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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 آموزش تراكئوستومي

 

با بيرون در مواردی كهه   نایگردن و ارتباط دادن فضای  جلویاز قسمت  ناییا  عبارت است از بازكردن تراشه

 نيست.یا سایر علل بيمارقادر به تنفس به دليل بيماریهای حنجره 

 

 اشكال مختلف لوله تراكئوستومي : 

 

این لوله ها در اندازه ها و جنس های مختلفي است متداول ترین مدل دارای یه  قسهمت بيرونهي بها دو بهال      

مي شود بدنهه لولهه دارای دو قسهمت جهارجي و داجلهي اسهت        تفي است كه توسط باند به دور گردن ثابطر

نزدی  انتهای لوله ی  كاف قرار دارد كه هنگام باد شدن با تراشه مماس مي شود . كاف باد شده از وارد شدن 

 غذا به داجل نای جلوگيری مي كند.

 

 مزیت استفاده از تراكئوستومي :

  

 يمار بهترتحمل مي شود و مقاومت كمتری را درراه هوایي ایجاد مي كند.توسط ب 

 به بيمار اجازه مي دهد از راه دهان تغذیه كند. 

 يمار قادر به صحبت كردن جواهد بود.ب 

 امن تر ثابت مي شود 

تومي ، درصورت نياز به تهویه مكانيكي ، اقدام بهه عمهل تراكئوسه    لوله گذاری داجل نایروز از 7ذشت بعد ازگ

 صورت مي گيرد.

 

 عوارض شایع درتراكئوستومي 

 

 انسداد مجرا توسط ترشحات 

 ازمحل جونریزی 

  وارد شدن هوا به زیر پوست 

 عفونت 

 ایجاد ارتباط بين نای و مری 

 

 مراقبت الزم بعد ازتراكئوستومي درمنزل: 
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 و كاغذ دراجتيار وی قراردهيد. درصورت هوشياری قلم 

 ندهای آن مطمئن شوید .بازثابت بودن لوله به وسيله  

 قبل از تغذیه كاف را باد كنيد. 

 غذا جيلي داغ نباشد. 

 رژیم غذایي نرم و مایع باشد. 

 از مصرف غذاهای زیاد شيرین كه باعث ترشح بزاق مي شود جودداری شود. 

 بهداشت دهان و دندان فراموش نشود. 

 زدن روی منفذ را به مدت كوتاهي بگيرد. فاند جهت حربه بيمار آموزش داده شود كه مي تو 

راف ناحيه به پزش  مراجعه طا شسته شود در صورت تغيير رنگ ااز شروع انجام هركاری دست هل قب 

 كند.

 درموقع ابتال سرما جوردگي و یا عفونت مجاری تنفسي با پزش  مشورت كنيد. 

مار مي شود . ایجاد رطوبت كهافي محهيط   سردی بيش از حد هوا یا جش  بودن هوا سبب آزردگي بي 

 ميت زیادی دارد.ها

 

 به طور مستقيم درمعرض هوای سرد قرار نگيرد زیرا باعث جشكي مخاط و سرفه مي شود . 

اگردلمه روی پوست به وجود آمده باید مرطوب كننده بدون روغن روی پوست ماليده و سهسس بایه     

 ت . وسيله استریل دلمه ها را از روی پوست برداش

 تشویق بيمار به سرفه كردن مكرر 

 فيزیوتراپي تنفسي شامل ماساژ پشت ، ایجاد لرزش و سرفه. 

 

 


