٘ىٙیذ  ٚآٖ را ت ٝصٛرت تاز رٚی ٘ٚتیالتٛر یا الور وٙار تخت لرار ٘ذٞیذ ،تّى ٝیه
ٔحّٕ٘ َٛىی ٔخصٛؾ ؼعتؽ ٛرا تا ظت ظرْ ٛٞاٌیری ورد ٚ ٜتؼذ از ٞر تار ظاوؽٗ تا ریختٗ ٔمذاری از ایٗ ٔحَّٛ
در ٖٚیه رظیٛر و٘ ٝیازی ت ٝاظتریُ تٛدٖ ٘یس ٘ذاردٔ ،عیر ِ ِٝٛظاوؽٗ را ؼعتؽ ٛدٞیذ.
تٛخ ٝداؼت ٝتاؼیذ و ٝراٛٞ ٜایی پط از ٌّٛت اظتریُ ٔی تاؼذ  ،از ایٗ ر ٚظاوؽٗ  ETTتایذ تا تىٙیه آظپتیه ا٘داْ
ؼٛد.
ترای ٞرخّع ٝظاوؽٗ ٘یاز ت ٝدظتىػ اظتریُ ٚوتتر ظاوؽٗ خذیذ اظت.ظرفی و ٝظاِیٗ در آٖ ریختٔ ٝی ؼٛد ،تایذ
یىثارٔصرف تاؼذ تا ٔخسٖ تاوتری ٌرْ ٔٙفی ٘ؽٛد.
اظتفاد ٜاز ظیعتٓ ظاوؽٗ تعت ٝدر حاَ حاضر  ٚتر اظاض ٔطاِؼات فؼّی ترتری خاؾ ٔ ٚؼٙاداری را را در خصٛؾ
خٌّٛیری از ػف٘ٛت ،ترداؼتٗ تٟتر ترؼحات ،واٞػ ٘اپایذاری لّثی ػرٚلی ٞ ٚسی ٝٙوٕتر ٘عثت ت ٝظاوؽٗ تاز ٘ؽاٖ
٘ذاد ٜاظت. -

ٔٙاتغ:
1- Ronald D. Miller. Millers Anesthesia.7th Ed.United States Of America:Churchill
Livingstone Elsevier:2212.V2.
2- Linda D.Urden, Kathleen M. Stacy, Mary E Lough. Thelans Critical Care Nursing. 6th
Ed. Canada. Mosby Elsevier:2212.

|Page3

3- AARC Clinical Practice Guidelines. Endotracheal Suctioning of Mechanically
Ventilated Patients With Artificial Airways . Respir Care 2212;55(6):758 -764.
4- Pedersen CM, Rosendahl-Nielsen M, Hjermind J, Egerod I. Endotracheal suctioning of
the adult intubated patient-What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing
(2229) 25, 21-32.
: ٍ٘ارغ ػّٕیٚ ٝیٟت
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