
  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 : مددجوی عزیز

این پمفلت آموزشی جهت  شما، برای سالمتی آرزوی و باسالم

در اختیار شما  مراقبت های الزمافزایش اطالعات شما در مورد 

 .قرار گرفته است

 :تعریف تراكئوستومی

       ي در ناي ايجاد يك روش جراحي است كه درآن دريچه ا

كه .هدف از آن ايجاد يك راه هوايي در لوله تراشه است.مي شود

 .شما آن را بصورت يك حفره در زير گلو مشاهده ميكنيد

لوله اي پالستيكي يا فلزي در اين حفره قرار داده مي شود كه به 

 .آن لوله تراكئوستومي گفته مي شود

بعد از تراكئوستومي  ولاحساس درد و ناراحتي در هفته ي  ا

 .طبيعي است

معدي صورت مي گيرد و   –بعد از عمل شروع تغذيه با لوله بيني 

سپس با دستور پزشك تغذيه با مايعات از طريق دهان شروع 

و به تدريج غذاهاي جامد برحسب تحمل بيمار در برنامه .ميشود

 .غذايي گنجانده ميشود

ح بزاق و تضعيف از مصرف غذاهاي زياد شيرين كه باعث ترش*

 .قدرت چشايي ميشود خودداري شود

 54الي  03بيمار  سر)الزم است  بيمار در وضعيت نشسته *

 .باال باشد (درجه

شود، زيرا با هر سرفه مقدار بيمار به سرفه ي مكرر تشويق  *

 .زيادي خلط از دهانه ي تراكئوستومي خارج ميشود

د و ميتوان با اهميت زيادي دار ايجاد رطوبت كافي در محيط*

 .استفاده از دستگاه بخور رطوبت كافي را در محيط ايجاد كرد

فيزيوتراپي تنفسي شامل ماساژ پشت ، ايجاد لرزش،كوبش و *

سرفه،به تخليه ي ترشحات و باز شدن بافت ريه كمك كرده و 

 توانايي استفاده از ماهيچه هاي تنفسي را افزايش ميدهد و سبب

 

 پيشگيري از رويهم خوابيدن ريه ها و كاهش عفونت ميشود و 

 الزم است روزانه چندين بار اين عمل

 از ارتباط بيمار با افرادي كه مبتال به سرماخوردگي يا عفونت* 

 .هاي دستگاه تنفسي هستند بپرهيزيد

 .براي مدت شش هفته محدود ميشود فعاليت شديدبعد از عمل *

گرم يا دهانشويه بشوييد و دندانهاي  بمرتب دهان خود را با آ *

 .خودرا مسواك بزنيد

 :مراقبت محل تراكئوستومي 

 .دستكش بپوشيد و پانسمان كثيف تراكئوستومي را برداريد

از نرمال سالين و اپليكاتورهاي سرپنبه اي و يك سواپ گاز براي 

ج و استوماي تراكئوستومي استفاده نموده و از رلبه خاتميز كردن 

 .داخل به خارج بشوييد و ناحيه تميز شده را خشك كنيد

 .نوار تراكئوستومي را تعويض نماييد

بااستفاده از قراردادن يك يا دو بند انگشت زير نوار در ناحيه 

خميدگي از سفت نبودن بيش از حد نوار اطمينان حاصل 

سانتي متر استريل پانسمان آماده  03.03يك گاز .كنيد

تراكئوستومي را از زير تراكئوستومي رد كنيد به صورتي كه 

 .در پايان بيمار را به حالت اوليه برگردانيد.اطراف آن فيكس شود

جهت پيشگيري از عفونت بهتر است لوله هاي تراكئوستومي هر *

  .روز تعويض شود 7الي  4

الزم است هر زمان كه پر شد تخليه شده و  لوله ي داخلي تراك*

 .شستشو داده شود

 همواره محل استوما را خشك نگهداريد *

اطراف تراكئوستومي بايد توسط نرمال سالين از ترشحات پاك و *

 .توسط پانسمان خشك پوشانده شود

اگر دلمه اي روي پوست به وجود آمده بايد ماده مرطوب كننده *

 ليده و سپس با يك وسيله ي استريلبدون روغن روي پوست ما

 .دلمه ها را از روي پوست برداشت

 

 

. ستراحت بيمار عاري از گرد و خاك باشدمراقب باشيد محل ا *

مگس از پشه بند ويا توري براي جلوگيري  در صورت وجود پشه و

 .از ورود حشرات به لوله تراكئوستومي استفاده كنيد

حين استراحت پتو يا ملحفه روي تراكئوستومي را مسدود * 

  .نكند

و  از تماس با ذرات و مواد پودري كه ميتواند وارد استوما شده*

 .باعث مشكالت تنفسي جدي گردد اجتناب كنيد

ورود از انجام شنا خودداري كرده و به هنگام حمام كردن از  *

 .آب به داخل لوله جلوگيري كنيد

درتراكئوستومي دايم بيمار ميتواند به منظور يادگيري صحبت *

 .بالوله به يك متخصص گفتار درمان مراجعه كند

شل براي پوشش  از يك روسريدرهنگام خارج شدن از منزل  *

 .گردن استفاده نماييد

گوش وحلق وبيني به پزشك  بالفاصله  در موارد ذيل حتما

 :مراجعه نماييد

تنفس :در وضعيت تنفس بيمار مانند  هرگونه تغيير*

 مشكل،تحريك پذيري،سياه شدن پوست و لب ها ،افزايش تعداد

تنفس،استفاده از عضالت شكم در تنفس و شك به انسداد راه 

 هوايي 

 اگر احساس ميكنيد لوله ي تراكئوستومي بيرون آمده و قادر به *

 .جايگزين كردن آن نيستند

اگر بيمار مشكل  تنفسي دارد و بااستفاده از روش معمول *

 .پاكسازي تنفسي بر طرف نميشود

 در صورت افزايش درد و ناراحتي*

 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  .ماهي يكبار جهت مايعات دوره اي مراجعه كنيد*

و در صورت بروز  مراقب نشانه ها وعاليم اوليه ي عفونت باشيد*

تب ،افزايش ضربان قلب ،افزايش ترشح چركي،بوي بد 

ترشحات،حساسيت و قرمزي، مشاهده ي  زخم و افزايش قرمزي 

ع در اطراف استوما و ترشحات غليظ وخون آلود به پزشك اطال

 .دهيد 
 

دستگاه ساكشن ،رابط :لوازم مورد نياز  : نحوه انجام ساكشن

 (رنگ سفيد ترجيحاً) سرساكشن ساكشن،

سي سي،دستكش يكبار مصرف،دستكش  4سرم شستشو،سرنگ 

 گاستريل،گاز استريل ،كپسول اكسيژن،ماسك،آمبوب

و  گان،دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد  -1

 .ماسك بپوشيد

اكسيژن را  ر وضعيت نيمه نشسته قراردهيد ود را بيمار -2

ليتر تنظيم نموده تاچنددقيقه قبل از 03روي

 .دريافت كند باال با درصد ساكشن،بيمار اكسيژن

لوله رابط را به دستگاه وصل نماييد سپس سر ساكشن  -3

به سر لوله  را بدون آن كه از پوشش خود خارج كنيد

 .رابط وصل كنيد

غالب بپوشيد و دستكش استريل را در دست  -4

 .سرساكشن را از پوشش خارج نماييد

استريل بودن سرساكشن بسيار مهم است سرساكشن  -5

دست استريل گرفته و با دست غيراستريل انتهاي  را با

-03بدون حالت مكش و فشار حدود -لوله راببنديد 

سانتي متر وارد تراكئوستومي كنيد وسپس مكش  04

 .لي متر جيوه باشدمي023فعال شود فشارنبايد بيش از 

حركت چرخشي آن را  بازكنيدو با راسپس انتهاي لوله  -6

ثانيه  03-04طول مدت ساكشن نبايد از  .خارج نماييد

 .بيشتر باشد

 .بدهيد مجددا به بيمار اكسيژن با درصد باال -7

 

 

آب و صابون  بعد از اتمام عمل ساكشن دست ها را با   -8

 .بشوييد

 

 :نكات مهم در ساكشن 

را كه مي خواهيد وارد هرگز آن قسمت از سرساكشن 

هيچ گاه به صرف اين كه  .تراكئوستومي كنيد دست نزنيد

 در ثانيه سرساكشن را04ترشحات بيمار بسيار زياد است بيشتر از 

بار  0 مار نگه نداريدحداكثرمي توان در هر نوبت تابيراه هوايي 

 .بيمار را ساكشن كرد

راكئوستومي فشار وارد ت با هرگز سر ساكشن را باحالت مكش ويا

 .نكنيد

بين هربار ساكشن حداقل به مدت يك دقيقه به بيمار اكسيژن با 

 .بدهيد درصد باال

بعد از هربارساكشن كردن دور سرساكشن ها يكبار مصرف هستن،

 .خته شونداندا

ساكشن را ترجيحا قبل از وعده غذايي ، قبل از خواب و بعد از 

 .خواب انجام دهيد

كشن سرلوله رابط را بايك گاز استريل بعد از اتمام عمليات سا

 .بپوشانيد

در صورتي كه ترشحات بيمار زياد است و به راحتي خارج نميشود 

يا به صورت تكه هاي جامد درآمده است مدت زمان بيشتري 

حداقل روزي سه بار ظرف جمع كننده .بيمار را بخور سرد دهيد

 .ييدب و وايتكس بشوآترشحات را خارج كرده و به خوبي با 

هيچ گاه سرساكشني كه با آن دهان بيمار را تميز كرده ايد وارد 

 .تراكئوستومي نكنيد

دهاني را با يك سر  يپس از اتمام ساكشن ناي،فضاي حلق

 . ساكشن ديگر ساكشن نماييد
 

 

 

 
 

 

 
 

  

   

 :عنوان سند

 مراقبت از تراكئوستومي
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 واحد آموزش 
 بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

 up to dateسايت : منبع

 2302برونرسودارث

Zayeshgah.bentolhoda :اینستاگرام  
Bentolhoda-hospital-maternity 

 

در صورت سوال يا مشكل در زمينه بيماري خود مي توانيد به 

بجز تعطيالت به  14الي  8ت رايگان همه روزه از ساعت صور

 .تماس حاصل فرماييد پرستاري  آموزش سالمت  كلينيك
 

 551-38505585شماره تماس 

 خيابان بهار -مشهد :آدرس 

 
 

مراقبت از 

 تراكئوستومي


