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 تراكئوستومي                                     :   عنوان

  
گـردن و ارتبـاط دادن    جلـوی از قسمت  یا نای عبارت است از بازكردن تراشه

با بريون در مواردي كه بیمارقادر به تنفس بـه دلیـل بیماریهـاي     نایفضاي 
  .نیستیا سایر علل ره حنج

  
  : اشكال خمتلف لوله تراكئوستومي 

  
این لوله ها در اندازه ها و جنس هاي خمتلفي است متداول ترین مدل داراي یك 

مـي شـود    تقسمت بريوني با دو بال طريف است كه توسط باند به دور گردن ثابـ 
كـاف   بدنه لوله داراي دو قسمت خارجي و داخلي است نزدیك انتهاي لوله یـك 

كاف باد شده از وارد . قرار دارد كه هنگام باد شدن با تراشه مماس مي شود 
  .شدن غذا به داخل ناي جلوگريي مي كند

  
  :مزیت استفاده از تراكئوستومي 

   
توسط بیمار هبرتحتمل مي شود و مقاومت كمرتي را درراه هـوایي اجيـاد مـي     -

  .كند
 .ندبه بیمار اجازه مي دهد از راه دهان تغذیه ك -
 .یمار قادر به صحبت كردن خواهد بودب -
 امن تر ثابت مي شود -

، درصورت نیاز به هتویه مكانیكي  لوله گذاری داخل نایروز از ٧ذشت بعد ازگ
  .، اقدام به عمل تراكئوستومي صورت مي گريد

  
  عوارض شایع درتراكئوستومي 

  
  انسداد جمرا توسط ترشحات -
 ازحمل خونریزي -
  وستوارد شدن هوا به زیر پ -
 عفونت -
 ایجاد ارتباط بین نای و مری -

  
  : مراقبت الزم بعد ازتراكئوستومي درمنزل

  
  .و كاغذ دراختیار وي قراردهید درصورت هوشیاري قلم -
 .ندهاي آن مطمئن شوید بازثابت بودن لوله به وسیله  -
 .قبل از تغذیه كاف را باد كنید -
 .غذا خیلي داغ نباشد -
 .رژمي غذایي نرم و مایع باشد -
 .از مصرف غذاهاي زیاد شريین كه باعث ترشح بزاق مي شود خودداري شود -
 .هبداشت دهان و دندان فراموش نشود -
زدن روي منفذ را بـه   فبه بیمار آموزش داده شود كه مي تواند جهت حر -

 .مدت كوتاهي بگريد
راف طـ ا شسته شود در صورت تغیري رنگ ااز شروع اجنام هركاري دست هل قب -

 .مراجعه كند ناحیه به پزشك
درموقع ابتال سرما خوردگي و یا عفونت جماري تنفسـي بـا پزشـك مشـورت      -

 .كنید
. سردي بیش از حد هوا یا خشك بودن هوا سبب آزردگي بیمـار مـي شـود     -

 .یت زیادي داردمهاجياد رطوبت كايف حمیط ا

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

درماني ، هبداشيت
 هتران



 
به طور مستقیم درمعرض هواي سرد قرار نگريد زیرا باعـث خشـكي خمـاط و     -

 .د سرفه مي شو
اگردمله روي پوست به وجود آمده باید مرطوب كننده بدون روغن روي پوست  -

 . مالیده و سپس بایك وسیله اسرتیل دمله ها را از روي پوست برداشت 
 تشویق بیمار به سرفه كردن مكرر -
 .فیزیوتراپي تنفسي شامل ماساژ پشت ، اجياد لرزش و سرفه -

  
 


