
 

 

 



 مراقبت پرستاری در بیماران ترومایی

:تعریف تروما  

 آسیب به بدن در اثر تغییر در انرژی محیط

 ارزیابی اولیه و احیاء 

.شروع درمان بیماران ترومایی توسط تیم اورژانس است  

 .می باشد   ABCsاولین گام در اورژانس بیمارستان بررسی 

Airway 
A  :راه هوایی 

 بیماری که خودش صحبت می کند نیازی به ارزیابی بیشتر ندارد 

 گذاشتن , حلق و در صورت لزوم حنجره باید نگاه شده و اقدامات مقتضی مثل ساکشن, در سایر بیماران دهانAirway 

 یا لوله تراشه انجام شود

 تمام بیماران دارای اختالل هوشیاری باید انتوبه شوند 

 

 

 

 موقعیت لوله تراشه در نای

 

Breathing 



B  :داشتن تنفس 

 در صورتیکه بیمار تنفس خود بخودی ندارد باید پس از گذاشتن لوله تراشه به وی تنفس مصنوعی داده شود. 

  در تمام بیمارانmultiple trauma   تجویز شود% 011باید اکسیژن. 

  کبود بوده یا تاکی پنه دارد باید به ,در صورتیکه بیمار علی رغم باز بودن راه هوایی به سختی نفس کشیده

 .فکر هموپنوموتوراکس بود و ریه ها سمع شود

 وب اگر زخمی در قفسه سینه وجود دارد که هوا از آن رد و بدل می شود باید فورا برای بیمار چست تی

 . گذاشت ولی اگر فعال امکان آن نیست باید زخم را با پانسمان نیمه بسته پوشاند

 

  

 

 

Sucking  wound 

 

 

flail chest 



 

 

 

Circulation 
C  :جریان و فشار خون 

  بیمار است اولین قدم گرفتن نبض رادیالبرای ارزیابی فشار خون. 

  باشدمی  01بیمار با نبض رادیال دارای فشار حداقل. 

  رگ مناسب با آنژیوکت سبز یا خاکستری گرفته شده  2بود فورا باید  011در صورتیکه فشار بیمار کمتر از

 .و سرم رینگر یا نرمال سالین شوت شود

  اگر بیمار رگ مناسبی ندارد باید فورا کات داون شده و یا رگ مرکزی گرفته شود. 

 وقف شودهر نوع خونریزی خارجی با فشار انگشت یا دست مت . 

 

 

 

 

 



 :بطور خالصه اقدامات زیر باید صورت گیرد

 

 IV line ( 2* green or gray ) 

 Normal saline  or  Ringer 

 Foley catheter & control of I/O 

 Pulse oximetry  

 BP monitoring  

 

Spine 

در آسیب های نخاعی توجه به بستن فیالدفیای مناسب و حرکت 

 .ی باشد،حس اندامها الزامی م

 .همینطور جابجایی و تغییر وضعیت بسیار مهم و حیاتی است

 

 

 مولتیپل تروما

 . به مواردی گفته می شود که بیش از دو ارگان یا عضو بدن آسیب دیده است

 بیمارانی که حتما باید بستری شوند

 هر بیماری که نیاز به اقدام خاص درمانی یا تشخیصی دارد. 

  تروماهای ماژور: 

 عابر پیاده با خودرو -0        

 تغییر سرعت ناگهانی و شدید -2        

 پرت شدن از خودرو -3        

 موتور سیکلت سوار -4        

 متر 6سقوط از ارتفاع بیشتر از  -5        

 اگر در خودروی بیمار، فرد دیگری فوت کرده است -6        

  دقیقه باشد 21بیش از زمان بیرون کشیدن بیمار از خودرو  -7        

 



 نکات مهم در برخورد با بیمار مالتیپل تروما

  اصولABC  رعایت شود 

 تمام اقدامات تیم احیاء باید توسط یک نفر هدایت شود  

  بیمار کامال برهنه شود 

  تمام بیماران کوالر داشته باشند 

  نفره انجام شود 4جابجا کردن بیماران به روش 

  31دقیقه و سپس هر  05پس از پایدار شدن این فاصله هر  –چک شود  دقیقه 5عالئم حیاتی هر 

 ساعت ادامه یابد 4دقیقه تا 

 تمام بیماران مالتیپل تروما باید سونداژ شوند 

 هنگام سونداژ حتما یک نمونه ادرار ارسال شود 

   CBC – UA – BG – RH:    در تمام موارد آزمایشات زیر درخواست شود 

 اساس شرایط بیمار درخواست می شود سایر آزمایشات بر 

 بیمار با پتو گرم نگه داشته شود, پس انجام معاینه پزشک 

 همراهی بیمار هیچ نقشی در هیچ مرحل ای از درمان نباید داشته باشد 

 مطلع کردن سریع و به موقع پزشک مسوول بسیار مهم است  

  باشدسرعت عمل در انجام دستورات می تواند تنها عامل نجات بیمار 

 هیچ دستوری در بیماران ترومایی کم اهمیت نیست 

 درمان بیماران ترومایی بصورت تیمی بوده و هیچ کاری خارج از وظیفه و شان کاری ما نیست 

 

Abdominal Trauma 

 

 Blunt           2- Penetrating -0:        انواع

  در اولین قدم درمان ،مانند تمام بیماران ترومایی چکABCs الزم می باشد. 

 در بیماری که با تروما شکم مراجعه کرده است سایر تروماها را نیز باید در نظر گرفت. 

 ممکن است جهت ارزیابی ،الپاراتومی تشخیصی انجام شود. 

 ارزیابی آسیب های نخاعی و ضربه سر،مصرف الکل و سایر داروها... 



Penetrating abdominal trauma 

                        gunshot or shotgun 0-  

                                           stab wounds 2-  

 

Gunshot 

 .،دقت نمایید shotgunو Gunshotبه تفاوت نوع گلوله و جراحت ایجاده شده توسط

 

 

 

Shotgun 

 

 که در حفره شکمی نفوذ کرده اند،ارزیابی اولیه الزامی می  Gunshotیا  shotgunقبل از الپاراتومی در جراحات ناشی از 

 .باشد

 



Stab wounds 

 

موارد نیاز به % 05بیماران با آسیب های نفوذی به فاشیا باید بعدا از نظر جراحات داخل شکمی بررسی شوند زیرا در 

 .افتراقی می تواند الزم باشداسکن جهت تشخیص های DPL، CT بنابراین آزمایشات سلایر،.الپاراتومی بوده است

 

 

 DPL: اقدام تشخیصی 

 

Blunt abdominal trauma 

 .ارزیابی می شود FASTتروما بالنت شکمی ابتدا بوسیله سونو  ►

 .گفته می شوند مثبت FASTمایع دیده شده است ، FASTبیمارانی که در سونو ►

 .شود DPLمی تواند اکثرا جایگزین  FASTسونو ►

 .قابل اعتماد نمی باشد( solid)موثقی برای خونریزی است اما در مورد ارگانهای توپرسونو فست منبع  ►

 



  
 

 

 .اسکن ارزیابی می شوند CTبیماران با فست مثبت که شرایط الپاراتومی ندارند و همودینامیک پایدار دارند،تحت 

 

Pelvic fracture 

 .خونریزی های وسیع همراه باشدتروما بالنت در لگن ممکن است با شکستگی های متعدد با  ►

 .قسمت های نوک تیز استخوان  می تواند باعث آسیب مثانه،رکتوم و واژن شود ►

اگر در معاینه خون آشکار در مه آ،هماتوم در پرینه یا اسکروتوم یا در قسمت باالیی پروستات می بینید  ►

 .به آسیب های مجرای ادراری شک کنیم

:یک نکته  

.یک نفر که تصمیم گیرنده نهایی است وبرای یک بارانجام شود معاینه لگن باید توسط  

:درمان  

 احیا سریع ►

 فیکس و ثابت کردن استخوان ►

 کنترل خونریزی با پک کردن لگن و یا آنژیوامبولیزیشن ►

 

 :بررسی چند جانبه شامل

 

 جراح تروما

 جراح ارتوپدی

 رادیولوژیست

 پزشک بیهوشی

 بانک خون

 

 

 

 



 .پارچه محکم یا کمربند جهت اقدامی موقتی و فوری الزم می باشدثابت کردن لگن با یک 

 

 

Trauma in pregnancy 

 

 تغییرات سیستم کاردیوواسکوالر در حاملگي

 کاهش مقاومت عروق محیطي

در تریمستر اول% 51افزایش خروجي قلب تا   

 افزایش حجم خون

 افزایش تعداد ضربان قلب

RBC mass  افزایش  

 

Radiology in pregnancy 

گرچه میزان اشعه اکثر تصاویر درخواستي زیر حد مجاز و خطر آفرین براي جنین مي باشد، اما از هرگونه  ►

 .تصویر برداري یونیزان غیر ضروري باید پرهیز شود

عالرغم یونیزان نبودن و بعلت عوارض حیواني دیده شده در سه ماهه اول بارداري ممنوع  MRIاستفاده از  ►

 .است

 .استفاده از سونوگرافي هیچ ممنوعیتي ندارد ►

 

 تروما شایعترین عامل مرگ غیر مامایي در زنان باردار

 : عالوه بر مسائل معمول، در زن باردار تروما مي تواند باعث 

 سقط ►



 زایمان زودرس ►

 خونریزي جنین ►

 دکولمان  ►

 پارگي رحم ►

 :نکته

خواهد  اورژانس با یک متخصص جراحي زنانمشاوره جزء الینفک درمان در هر بیمار ترومایي انجام 

 .بود 

 

 .در بیماران باردار متفاوت نبوده و باید رعایت شوند (ABCs)اصول درمان بیماران ترومایي  ►

 .در احیاء این بیماران عالوه بر مادر باید جنین نیز احیاء شود ►

 .قرار بگیرد  left lateralار در پوزیشن در زمان احیاء بیماران باردار باید بیم IVCبا توجه به فشار رحم بر روي  ►

اگر در بیمار بعلت آسیب ستون فقرات امکان جابجایي وجود ندارد، وي را به تخت فیکس کرده و سپس کل تخت را  ►

 .به سمت چپ می چرخانیم

ود بعلت افزایش حجم خون مادر در بارداري، براي ایجاد عالئم شوک مثل تاکي کاردي و افت فشار خون، باید حد ►

لذا در حالیکه مادر دچار اختالل در پرفوزیون نیست جنین مي تواند دچار . از حجم خون از دست برود% 05

 .هیپوپرفوزیون شود

 قانون

.هر بیمار باردار با تروما باید بستري شده و سرم تراپي براي احیاء شروع شود  

Vaginal exam ( gynecologist ) 

 خونریزي ►

 پارگي پرده ها  ►

 بند نافپروالپس  ►

 بالجینگ پرینه ►

 

استفاده از کاغذ نیترازین براي ، در صورت رؤیت ترشحات سفید ابري یا سبز در سرویکس یا پرینه

 .بررسي وجود مایع آمنیوتیک در ترشحات الزم می باشد

 

Kleihouer Betke test   [ K-B test ] 

 یک روش خوب براي ارزیابي ترانسفوزیون فتوماترنال ►

 درخواست شود BG & Rhدر کلیه مادران ترومایي توصیه مي شود در آزمایشات اولیه همراه با  ►



چون تعدادي منفي کاذب در این تست وجود دارد در برخي منابع توصیه مي شود به تمام مادران ترومایي  ►

Rh منفي ، آمپول روگام تزریق شود 

 :خالصه اینکه

 Left lateral position 

 اپي علي رغم نرمال بودن عالئم حیاتياحیاء و سرم تر 

  مقیسهFH      باGA 

 معاینه ژنیکولوژي 

 مانیتورینگ جنین 

 K-B test  یا تجویز روگام در مادرانRh منفي  

 : (Chest Trauma) سینه ی قفسه ترومای

 

 : کلي هدف

 در بهبودي تسريع جهت در تنفسي الگوي بهبود جهت الزم تدابير و اقدامات و مراقبتي خود روشهاي با آشنايي

 سينه قفسه تروماي به مبتال فرد

 : رفتاري اهداف

 كند بيان را سينه قفسه آسيب هاي نشانه و عالئم از مورد پنج اقل حد -1

 .كند بيان را است شده دنده شكستگي دچار كه بيماري در مراقبتي خود موارد از مورد دو حداقل -2

 . دهد توضيح را درد تسكين ويا درد از جلوگيري روشهاي -3

 .ببرد نام را زخم عفونت عالئم -4

 .كند بيان را عفونت از جلوگيري روشهاي -5

 ببرد نام را دارد تيوپ چست كه بيماري مراقبتي خود اقدامات از مورد سه حداقل -6

 ببرد نام را ها ريه كامل اتساع براي تنفسي ورزشهاي -7

 .بداند را تيوپ چست خروج از قبل الزم اقدامات -8

 بداند را تيوپ چست خروج از بعد الزم اقدامات -9

 ببرد نام را ترخيص از پس خطر عالئم -11

 كند رابيان عمل از بعد جراحي برش محل حمايت هاي وروش موثر سرفه انجام نحوه -11

 دهد توضيح را سينه قفسه جراحي عمل از بعد وشانه بازو هاي ورزش انجام نحوه -12



 چون ، است برخوردار اي ويژه اهميت از ناي و عروق ، قلب ، ريه مثل هاي اندام وجود دليل به سينه ي قفسه

 به نافذ غير و نافذ صورت به سينه ي قفسه تروماي .شود مي ها اندام اين آسيب باعث سينه ي قفسه تروماي

 ، جناغ و ها دنده شكستگي موجب تواند مي ضربه نافذ غير تروماي در . شود مي بسته و باز آسيب باعث ترتيب

 سينه قفسه نافذ صدمات انواع شايعترين چاقو و گلوله از ناشي صدمات .شود آئورت و قلب ، ها ريه كوفتگي

 ميتواند شديد خونريزي و قلبي تامپوناد ، ريه كوفتگي ، هموتوراكس پنوموتوراكس، صدمات اين دراثر. هستند

 .شود ايجاد

 

 

 : ها دنده شكستگی

 اعمال يا و مشت،سقوط سينه،ضربات قفسه به مستقيم فشار شدن وارد مثل عواملي اثر در توانند مي ها دنده

 با دنده شكستگي اگر.شوند شكستگي دچار ) آوار از حاصل مثالً( كننده له ضربات در مثالً مستقيم غير فشار

  .باشد شده مختل خطرناكي طور به نيز تنفس است باشد،ممكن شده دار عارضه نيز نافذ زخمهاي

 اينكه دليل به مسن افراد در اما نيست شايع سينه ي قفسه پذيري انعطاف دليل به اطفال در ها دنده شكستگي

 دنده شكستگي اغلب است شايع بسيار اند شده شكننده ها استخوان و رفته دست از سينه ي قفسه پذيري انعطاف

 . دهد مي رخ دنده مياني قسمت در ها

 

 : شناور ی سینه ی قفسه

 يک آسيب اين در . است ارتفاع از سقوط بعد و تصادف اول ترتيب به شناور ي سينه ي قفسه علت ترين شايع

 جدا سينه ي قفسه از دنده چند همراه به جناغ اينكه يا شده شكستگي بيشتردچار يا قسمت دو از دنده چند يا

 به داخل جاي به بازدم هنگام در و داخل به خارج جاي به دم هنگام در شناور قسمت حالت اين در شود مي

 شناور ي سينه ي قفسه كه صورتي در . شود مي گفته متناقض حركت ، حركت اين به كه كند مي حركت خارج

 با و داده قرار شناور ي سينه ي قفسه روي حجيمي بالشتک . شود مي تر راحت تنفس و كم درد شود حركت بي

 بايد جداً آن بستن محكم يا و شناور ي سينه ي قفسه روي سنگين جسم دادن قرار از و شود بسته بايد باند يک

 . كند مي كم را جاري حجم چون شود خودداري

 

  : جناغ شكستگی

 ميوكارد يا ريه است ممكن آسيب اثراين در شود مي ايجاد داشبورد يا ماشين فرمان با برخورد اثر در معموالً

 . است تنفس تعداد افزايش جناغ شكستگي عالئم ترين شايع از . شود كوبيده قلب



 در خون تجمع ) وبسته باز پنوموتوراکس( جنب فضاي در هوا تجمع بصورت ریه هاي آسیب تروما بدنبال

 تواند مي سينه ي قفسه نافذ تروماي جنب فضاي در هوا تجمع. شود مي ایجاد ... و )هموتوراکس( جنب فضاي

 داايج باعث نيز مري شدن سوراخ است ممكن گاهي . ) پنوموتوراكس ( شود جنب فضاي در هوا تجمع موجب

 است ممكن مصدوم . گردد مي آن درون به هوا نشت و پلور پارگي به منجر خود نوبه به كه شود پنومومدياستن

 در هوا وجود دليل به قلب ضربان هر با شدن خرد صداي ( دهد نشان نيز را هامان عالمت يا و سنكوپ عالئم

 .)مدياستن

 L/min15 ميزان به را اكسيژن ، داده قرار نشسته نيمه پوزيشن در را مصدوم ، فوق عالئم مشاهده صورت در

 گيري تصميم (chest Tube)  سينه لوله جايگذاري مورد در ، پنوموتوراكس وسعت به بستگي . كنيد تجويز

 . شود مي

 

 فشارنده پنوموتوراکس

 عمل طرفه یك دریچه صورت به ريه هاي ساختمان يا و سينه قفسه ديواره در شده ايجاد زخم كه صورتي در

 از شدن خارج امكان آنكه بدون ، شود مي كشيده جنب فضاي درون به هوا مقداري ، سرفه يا و دم هر با ، كند

 هم روي به منجر يافته افزايش تدريج به جنب حفره داخل فشار ، صورت اين در . باشد داشته را حفره اين

 در خون تجمع . گويند مي فشارنده پنوموتوراكس وضعيتي چنين به . شود مي طرف همان در ريه خوابيدن

 بدنبال عمدتا است همراه جنب فضاي در هوا تجمع با معموال كه جنب فضاي در خون تجمع جنب فضاي

 .گردد خارج ريه داخل خون و شود انجام ) تيوب چست ( ريه گذاري لوله بايد و شود مي ايجاد دنده شكستگي

 

 :ریه کوفتگی

 ساير با اغلب و شود مي ايجاد سينه قفسه نفوذي غير تروماي دنبال به ، بوده ريه بافت صدمات جزو عارضه اين

 به . گردد ها مويرگ و آلوئول و ريه نسج داخل به خونريزي به منجر ضايعه اين . است همراه شديد صدمات

 جمع آلوئولها بين و بافتي ميان فضاي در مايعات و خون ، بافتي نفوذپذيري در تغيير و آنوكسي دليل به تدريج

 انسداد و آتلكتازي ، ضايعه اين پيشرفت دنبال به است ممكن انجام سر . گيرند مي ادم بروز موجب ، شده

 قفسه كننده له و نفوذي غير صدمات سابقه دنبال به ريه كوفتگي تشخيص . بيفتد اتفاق نيز تحتاني هوايي راههاي

 . گردد مي مطرح سينه

 

 

 



 :پریكارد تامپوناد

 مي جلوگيري قلب شدن پر از گويندكه مي پريكارد تامپوناد را )پريكارد( قلب جداري ي اليه در خون تجمع

 آن تامپوناد عالمت مهمترين دهد مي رخ قلبي ايست نهايتاً آن پيشرفت با و شود مي كم قلب بازده نتيجه در كند

 . است گردني وريد اتساع و قلبي صداهاي شدن ضعيف

 

 : کارد میو کوفتگی

 ادم همراه خونريزي به منجر كه شود مي ايجاد ، جناغ يا ها دنده شكستگي دنبال به يا ، نافذ غير تروماي اثر در

 .شود مي قلب ميوكارد اليه پارگي و

 :نای پارگی

 پارگي سريع ترميم جهت بيمار كردن آماده و سينه لوله گذاري جاي ، باال اكسيژن تجويز شامل درماني مداخالت

 . است جراحي طريق از

 

 :مری پارگی

 است نادر تروماي يک ازوفاژ پارگي دارد وجود مري پارگي احتمال ، دو هر نفوذي غير و نفوذي تروماهاي در

 . است كشنده بسيار ، بروز صورت در اما

 . دارد وجود آن پارگي احتمال نيز دوم و اول دنده شكستگي صورت در

 

 : سینه ی قفسه آسیب های نشانه و عالئم

 -سرفه با خون خروج -نفس تنگي -آسيب محل در تنفس با شونده تشديد موضعي درد -آسيب محل در درد

 . ها ناخن بستر و ها لب در سيانوز – فشارخون كاهش – سريع نبض - سينه ي قفسه طبيعي اتساع در اختالل

 

 : تشخیصي روشهاي

 

 .شود مي توصيه صدري قفسه بالنت تروماي دچار بيماران تمام براي CXR انجام :  سینه قفسه گرافي

CT- scan : CT  در كه كسي در صدري قفسه اسكن CXR درد يا پنه ديس دچار يا شده ديده اي يافته او 

 .)است شده قيد ضميمه قسمت در الزم هاي مراقبت ( رود مي بكار پايداراست صدري قفسه

 

 

 



 : درمان

 درمان و فيزيكي حركات از اجتناب درد، كنترل مبناي بر بايد جناغ و دنده شكستگي با بيمار طبي درمان

 جهت فرصت دادن و درد كاهش جهت ها بخش آرام از معموال .شود ريزي برنامه ، شده داده تشخيص صدمات

 .شود مي استفاده سرفه و عميق تنفس انجام

  :درد تسكین انتخابي راهكارهاي

 روز 7 تا 5 درد معموال باشد ميشكستگي  محل روي يخ كيسه وقراردادن اي دنده بين عصب كردن مسدود

  .يابد مي بهبود هفته 6 – 3 ظرف ها دنده هاي شكستگي بيشتر .دارد ادامه

 از ترشحات كردن پاك شامل درمان . است حمايتي معموال ، شكسته دنده درمان همانند شناور سينه قفسه درمان

 ترشحات تخليه و ريه اتساع برروشهاي متمركز كه ريه فيزيوتراپي با معموال كه باشد مي درد وكنترل ها ريه

 باشد موثرمي پزشک توسط مسكن تجويز درد كنترل براي .گردد مي انجام ، است

  

 يا خون نمودن خارج -ريه مجدد اتساع شامل توراکس همو و توراکس پنومو به مبتال بیماران درماني اهداف

 .است پلور داخل منفي فشار برقراري -پلور حفره از هوا

 درناژ سیستم برقراري و سینه لوله کاتتر گذاشتن

 در بزرگ قطر با ( chest tube ) سينه قفسه لوله ) جنب فضاي در خون تجمع(هموتوراكس درمان براي

 نزديک كوچک سينه قفسه لوله پنوموتوراكس درمان شودوبراي مي داده قرار پنجم يا چهارم اي دنده بين فضاي

 .شود مي گذاشته دوم اي دنده بين فضاي

 .شود مي آغاز عفونت از جلوگيري براي درماني بيوتيک آنتي

 

 : خانواده/بیمار به آموزش

 

 : تیوپ چست به مربوط مراقبتهاي

 بيمارجهت براي تيوب چست يا سينه قفسه لوله جايگذاري وعلت روش بايد ، تیوپ چست گذاشتن از قبل

 . شود داده آموزش بيمار، اضطراب پروسيجروكاهش انجام حين در بهتر همكاري جلب

 با و حس بي سينه قفسه در موردنظر منطقه موضعي حسي بي داروي از استفاده با گرددكه مي يادآوري بيمار به

 شود مي بخيه خود جاي به لوله بعد و شود مي جنب فضاي وارد را سينه قفسه لوله كوچک، برش يک از استفاده

 كامال لوكوپالست و استريل گازهاي با بعد و ) باتل چست( شود مي وصل تخليه سيستم به لوله مدت تمام در و

 .گردد مي پانسمان مزبور محل



 هنگام در شود داده توضيح بيمار به تيوپ چست جايگذاري از وبعد قبل chest X Ray انجام علت  -1

 سينه قفسه قدامي قسمت در لوله گذاشتن براي : كه شود مي داده آموزش بيمار ،بهتیوپ چست گذاشتن

 قرار افق سطح از باالتر درجه 41 تا 31 تنه و سر امكان صورت در و باز طاق وضعيت در بايستي ،

 .گيرد

 تحرك و سرفه و ناگهاني حركتهاي از كه شود داده آموزش بيمار به بايد پروسجر انجام طول در -2

  .بپرهيزد

 

 

 : شودکه مي داده آموزش بیماران به سینه قفسه لوله دادن قرار از پس

 هوا نشت صورت در كند خودداري لوله روي كشيدن دراز از سينه قفسه لوله گرفتگي از جلوگيري براي -1

 .دهند اطالع لوله طول در

 پرستار به محفظه در مايع سطح نرفتن وپايين باال صورت در كنيم مي يادآوري او ياهمراه بيمار به -2

 دهد اطالع

 كند عميق تنفس و سرفه مرتب كه شود مي بيمارتوصيه به -3

 حال همه در بنابراين "گردد كلمپ سينه قفسه لوله بايد"حتما تخليه سيستم از لوله شدن جدا صورت در -4

 .باشد بستر كنار بايد كلمپ

 تخت، به انتقال از وپس شود كلمپ بايد تيوپ چست احتياط براي بيمار جابجايي يا انتقال هنگام در -5

 .شود باز كلمپ

 دهد پرستاراطالع به بايد تخليه لوله طول در لخته وجود صورت در -6

 بايد لوله اطراف و شود مي تعويض سينه قفسه لوله اطراف پانسمان روزانه ، عفونت از جلوگيري براي -7

 . باشد تميز

 تر پايين سطح در و ) باتل چست( سينه قفسه لوله به وصل مخزن كه شود مي داده آموزش بيمار به -8

 . شود قرارداده لوله جاگذاري ازمحل

 . دهد اطالع پرستار به مخزن يا لوله طول در هوا نشت احتمال و ترك وجود درصورت -9

 ها وبخيه سينه قفسه لوله اتصال ومحل مخزن مورد بي دستكاري از عفونت از پيشگيري جهت -11

 .شود خودداري

 



 : تیوپ چست خروج از قبل پرستاری اقدامات
 

 لزوم صورت در و برد مي زمان ثانيه چند فقط تيوپ چست خروج كه شود مي داده توضيح بيمار براي -1

 . شود مي تزريق را مسكن پروسجر انجام از قبل دقيقه 31

 گيرد قرار نشسته نيمه دروضعيت بيماربايد -2

 ها لوله خروج زمان تا و بكشد عميق نفس يک ها بخيه كشيدن از بعد بايد كه دهيم مي توضيح بيمار به -3

 )والسالوا مانور(.نگهدارد را خود نفس پزشک توسط

 دهد گزارش را پانسمان شدن خيس و چركي مايع نوع هر خروج شود داده آموزش بيمار به -4

 .نكند باز پزشک توسط مجدد معاينه تا را تيوپ چست محل پانسمان گردد مي يادآوري بيمار به -5

 اطالع پرستار به تنفس در اشكال صورت ،در تيوپ چست خروج از پس كهشود داده آموزش بيمار به -6

 در ريه يک برداشتن يا ريه لوب يک برداشتن به تصميم پزشک جراحت شدت علت به گاه. شود داده

 .گيرد مي بيمار

  شانه های ورزش و تحرك ارتقاء

 حركتي دامنه در بايد شانه و دست شوند، مي كشيدگي و صدمه دچار عضالت سينه قفسه برش دنبال به چون

( جراحي از بعد اول ساعت 12 – 8)سريعتر  هرچه كه شود مي داده بيمارآموزش به .شوند داده حركت مفاصل

 گرددكه مي بيماريادآوري به تخت از خروج بر عالوه . كند حركت سريعتر چه هر و خارج تخت از بايد

 . كند مي شروع مبتال شانه و باز دردناك سفتي از جلوگيري و حركت حفظ جهت را شانه و بازو ورزشهاي

 

 غذایی رژیم

 متداول اشتها كاهش و خلط توليد ، نفس تنگي علت به سينه قفسه جراحي عمل تحت بيماران در تغذيه سوء

 سمع صورت در . گيرد قرار كافي حمايت مورد جراحي ز ا بعد تغذيه وضعيت نظر از بايد بيمار ، بنابراين . است

 معمولي غذايي رژيم بتدريج ، تحمل صورت در و شده شروع بيمار براي مايعات رژيم ، اي روده صداهاي

 ريه عملكرد حفظ و بهبود براي و شوند مي تحمل بهتر متعادل و مكرر ، كوچک هاي وعده. كند مي دريافت

 و سبزيجات مصرف كنيد استفاده ويتامين از سرشار و كالري پر ، پرپروتئين غذايي رژيم از بايد . هستند حياتي

 . كند كمک رخم سريعتر بهبود به تواند مي ، C ويتامين حاوي تازه هاي ميوه آب و مركبات

 خانواده/بیمار به خود از مراقبت آموزش

 :کنند مراجعه پزشك به باید زیر هاي نشانه و عالیم بروز صورت گردددر مي توصیه بیماران به



 شناختي و ذهني وضعيت در تغييرات ساير يا ، قراري بي افزايش ، نفس تنگي تشديد : تنفسي وضعیت در تغییر

 خلط رنگ يا مقدار در تغيير ، تنفس الگوي در تغيير ، تنفس تعداد افزايش ،

 سینه قفسه سوند یا جراحي برش محل از ترشحات سایر یا خونریزي -

 :سینه قفسه درد افزایش

 وريدي داروهاي و سينه قفسه فيزيوتراپي ، انگيزشي اسپيرومتر ، اكسيژن( تنفسي مراقبت روشهاي ، عالوه به* 

 مورد در خانواده و بيمار به پرستار است الزم بنابراين . يابند ادامه منزل در است ممكن ) خوراكي يا استنشاقي ،

 . دهد آموزش آنها به ايمن و صحيح استفاده

 انگیزشي اسپیرومتري از استفاده نحوه

 در اتساع حداكثر ايجاد ، عميق تنفس ، اسپيرومتري از استفاده از هدف :كه گردد مي يادآوري بيماران به ابتدا در

 طريق از ، جراحي اعمال از بعد خصوص به ريه خوابيدن هم روي درمان و پيشگيري و موثر ي سرفه ، برونشها

 .است بيمار همكاري و اراده قدرت ، انگيزه ، تحمل اساس بر و ، بينايي فيدبک

 : نمايد عمل زير روش به بايد اسپيرومتر از استفاده جهت كه شود مي داده آموزش بيمار به

 گيرد قرار نشسته پوزيشن در ابتدابايدبيمار . 

 جمع لبهاي بين در كامال را دهاني قطعه سپس ، دهد انجام عميق بازدم يک كه دهيد آموزش بيمار به 

 را هوا دم انتهاي در . انجامدهد ) ممكن تاحد ( عميق بطور و آرامي به را دم عمل و دهد قرار شده

 .دهد انجام را بازدم و كرده خارج دهان از را دهاني قطعه سپس ، داشته نگه ثانيه 3 تا 2 براي

  نمايد استراحت ثانيه 61 تا 31 تنفس هر بين 

  دهد انجام ساعت در بار 15 تا 11 را مانور اين. 

  داد شستشو بخوبي را دهاني قطعه بايد اسپيرومتر از استفاده از بعد. 

  كنيم مي سرفه انجام به تشويق را بيمار تالش بار هر بعداز 

  كند حمايت انها واز بگذارد ها بخيه روي را خود دست كردن سرفه حين دهيم مي آموزش بيمار به 

 "کند مي سرفه جراحي بعداز که بیماري در سینه قفسه جراحي برش محل حمایت مختلف هاي روش"

 از استفاده جهت كه شود مي داده آموزش بيمار ،به پزشک توسط استنشاقي داروي تجويز صورت در  -3

 :نمايد عمل زير روش به بايد اسپري

 .داريد نگه شكل مطابق قائم وضعيت در را آن بعد و دهيد تكان را مخزن و برداريد را دستگاه كالهک

 .كنيد خارج هايتان ريه از هوا و ببريد عقب به اندكي را سرتان

 دهيد قرار دهان درون را وسيله سر



 وسيله باالي پيستون روي كنيد، مي وارد هايتان ريه درون به را هوا ثانيه پنج تا سه طول در آرامي به حاليكه در

 انجام آهستگي به است ممكن كه آنجا تا را عميق دم ، اسپري فشار با همزمان كه است اين مهم .آوريد فشار

 . دهيد

 .كند پيدا را ها ريه پركردن فرصت دارو تا كنيد حبس را تان نفس ثانيه 11 براي

 .نكنيد استفاده اسپري از شده تجويز ميزان از بيش هرگز

 به آموزش مهم نكته( دهد ادامه را تنفسي تمرينات روز در بار چندين جراحي از بعد اول هفته چند در -4

 در بار 5 ورزشها انجام جهت بيمار به آموزش .است )مفاصل حركتي دامنه در(شانه تمرينات ، بيمار

 .است مهم روز

،  ماه 6 تا 3 براي . كند خودداري جراحي محل كامل بهبودي تا پوند 21 از بيش وزنه كردن بلند از -5

 باشند مي طبيعي حد از تر ضعيف جراحي برش محل و سينه قفسه عضالت

 كند استفاده درد كاهش جهت خوراكي ومسكن موضعي گرماي از -6

 هنگام در(كند متوقف را فعاليت سينه قفسه د در ،يا نفس ،تنگي خستگي احساس از بعد بالفاصله -7

 ).كند تاكيد جسمي فعاليتهاي تدريجي افزايش اهميت به پرستاربايد :بيمار ترخيص

 ) آئروسل اسپري و هوا آلودگي ، عطر ، سيگار ( بپرهيزد برونش كننده تحريک مواد از -8

 .بپرهيزد ه شد شناخته عفونت دچار يا خورده سرما افراد از -9

 مشورت پزشک با پنوموني عليه بر واكسيناسيون درباره و دهد انجام را انفوالنزا عليه بر واكسيناسيون  -11

 كند

 .گردد قطع بايد الكل و دخانيات مصرف  -11

 شود داشته نگه خشک و تميز بايد ترخيص از پس زخم محل  -12

 ، تب بروز يا و زخم محل از چركي ترشح يا و حساسيت ، تورم ، قرمزي گونه هر وجود صورت در -13

 .كنيد مراجعه معالج پزشک به سريعاً

 در بايد ) ... و التهاب ضد ، دردها ضد ها بيوتيک آنتي ( معالج پزشک طرف از شده تجويز داروهاي -14

 بپرهيزيد دارو سرانه خود دوز تغيير يا قطع از و.گردد مصرف معين زماني فاصله

 
 :منابع
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