
 

 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي                                گيالن و خدمات بهدا

 رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                         

 نکبت قبثل توجه جهت ثیمبران ثعد از عمل تراکئوستومی     
 

هذدجَی گزاهی حتوب اس دارٍّبی رقیق کٌٌذُ تزضحبت کِ تَسط پشضک ضوب تجَیش هی ضَد استفبدُ ًوبییذ -1

 چَى ثبعث تسْیل تخلیِ تزضحبت سیستن تٌفسی ضذُ ٍ تٌفس را ثزای ضوب آسبًتز هی ًوبیذ.

استخز ٍ دریب ثپزّیشیذ چَى آة اس طزیق تزاکئَستَهی ٍارد سیستن تٌفسی ضذُ ٍ ثبعث اس ضٌب کزدى در -2

خفگی ضوب هی ضَد.در صَرتیکِ هججَر ثِ اًجبم ایٌکبر ّستیذ حتوب ثب اًگطت لَلِ تزاکئَستَهی خَد را 

 ثپَضبًیذ.

 در هَقع استحوبم هزاقت ٍرٍد آة ٍ کف صبثَى ثِ لَلِ تزاکئَستَهی خَد ثبضیذ.-3

سعی کٌیذ ّویطِ اس یک گبس هزطَة ثزرٍی لَلِ تزاکئَستَهی استفبدُ کزدُ ٍ در سهبى استزاحت حتی -4

 الوقذٍر ثخَر سزد ثبالی سز ضوب رٍضي ثبضذ تب تٌفس ضوب راحت تز ثبضذ ٍ تزضحبت ثْتز تخلیِ ضَد.

خطک ًگْذاضتِ پَست اطزاف ًبحیِ تزاکئَستَهی ثبیذ ثطَر هٌظن ثب آة ٍ صبثَى ضستِ ضذُ ٍ کبهال -5

ثعلت ٍجَد تزضحبت ثبضذ هی تَاًیذ اس ٍاسلیي ٍ پوبد  ضَد.در صَرت ثزٍس التْبة در اطزاف لَلِ کِ هی تَاًذ

 ٍیتبهیي آ+د استفبدُ ًوبییذ.

درهَقع غذا خَردى اس لقوِ ّبی کَچک استفبدُ ًوَدُ ٍ ٍعذُ غذایی خَد را خَة ثجَیذ.تزجیحب اس هَاد -6

 تفبدُ ًوبییذ. غذایی ًزم ٍ هبیعبت اس

ثزای پیطگیزی اس ثزٍس عفًَت رعبیت ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى ًیش الشاهی هی ثبضذ.ضستي دًذاًْب ثب هسَاک -7

 ثبر در رٍس تَصیِ هی ضَد.2

در صَرتیکِ تٌفس ضوب سخت یب صذادار ضذ هوکي است ثِ علت خطکی هخبط تٌفسی ثبضذ در ایي صَرت -8

دُ ضذُ تویش ًوبییذ ٍ در صَرتیکِ تزضحبت سیستن تٌفسی ضوب غلیظ ٍ ثبیذ لَلِ داخلی را طجق آهَسش دا

 چسجٌبک ضذُ ٍ قبدر ثِ خزٍج راحت آى ًیستیذ حتوب ثِ طَر سزپبیی ثِ ثخص اٍرصاًس هزاجعِ ًوبییذ.

تب هذتی پس اس عول جزاحی حس چطبیی ٍ ثَیبیی ضوب ضعیف هی ضَد کِ پس اس گذضت سهبى هی تَاًیذ خَد -9

 سئلِ تطجیق دّیذ.را ثب ایي ه

تغییزاتی در صذای ضوب ایجبد هی ضَد کِ هی تَاًیذ ثب گذاضتي اًگطت ثز رٍی سَراخ صحجت کٌیذ ٍ ثعذ اس 11

 ادای چٌذ کلوِ اًگطتتبى را ثزداریذ تب ًفسی تبسُ کٌیذ.

 ضَد.اگز اس پَدر،لَسیَى یب اسپزی استفبدُ هی کٌیذ حتوب ثب اًگطت دّبًِ تزاکئَستَهی پَضیذُ -11
 هبیعبت فزاٍاى ثٌَضیذ. -12

 سزیعب ثِ اٍرصاًس هزاجعِ ضَد. خزٍج ًبگْبًی لَلِ ٍ ًبتَاًی در جبگذاری آى در صَرت -13

 

ثروز خونریسی   و  تنگی نفس  و ایجبد قرمسی و عالیم هشدار دهنده جهت مراجعه ثعدی:

 ، تتالتهبة  و خروج ترشحبت از استومب 
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 ٍاحذ آهَسش ثِ ثیوبر


