
  تراكئوستومي چيست ؟
تراكئوستومي باز كردن يك راه هوايي در لوله 
تراشه است كه شما آنرا به صورت يك حفره در زير 

. اين كار در اكثر مواقع در اتاق كنيد گلو مشاهده مي
  عمل و تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود

ي كدام تراكئوستوممزاياي استفاده از لوله 
  است ؟

  در بيماراني كه مدت طوالني از دستگاه تهويه
كنند و راه هوايي مطمئني براي  مكانيكي استفاده مي

 شوند. تنفس ندارند استفاده مي
  مقاومت راههاي تنفسي در مقابل جريان هوا كمتر مي

 شود
 تنفس آسان تر صورت مي گيرد 
 ترشحات به آساني خارج مي شود 
  راحتي بيمار بيشتر است و اين امكان وجود پذيرش و

 دارد كه بيمار از راه دهان تغذيه شده و صحبت كند.
  براي جدا كردن بيمار از دستگاه تننفس مصنوعي راه

  مناسبي است
   از ورود مواد خارجي، ترشحات دهاني يا محتويات

معده به ريه در بيماراني كه كامالً هوشيار نيستند 
 كند. پيشگيري مي

چه مراقبت هايي بعد از انجام تراكئوستومي انجام  
  مي شود؟

تراكئوستومي با يك نوار باريك به دور گردن بسته 
باشد كه بايد پر از  شود و يك كاف به آن متصل مي مي

هوا باشد تا از خروج آن جلوگيري كند و مانع ورود 
شود. در زير لوله  ترشحات از دهان و معده به ريه مي

يك عدد گاز قرار دهيد تا باعث جذب  تراكئوستومي
ترشحات تراكئوستومي شود اين گاز از ايجاد عفونت نيز 

  كند. پيشگيري مي
گيرد را  توجه :گازي كه در زير تراكئوستومي قرار مي

قيچي نكنيد زيرا ممكن است پرزها وارد تراكئوستومي 
  شده و ايجاد آبسه در مجاري تنفسي كند.

يماران تراكئوستومي شده، هوا از با توجه به اينكه در ب 
ها  كند صحبت كردن آن روي تارهاي صوتي عبور نمي

توانيد  شما مي در بيماران هوشيار ، باشد. بدون صدا مي
از طريق لب خواني يا از طريق نوشتن مطالب با وي 

  ارتباط برقرار كنيد.
در صورتي كه كاف تراكئوستومي پر از هوا نباشد  :نكته 

ممكن است بيمار آسپيره كند، يعني مواد  هنگام تغذيه
غذايي و ترشحات ناحيه دهان وارد مسير راه هوايي 

  شود.
همراه و مددجوي گرامي ؛ لطفا به توصيه هاي 

  درماني و بهداشتي زير توجه فرمائيد:
 مرطوب شدن بطور مستقيم  از آنجا كه هوا بدون گرم و

اين وارد تراشه مي شود، راههاي هوايي براي جبران 
حالت مقدار زيادي موكوس ترشح مي كند. لذا ممكن 

 ت مكرر سرفه شود و سرفه هااست مددجو دچار حمال
د. اطمينان داشته باشيد كه باشپر سر و صدا و خلط دار 

 اين حاالت با گذشت زمان بهتر خواهد شد.
 

 به طور  تا با فيزيوتراپي تنفسي بيمار را تحريك كنيد
با هر بار سرفه  ز سرفه كند.مكرر و چندين بار در رو

مقدار زيادي خلط از دهانه تراكئوستومي خارج شده و 
 راه هاي هوايي پاك مي شود

  سردي بيش از  حد هوا يا خشك بودن هواي محيط مي
 .تواند باعث آزردگي راه هوايي شود

  
 



براي افزايش رطوبت محيط از بخور  
  سرد در كنار بيمار استفاده كنيد

  
 

 گونه تغييردر وضعيت تنفس ، احساس  در صورت هر
خفگي و يا تغيير در سطح هوشياري بالفاصله به پرستار 
اطالع دهيد و يا در صورتي كه بيمار در منزل است با 

 تماس بگيريد. ١١٥پرسنل 
  در انجام روش هاي مختلف فيزيوتراپي تنفسي مانند

ماساژ پشت ، تمرينات حركتي ، ايجاد لرزش ، كوبش و 
هي نكنيد و روزي سه دوره و همچنين هنگام .. كوتا

اين روش ها اگر چه  جابجايي بيمار آن را تكرار كنيد.
گاهي درد مختصري ايجاد مي كند ولي باعث كاهش 
عفونت و پيشگيري از روي هم خوابيدن ريه ها و تخليه 

 بهتر ترشحات ريه مي گردد.
  مصرف غذاهاي بسيار شيرين كه باعث ترشح بزاق مي

 ودداري كنيد.شود خ
  به طور مرتب و  حداقل روزي دو مرتبه دهانشويه

 داده شود.
  از دستكاري كردن ناحيه تراكئوستومي خودداري

 نمائيد و ناحيه را تميز نگه داريد

  در صورتي كه گاز زير تراكئوستومي آلوده به ترشحات
گرديد و مرطوب شد، چندين بار در روز بايد تعويض 

  شود.
  شدن بند تراكئوستومي به ترشحات با در صورت آلوده

  رعايت اصول ايمني آن را تعويض نماييد.
  بند تراكئوستومي را طوري ببنديد كه دو انگشت به

 راحتي از زير آن رد شود.
  قبل از هر بار تغذيه چك كنيد كاف تراكئوستومي پر از

   هوا باشد.
  مراقب باشيد كاف را قيچي نكنيد. در صورت قيچي

و به پرستار اطالع دهيد شدن يا سوراخ شدن كاف 
  مراقب باشيد تراكئوستومي از جاي خود خارج نشود.

  در حين استراحت كردن احياناً پتو، ملحفه و ... روي
  تراكئوستومي بيمار را مسدود نكند.

 ما خوردگي يا از ارتباط بيمار با افرادي كه مبتال به سر
هاي دستگاه تنفسي هستند جلوگيري  ديگر عفونت

  كنيد.
  مراقب باشيد محل استراحت بيمار عاري از گرد و خاك

باشد و اگر مگسي وجود دارد از پشه بند و يا پارچه 
توري براي جلوگيري از وارد شدن پشه و مگس در لوله 

  تراكئوستومي استفاده كنيد.
 رد تراكئوستومي نكنيد.هيچ شي ء خارجي را هرگز وا  

  

    

  تراكئوستومي  
  

 آدرس سايت بيمارستان:

www.nekuei.muq.ac.ir 
 واحد آموزش


