
 

 

 
 

 اًؿگبُ ػلَم پصؾكي ٍ خدهبت ثْداؾتي دزهبًي تْساىز

 دفتس پسغتبزي ٍهبهبئي–هؼبًٍت غالهت 

 
 (8)جصٍُ آهَشؾي

 پسغٌل پسغتبزي جديد الَزٍد

 "تٌفػي جت ّبي ٍيطُقهسا"

 

 :گبىتْیِ کٌٌد

 ضئيؽ ازاضٟ دطؾشبضي : ذٞضقيس ٝؾٌٞيي

 ؾيٜبؾٞدطٝايعض آٗٞظقي ثي٘بضؾشبٙ  :ثبثي ثركٜسٟ دٜس

 اٛؿشيشٞ ًبٛؿط ؾٞدطٝايعض آٗٞظقي ثي٘بضؾشبٙ  :لٜسيبض ػؿٌطياؾ
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 : هغبلتفْسغت 
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 22 ٗطاهجز اظ ثي٘بض  ٝس٢ٞي٠ ٗهٜٞػي  6
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 : ؼسيف تٌفعت  

ٜ٘بيعساايٚ  اٛؿبٙ زض ٝيعؼيشي ٗشؼعبزّ ايلعب ٗي    ؾيؿشٖ سٜلؽ ٛوف اؾبؾي ٝ سؼييٚ ًٜٜسٟ  زض حلظ ٝ سسإٝ كطآيٜس ١بي حيبسي

 CO2اًؿيػٙ ٝ زكغ ًٔي٠ كطآيٜس ١بي ٗطثٌٞ ث٠ خصة CNS)) ؾيؿشٖ ث٠ ١٘طاٟ زٝ ؾيؿشٖ هٔجي ٝ ػطٝهي ٝ ػهجي ٗطًعي

 ضا ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗبزٟ ظايس ٗشبثٞٓيٌي اظ ثسٙ ثؼ٢سٟ زاضٛسا

 ٝ    حطًبر ٜٗظٖ ٝ زٝضٟ اي سٜلؿي ضا ايدبز ًطزٟ ٝ ثُٞض ضكٌٔؿي ٗٞخت اٛوجبو ػًالر سٜلؿي  ؾيؿشٖ ػهجي ٗطًعي

ُطزـ ذٞٙ ضا ٠ً الظ٠ٗء ثطهعطاضي سجعبزالر ُعبظي زض    ، جي ػطٝهيحطًز ١ٞا ث٠ زاذْ يب ذبضج ضي٠ ١ب ٗي قٞزاؾيؿشٖ هٔ

ؾُح ضي٠ ١ب ٝ ؾّٔٞ ١ب اؾز سساضى ٗي ثيٜساسٜلؽ ث٠ ٗؼٜبي سجبزّ اًؿيػٙ ٝ زي اًؿيس ًطثٚ ثيٚ ؾّٔٞ ١ب ٝ ٗحيٍ ذبضج 

ٝ زي اًؿعيس   ػٙياًؿيس ًطثٚ سٞٓيعس ٗعي قعٞزاسجبزالر اًؿع     زي ٗي ثبقسازض اثط ٗشبثٞٓيؿٖ ٗٞاز ؿصايي زض زاذْ ؾّٔٞ ١ب 

 ًطثٚ زض ؾُح ؾٔٞٓي سٜلؽ زاذٔي ٛبٗيسٟ ٗي قٞزا

 
 فیصيَلَضيكي شيس اغت:فسآيٌد تٌفع ؾبهل فؼبلیت ّبي 

 س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي ضي٠-  1

 ؿيػٙ ٝ زي اًؿيس ًطثٚ زض ؾُح آٓٞئْ زض ضي٠ًسجبزّ ا-2

 ُطزـ ذٞٙ ٖػٙ ٝ زي اًؿيس ًطثٚ زض ؾيؿشياٛشوبّ اًؿ-3

 طثٚ ثيٚ ذٞٙ ٝ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ اظ َطين اٛشكبضسجبزّ اًؿيػٙ ٝ زي اًؿيس ً-4

 سٜظيٖ كؼبٓيز ١ب ٝ اػ٘بّ سٜلؿي سٞؾٍ ٗطاًع ًٜشطّ سٜلؽ-5

 
 : آًبتَهي غیػتن تٌفػي

 :ؾيؿشٖ سٜلؿي ث٠ زٝ هؿ٘ز سوؿيٖ ٗي قٞز

 ٗدبضي ١ٞايي ؿيط سٜلؿي -1

 ٗدبضي ١ٞايي سٜلؿي-2

 :سٜلؿي قبْٗ ؿيط ٗدبضي ١ٞايي

 ثيٜي-آق

 بظاّؾيٜٞؼ ١بي دبضا ٛ-ة

 حٔن-ج

 حٜدطٟ-ز

 سطاق٠-ٟ

 ثطٝٛف ١ب-ٝ

 :ٗدبضي ١ٞايي سٜلؿي قبْٗ

 ثطٝٛكيّٞ ١بي سٜلؿي-آق

 ٗدبضي آٓٞئٔي-ة

 آٓٞئْ ١ب  ٗي ثبقٜس-ج
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 ٗئيٞٙ آٓٞئْ ٗي ثب قٜسا 322ٗحْ انٔي سجبزالر ُبظي زض آٓٞئْ ١ب ٗي ثبقس ٝ ضي٠ ١ب زاضاي 

 

 
 

 :کٌتسل تٌفع

 :(CNSکٌتسل تٌفع تَغظ غیػتن ػصجي هسکصي)

 ثطاي ًٜشطّ ػْ٘ سٜلؽ يي ٗطًع ٝاحس ٝخٞز ٛساضز ث٠ٌٔ سؼسازي اظ ٗطاًع ػهجي زض ايٚ اٗط قطًز ٗي ًٜٜسا

 ٢ٗ٘شطيٚ ٗطاًع سٜظيٖ ًٜٜسٟ ػْ٘ سٜلؽ ػجبضسٜس اظ:

 آٜربع ثهْٗطاًع ػهجي دكشي ٝ قٌ٘ي -آق

 ٗطًع دٜٞٗٞسبًؿيي ٝ آدٜٞؾشيي زض دْ ٗـعي-ة
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 :کٌتسل ؾیویبيي تٌفع

يي ؾيؿشٖ سٜلؿي حلظ ؿٔظز ١ب ي ٜٗبؾجي اظ اًؿيػٙ،زي اًؿيس ًطثٚ ٝ يٞٙ ١عبي ١يعسضٝغٙ اؾعز،ثٜب ثعط ايعٚ      ١سف ٢ٛب

ذٞز ًبض ٗعٜظٖ ٝ   ٗٞخت ايدبز سٜلؽ ١بي  CNSؾيؿشٖ سٜلؽ ٛؿجز ث٠ سـييطار ١ط يي اظ ايٚ ٗٞاز حؿبؼ اؾزاٗطاًع 

اَالػبسي اظ ٜٗبثغ ٗرشٔق ثسٙ زضيبكعز زاضز   "اي٘بزٝضٟ اي ٗي قٞٛس اٗب ايٚ ؾيؿشٖ خ٢ز سٜظيٖ كؼبٓيز ١بي ذٞز ثبيؿشي ز

 ٢ٗ٘شطيٚ ايٚ ٗطاًع ػجبضسٜس اظ:

ٝ ؿٔظعز يعٞٙ ١يعسضٝغٙ     PaO2   ٝPa CO2*اَالػبر ٝان٠ٔ اظ ُيطٛسٟ ١بي قي٘يبيي ٗحيُي ٠ً ٛؿعجز ثع٠ سـييعطار    

 حؿبؾٜسا

 غ ٗـعي ٛربػي حؿبؼ ١ؿشٜسا*اَالػبر ٝان٠ٔ اظ ُيطٛس ١بي قي٘يبيي ٗطًعي ٠ً ٛؿجز ث٠ سـييطار يٞٙ ١يسضٝغٙ ٗبي

 حلظ ٛ٘بيساؾيؿشٖ سٜلؿي ث٠ ٛحٞي كؼبٓيز ٗي ًٜس ٠ً ُبظ ١بي ذٞٙ قطيبٛي ضا زض ٗحسٝزٟ َجيؼي ٝ هبثْ هجٞٓي 

              PaO2>60mmhg 
PaCO2:35-45mmhg 

PH: 7.35-7.45  
 

 :کٌتسل تَْيِ

ٛوعف سحطيٌعي زض اكععايف س٢ٞيع٠     ، ضكٌٔؽ ٗئي ٓيشط خيٟٞ(ٗؿشوي٘ب ثهٞضر يي 62)ً٘شط اظ PaO2ًب١ف ثيف اظ حس

١بي ٗٞخٞز زض هٞؼ آئٞضر ٝ  ٟدبؾد ٗي ز١ٜس قبْٗ ُيطٛس PaO2ضيٞي زاضزاُيطٛس ١بي قي٘يبيي ٗحيٍ ٠ً ث٠ سـييطار 

١ب ٗي قٞزٝ ٗٞخت سحطيي  ٟٗٞخت سحطيي ايٚ ُيطٛس Pao2ٗحْ زٝ قبذ٠ قسٙ قطيبٙ ًبضٝسيس ١ؿشٜساًب١ف ٗيعاٙ 

٠ اكعايف خجطاٙ زض س٢ٞي٠ ضيٞي ٗي قعٞزسب ٗيععاٙ ككعبض اًؿعيػٙ زض آٓٞئعْ ١عب اكععايف يبكشع٠ ٝ         ٗطاًع ػهجي زٕ ٝ زض ٛشيد

 ث٠ حس َيجؼي ثطُطززا Pao2سجبزالر ُبظي سؿطيغ قسٟ ٝ 

 
 : کٌتسل تَْيِ زيَي

ًع٠ ثبيؿعشي ثع٠ ٗوعساض       PaO2ًب١ف زض س٢ٞي٠ ضيٞي ٗٞخت ثبال ضكشٚ ككبض زي اًؿيس ًطثٚ ذٞٙ ٗي ُطزز ثعط ذعالف   

 5سعب   2زض حعس    PaCo2اكعايف زض ٗئي ٗشط خيٟٞ(سب ُيطٛسٟ ١بي قعي٘يبيي سحطيعي قعٞٛس،    62اكز ًٜس)ثيف اظ  ظيبزي

١٘طاٟ ثب سـييعطار   PaCO2% ٗي قٞزاثٜب ثط ايٚ سـييطار خعيي زض 122خيٟٞ ٜٗدط ث٠ اكعايف س٢ٞي٠ ضيٞي ث٠ ٗيعاٙ  ٗئي٘شط

ٗيععاٙ آٙ ثع٠ حعس َجيؼعي ثطؾعساثط ػٌؽ،ًعب١ف       CO2ثيكعشط   ضكٌٔؿي هبثْ سٞخ٠ زض سؼساز ٝ ػ٘ن سٜلؽ اؾز سب ثب زكعغ 

ًعب١ف سحطيٌعبر سعٜلؽ قعسٟ سعب زي اًؿعيس ًعطثٚ زض ثعسٙ          ث٠ ً٘شط اظ حس َجيؼي ثُٞض ضكٌٔؿي ٗٞخعت   PaCO2زض

 ث٠ حس ٛطٗبّ ثط ٗيِطززا PaCo2احشجبؼ ٛ٘بيساثب ايٚ ػْ٘ 

١بي قي٘يبيي  ٟزض هٞؼ آئٞضر ُيطٛسا ٛساضزيط ذالف اًؿيػٙ ُيطٛس ١بي قي٘يبيي ٗكرهي ثطاي زي اًؿيس ًطثٚ ٝخٞز 

ٝ اكععايف ؿٔظعز     ١PaCO2بي قي٘يبيي ٛؿجز ث٠ ًب١ف  ٟٗحيُي خ٢ز يٞٙ ١يسضٝغٙ ٝخٞز زاضز ث٠ ايٚ سطسيت ُيطٛس

 يٞٙ ١يسضٝظٙ ذٞٙ حؿبؼ ١ؿشٜس ٝ ايٚ زٝ ػبْٗ ٗٞخت اكعايف س٢ٞي٠ ضيٞي ٗيكٞٛسا

 
    

 :ًقؽ ػَاهل ديگس دز کٌتسل تٌفع
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 بي ًككيُيطٛسٟ ١-آق

 Jُيطٛس ١بي -ة

 اثط زضخ٠ حطاضر-ج

 ١يدبٛبر-ز

 كؼبٓيز ١بي قسيس ػًالٛي-ٟ

 ٗهطف زاضٝ-ٝ

 
 :کٌتسل ازادي تٌفع

ًٜشطّ اضازي سٜلؽ ٗؿشوي٘ب اظ هكط ٝ ؾبيط ٗطاًع ثهْ آٜربع ٜٗكب ٗي ُيطز ث٠ ٛحٞي ٠ً كطز ثب اضازٟ ذٞز ٗي سٞاٛعس سعٜلؽ   

 بظزاضا ًٜس يب سٜس ٛ٘بيس يب ثطاي ٗسسي ٗشٞهق ؾ

 
 :الحبت ٍ هفبّین فیصيَلَشيک هسثَط ثِ تٌفعغاص

 :حجن ّب ٍ ظسفیت ّبي زيَي

يٌي اظ ضٝـ ١بي ؾبزٟ ثطاي ُٗبٓؼ٠ س٢ٞي٠ ضيٞي،اٛساظٟ ُيطي ١ٞاي ٝضٝزي ٝ ذطٝخي ضي٠ ١ب سٞؾٍ اؾذطٝ ٗشط اؾزاثُٞض 

٠ حدٖ ١بي ظيط سوؿيٖ ثٜعسي ٗعي   ٓيشط اؾزاايٚ ظطكيز ١ب ضا ث 4-6ٗشٞؾٍ ظطكيز ضي٠ زض يي كطز َجيؼي ثبٓؾ زض حسٝٝز 

 ًٜٜسا

 (Tidal volumeحدٖ خبضي) -1

ثعب يعي ثعبظ زٕ ٗؼ٘عٞٓي اظ ضيع٠ ١عب ذعبضج ٗعي قعٞز ٗوعساض آٙ            يب حد٘ي اظ ١ٞاؾز ٠ً ثب يي زٕ ػبزي ث٠ ضي٠ ١ب ٝاضز ٝ

ml/kg8-6 يب زض حسٝٝزml 522 اؾزا 

  inspiratory Reserve Volume)حدٖ شذيطٟ زٗي)-2

ي اؾز ٠ً ث٠ زٛجبّ يي زٕ ػبزي ثب يعي زٕ ػ٘يعن ٗيشعٞاٙ ٝاضز ضيع٠ ١عب ٛ٘ٞزاٗوعساض آٙ زض حعسٝز        حدٖ ١ٞاي ايبكي زٗ

 اؾزاؾي ؾي   3222

 (Expiratory reserve Volumeحدٖ شذيطٟ ثبظ زٗي)-3

حد٘ي اظ ١ٞاؾز ٠ً ٗي سٞاٙ ثؼس اظ دبيبٙ يي ثبظ زٕ ػبزي،ثب يي ثبظزٕ هٞي اظ ضي٠ ١ب ذبضج ًعطز ٗوعساض آٙ زض حعسٝز    

 زاؾاؾي ؾي  1122

 (Residual Volumeحدٖ ثبهي٘بٛسٟ)-4

حد٘ي اظ ١ٞاؾز ٠ً حشي ثب قسيس سطيٚ ثبظزٕ ٛيع زض ضي٠ ١ب ثبهي ٗي ٗبٛس ٝ ٗبٛغ اظ ًالدؽ آٞئعْ ١عب ٗعي ُعطزز ٝ ٗوعساض      

 اؾزا ؾي ؾي 1222سوطيجي آٙ 

حدٖ ١ب ضا ثب ١ٖ سطًيت ًعطز ًع٠    ١بي سٜلؿي ُب١ي الظٕ اؾز زٝ يب سؼسازثيكشطي اظ ١ِٟٜبٕ سٞنيق ٝهبيغ ٗطثٌٞ ث٠ زٝض

 ٗي ٛبٜٗسا ظسفیت ّبي زيَيآ٢ٛب ضا 

 

 
 ظسفیت دهي:-الف
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خ٘غ حدٖ خبضي ٝ حدٖ شذيطٟ زٗي اؾز ٝ ٗوساض ١ٞايي اؾز ٠ً ٠ً كطز ٗي سٞاٛس ثب يي زٕ ػ٘ين ٝاضز ضي٠ ١ب ٛ٘بيعس ٝ  

 اؾزاؾي ؾي  3522ضي٠ ١ب ضا سب حس اًثط ٌٗ٘ٚ ٗشؿغ ٛ٘بيس ٗوساض َجيؼي آٙ 
 فیت ثبقیوبًدُ ػولي:ظس-ة

ٗوساض ١ٞايي اؾز ٠ً زض دبيبٙ يي زٕ ػبزي زض زاذْ ضي٠ ١ب ثبهي ٗي ٗبٛس ٝ ثطاثط ثب ٗد٘ٞع حدٖ شذيطٟ ثبظ زٗي ٝ حدٖ  

 اؾزاؾي ؾي  2322ثبهي٘بٛسٟ ٝ ٗوساض آٙ زض حسٝز
 ظسفیت حیبتي:-ج

ؾز ٠ً قرم ٗي سٞاٛس ثؼس اظ يعي  ٝ ٗوساض ١ٞايي ا ٗد٘ٞع حدٖ شذيطٟ زٗي ٝحدٖ خبضي ٝ حدٖ شذيطٟ ثبظزٗي اؾز

 اؾزاؾي ؾي  4622زٕ ًبٗال ػ٘ين ٝ يي ثبظزٕ ًبٗال هٞي اظ ضي٠ ١ب ذبضج ًٜس ٝ ٗوساض َجيؼي آٙ زض حسٝز  
 ظسفیت کل زيَي:

حيبسي ٝ حدٖ ثبهي ٗبٛسٟ اؾز ٝ ٗوساض ١ٞايي اؾز ٠ً ٠ً ثؼس اظ يي زٕ ًبٗال ػ٘ين زض ضي٠ ١ب خ٘غ ٗعي  ٗد٘ٞع ظطكيز 

 اؾزاؾي ؾي  5822آٙ زض حسٝز قٞز ٝ ٗوساض 

زضنعس ثيكعشط اظ ظٛعبٙ     25سعب   22حدٖ ١ب ٝ ظطكيز ١بي ضيعٞي زض قعطايٍ ٗؿعبٝي ؾعٜي ٝ ٝظٛعي زض ٗعطز ١عب زض حعسٝز         

 ي زض ٗطز ١ب اؾز(ايسٞضاؾ ٟاؾز)ػٔز آٙ ثعضُشط ثٞزٙ حدٖ حلط
 :Closing Volumeحجن هحصَز ؾدُ 

% اظ 12ػسٟ ضي٠ ٗحهٞض ٗعي قعٞز ايعٚ حدعٖ ثع٠ َعٞض َجيؼعي        حد٘ي اظ ثبظزٕ اؾز ٠ً زض ضا٢١بي ١ٞايي ًٞچي زض هب

ظطكيز حيبسي ضا زض ثط ٗي ُيطزاٗوساض آٙ ثب اكعايف ؾٚ ٝ ضٝٛس ١بي ثي٘بضي ٠ً ثبػث ًعب١ف االؾشيؿعيشي ضيع٠ ٗعي قعٞز      

 اكعايف ٗي يبثسا

 

 
 

  
 : اّویت حجن ّب ٍ ظسفیت ّبي زيِ
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بر ٢ٖٗ زض ثطضؾي اػ٘بّ ضيٞي اؾز ٠ً ثع٠ سكعريم ثي٘عبضي    يٌي اظ آظٗبيك، اٛساظٟ ُيطي حدٖ ١ب ٝ ظطكيز ١بي ضيٞي

 ١بي ضيٞي ً٘ي ٗيٌٜسا
 :TV)اّویت حجن جبزي ) 

 ؾي ؾي دط ًئٞ ٗي ثبقسا 6-8ٗوساض آٙ ثؿشِي ث٠ ؾٚ،خٜؽ،ٝظٙ ٝ ٝيؼيز ؾالٗز كطز زاضزاحدٖ خبضي زض كطز ؾبٖٓ 

ؾي ؾي دط ًئٞ ٗي ثبقس ًع٠   12-15ي٠ ٗهٜٞػي ٗوساض حدٖ خبضي سٜظي٘ي ثط ضٝي زؾشِبٟ ٝٛشيالسٞض زض ثي٘بضاٙ ظيط س٢ٞ

 ػٔز آٙ ايبك٠ قسٙ كًبي ٗطزٟ زؾشِبٟ ث٠ حدٖ خبضي سٜلؽ اؾزا

 

 ثُٞض ًٔي ؾ٠ ٛٞع كًبي ٗطزٟ ٝخٞز زاضز:
  فضبي هسدُ آًبتَهیک:-1

 اؾزاؾي ؾي  152اظ ز١بٙ ٝ ثيٜي قطٝع ٗي قٞز ٝ ث٠ يطٝٛكيّٞ ١بي اٛش٢بيي ذشٖ ٗيكٞزاٝ زض حسٝز

 :آلَئَلي فضبي هسدُ-2

ٜعسٝ زض حبٓعز َجيؼعي    ي ًٜٞي٠ ضي٠ ١عب قعطًز ٛ٘ع   س٢يي ٝيؼيز دبسٞٓٞغيي اؾز ٝ قبْٗ ثركي اظ ضي٠ ١ب اؾز ٠ً زض 

 ٗوساض آٙ ثطاثط ثب نلط اؾزا
 فضبي هسدُ فیصيَ لَضيک:-3

 ث٠ ٗد٘ٞع كًبي ٗطزٟ آٛبسٞٗيي ٝ كًبي ٗطزٟ آٓٞئٞٓي اَالم ٗي قٞزا 

 
 :اّویت ظسفیت حیبتي

% ًْ ظطكيز ضي٠ ضا سكٌيْ ٗي ز١س،زض كٔح ػًالر سٜلؿي ٝ ٗٞاضزي ٠ً هبثٔيز اسؿبع ضي٠ 82كيز حيبسي زض ضي٠ ؾبٖٓ ظط

١ب ضا ًب١ف ٗي ز١س ثٞيٞح ظطكيز حيبسي ًب١ف ٗي يبثسازض ٛشيد٠ سؼييٚ ظطكيز حيبسي يٌعي اظ ؾعٜدف ١عبي ٢ٗعٖ زض     

ٙ   سؼييٚ ؾيط ثي٘بضي ٝ دبضاٗشط ٢ٗ٘ي زض سؼييٚ خسا ؾبظي ثي٘بض اظ ٝٛشيالس -15ٞض ٝ ذبضج ًطزٙ ٠ٓٞٓ سطاقع٠ اؾعز ٝ ٗوعساض آ

 ؾي ؾي دط ًئٞ ٗي ثبقسا 12
 :اّویت حجن ثبقیوبًدُ

زض حدٖ ١ٞايي اؾز ٠ً حشي ثب قسيس سطيٚ ثبظزٕ ١ب ١ٖ اظ ضي٠ ١عب ذعبضج ٛ٘عي قعٞز ٝ ا١٘يعز آٙ زض ايعٚ اؾعز ًع٠          ٚاي

 كٞانْ سٜلؽ ٗوساض ١ٞاي ًبكي زض اذشيبض آٓٞئْ ١بي ضي٠ هطاض ٗي ز١سا

 
 :تٌفع

١بي ضي٠ )سٜلؽ ذبضخي( ٝزض ؾُح ؾٔٞٓي )سٜلؽ زاذٔعي(   آٓٞئّٞ زض ؾُحCO2)ٝ  O2سٜلؽ ث٠ ٗؼٜبي سجبزالر ُبظي)

ٓٞئّٞ ١ب ٝ ذٞٙ ٝ ٗب ثيٚ ذٞٙ ٝ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ ثط ٗجٜبي هبٛٞٙ اٛشكعبض  آثيٚ  O2  ٝ  CO2يٜس ٗطثٌٞ ث٠ حطًز آاؾزاكط

 اؾزا 

 ٛبحي٠ء ثب ؿٔظز ثيكشط ث٠ ٛبحي٠ ثب ؿٔظز ً٘شط ٗي ثبقسا اٛشكبض ث٠ ٗؼٜبي حطًز سهبزكي ٌّٗٞٓٞ ١ب اظ

ث٠ ٗٞيطٍ ١بي ثبكشي ، ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ سطًيت قسٟ "اًؿيػٙ ث٠ ٗحى اٛشكبض اظ آٓٞئْ ١ب ث٠ زاذْ ٗٞيطٍ ١بي ضيٞي ػ٘سسب

 اٛشوبّ يبكش٠ زض آٛدب ثطاي اؾشلبزٟ ؾّٔٞ ١ب آظاز ٗي قٞز

 قٞز: اث٠ َٞض ًٔي اًؿيػٙ ث٠ زٝ نٞضر زض ذٞٙ حْ٘ ٗي
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 ثهٞضر ٗحّٔٞ زض دالؾ٘ب-1

 ث٠ نٞضر سطًيت ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ -2

% ثهٞضر ٗحّٔٞ زض ذعٞٙ  3% اًؿيػٙ ثبكشي اظ َطين ضي٠ ١ب اظ َطين سطًيت ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٝ 97 "زض قطايٍ َجيؼي سوطيجب

ب ايعٚ  حْ٘ ٗي قٞز ُط چ٠ س٢ٜب ثرف ًٞچٌي اظ ًْ اًؿيػٙ حْ٘ قسٟ زض ذٞٙ ث٠ نٞضر ٗحٔعّٞ زض دالؾع٘ب اؾعز اٗع    

ػٙ ٗحٔعّٞ زض  يثرف اظ اًؿيػٙ ٗحّٔٞ ٛوف ث٠ ؾعايي زض اًؿيػٛبؾيٞٙ ؾعٔٞٓي زاضز ظيعطا ككعبض اػ٘عبّ قعسٟ سٞؾعٍ اًؿع       

 دالؾ٘ب،ػبْٗ ٗٞثط زض سطًيت اًؿيػٙ ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٝ اسوبّ آ٢ٛب ث٠ ثبكز ١ب اؾزا

 
 :ّیپَکػي ٍ يپَکػويبّ

ظٗبٛي ٠ً ايٚ ًب١ف اًؿيػٙ زض ؾُح ؾعٔٞٓي ٜٗدعط ثع٠     ١بيذًٞؿ٘ي ػجبضر اؾز اظ ًب١ف ٗيعاٙ اًؿيػٙ ذٞٙ قطيبٛي ٝ

 82-١122بيذًٞؿي ُلش٠ ٗي قٞزاٗيعاٙ َجيؼي اًؿعيػٙ ذعٞٙ قعطيبٛي     ث٠ آٙ "ًب١ف اًؿيػٛبؾيٞٙ ثبكشي قٞز،انُالحب

ٓٞئعٞٓي  آٗئي ٗشط خيٟٞ اؾزاثسٙ ٛؿجز ث٠ ١بيذًٞؿ٘ي ثٞؾي٠ٔ اكعايف سؼساز ٝ ػ٘ن سٜلؽ)٠ً سالقي خ٢عز س٢ٞيع٠ ثيكعشط    

سؼطين ٝ ؾيبٛٞظ ظعب١ط  ، اًٜف ٛكبٙ ٗي ز١سازض ٛشيد٠ ػاليٖ سِٜي ٛلؽ ثهٞضر اؾشلبزٟ اظ ػًالر ًٌ٘ي سٜلؽ ٝاؾز(ٝ

 ٗي ُطززا

هٔت خ٢ز خجطاٙ ً٘جٞز اًؿيػٙ،ثطٝٙ زٟ ذٞز ضا اكععايف  ، ظٗبٛي ٠ً ثسٙ زچبض ١بيذًٞؿ٘ي قٞز، زض ؾيؿشٖ ُطزـ ذٞٙ

 ٗي ز١س

 اثُٞض ًٔي ٛكب٠ٛ ١بي ثبٓيٜي ١بيذًٞؿ٘ي قبْٗ:

ٓعٞزُي قعسيس ٝ   آ)ٛظيط اذشالّ زض هًبٝر،ثيوطاضي،ثي سعٞخ٢ي ثع٠ ٗحيٍ،سيطُعي قعؼٞض،ذٞاة      سـييط زض ٝيؼيز ش١ٜي-

 ً٘ب(

 سِٜي ٛلؽ-

 اكعايف ككبض ذٞٙ-

 سـييط زض يطثبٙ هٔت-

 آضيش٘ي-

 ؾيبٛٞظ)اظ ٛكب٠ٛ ١بي زيط ضؼ ٗي ثبقس(-

 سؼطين قسيس-

 ؾطزي اٛش٢ب ١ب -

١٘طاٟ اؾز ظيعطا ٗطاًعع ػهعجي ثيكعشط اظ ؾعبيط ثبكش٢عب ٛؿعجز ثع٠ ًعب١ف           CNSٌ٘ٔطز *١بيذًٞؿ٘ي ٛب٢ُبٛي ثب سـييط زض ػ

 اًؿيػٙ حؿبؾيز زاضٛساسبثٔٞي ثبٓيٜي ثي٘بض قجي٠ ث٠ يي كطز ٗؿز ٗي ثبقسا

ٗٞخعت ذؿعشِي ٝ ذعٞاة آٓعٞزُي،ثي سلعبٝسي،ثي سعٞخ٢ي ٝ سعبذيط زض         ١COPD   ٝ(CHFبيذًٞؿ٘ي ٗععٗٚ )ٗبٜٛعس    

 ١ب ٗي قٞزاضكٌٔؽ

 

 
 :ساپياکػیطى ت
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 ا%(21ُبظ اًؿيػٙ ضا ثب ككبض ثيكشط اظ آٛچ٠ زض اس٘ؿلط ٗحيُي ٝخٞز زاضز ث٠ ثي٘بض ٗي ضؾبٜٛس)ثيف اظ ، زض اًؿيػٙ سطادي

 ثب سدٞيع اًؿيػٙ ٝ زضٗبٙ ١بيذًٞؿ٘ي ٗي سٞاٙ اظ ١بيذًٞؿي ثبكشي خٔٞ ُيطي ًطزا

ٙ ٛعٞػي زاضٝ اؾعز ٝ ٗبٜٛعس ١عط     ػاؾزااًؿعي  ١سف اظ اًؿيػٙ سطادي ًب١ف ًبض سٜلؽ ٝ ثط زاقشٚ ككبض اظ ضٝي ٗيٞ ًعبضز 

زاضٝي زيِطي اُط ث٠ ٗٞهغ ٝ ث٠ ٛحٞ نحيح سدٞيع قٞز ٗليس ذٞا١س ثٞز زض ؿيط ايٚ نٞضر ٗي سٞاٛس ػٞاضيعي ثع٠ زٛجعبّ    

 زاقش٠ ثبقسا

ٗئي٘شعط خيعٟٞ    62-82قعطيبٛي ثع٠ ٗيععاٙ      PAO2اًؿيػٙ زضٗبٛي ثعب ١عسف ضؾعبٛيسٙ    ، زض ٗجشاليبٙ ث٠ ثي٘بضي ١بي ضيٞي

 قجبع ٗي قٞز(اا  % اظ اًؿيػٙ 82-92ؾز)زض ايٚ ٗحسٝزٟ ا

 
 :ػَازض اکػیطى تساپي

 ّیپَ ًٍتیالغیَى ًبؾي اش تجَيص اکػیطى:-1 

حؿبؾعيز ٗطاًعع سٜلؿعي ثع٠ اكععايف       "سسضيدب،١ؿعٜشس  CO2زض ثي٘بضاٛي ٠ً زچبض اذشالالر ٗعٗٚ ضيٞي ١٘طا ثب احشجعبؼ  

PACO2 زض ؾُح اظ ثيٚ ضكش٠ سحطيي سٜلؽ س٢ٜب ثب سـييطPAO2 نٞضر ٗي ُيطزا 

 ٗٞخت ًب١ف س٢ٞي٠ آٓٞئٞٓي ٗي ُطززاٜشطّ ٛكسٟ ًزض چٜيٚ اكطازي سدٞيع اًؿيػٙ ثب ٗوساض ظيبز ٝ 

 
 هػوَهیت ثب اکػیطى:-2

ايٚ ػبضي٠ ثطٝظ ٗعي ًٜعس ٗٞخعت ًعب١ف كؼبٓيعز ١عبي ٗعػى ١عبي         % 62يكشط اظ ث  زض نٞضر ٗهطف اًؿيػٙ ثب ؿٔظز

 ؿيط ػلٞٛي ٗي قٞزا دٜٞٗٞٛي"ٗربَي قسٟ ٝ ٢ٛبيشب 

 
 صدهبت چؿوي:-3

ػٙ زض ي% هطاض ٗعي ُيطٛعس اسلعبم ٗعي اكشعساسدٞيع ٗوعبزيط ظيعبز اًؿع        122نسٗبر قجٌي٠ زض ثبٓـيٜي ٠ً زض ٗؼعو اًؿيػٙ 

 ٛٞظازاٙ ٛبضؼ ٌٗ٘ٚ اؾز ثبػث ًٞضي قٞزا

 

 تلكتبشي جرثي:آ-4

ٗعي قعٞز)ٛيشطٝغٙ زض حبٓعز ٛطٗعبّ حدعٖ       ٓٞئعّٞ ١عب سٞؾعٍ اًؿعيػٙ ايدعبز     آايٚ ػبضي٠ ث٠ ػٔز ذبضج ًطزٙ ٛيشطٝغٙ اظ 

ٓٞئٞٓي ثؿيبض يعؼيق  آآٞئّٞ ١ب ٗي قٞز حلظ ٗي ًٜسظيطا خصة ٛيشطٝغٙ اظ ؿكبء آ ثبهي٘بٛسٟ ضا ٠ً ٗٞخت ثبظ ِٛبٟ زاقشٚ

 اؾزا
 هػوَهیت ثب اکػیطى: -5

زضنسي اظ اًؿعيػٙ  % ضا سحْ٘ ًٜٜسااُط چ٠ ث٠ َٞض زهين ٗكرم ٛيؿز ٠ً خ٠ 21ضي٠ ١ب ٗي سٞاٜٛس ثُٞض َجيؼي اًؿيػٙ 

ؾعبػز ذُعط ٗؿع٘ٞٗيز ضا اكععايف ٗعي       24ثعطاي ٗعسر ثيكعشط اظ     %52ثعبالي  O2ثبػعث ٗؿع٘ٞٗيز قعٞز اٗعب      سٗي سٞاٛ

ز١ساضازيٌبّ ١بي آظاز اًؿيػٙ )دطاًؿيس ١يسضٝغٙ،ضازيٌبّ ؾٞدط اًؿيس،ضازيٌبّ ١يسضًٝؿيْ (ث٠ ثبكز ١بي ضيع٠ نعس٠ٗ   

 ٗي ظٜٛسا

 اَالػبسي ثطاي خٔٞ ُيطي اظ ٗؿ٘ٞٗيز ثب اًؿيػٙ اؾزا ٜٗيغ آظٗبيف ُبظ ذٞٙ قطيبٛي ث٢شطيٚ 

 ٗئي ٗشط خيٟٞ حلظ قٞز(ا 92سب  62 ثي١PAO2ٚسف ايٚ اؾز ٠ً )



 11 

 
 لَگیسي اش ثسٍش هػوَهیت ثب اکػیطى:زٍؾْبي ج

 ؾبػز(12-6% ث٠ ٗسر ًٞسبٟ)122ٗحسٝز ًطزٙ اؾشلبزٟ اظ اًؿيػٙ -1

 ٗئي ٗشط خيPAO2>60ٟٞظ ًب١ف زضنس اًؿيعٙ ث٠ دبييٚ سطيٚ ٗوساض آٙ ثب حل-2

 ؾبػز ٌٗ٘ٚ اؾز ثي ذُط ثبقس 24%ثطاي 72اًؿيػٙ ثبالي -3

 ضٝظ ثي ذُط ثبقسا 2%ٌٗ٘ٚ اؾز ثطاي ٗسر 52اًؿيػٙ ثبالي -4

 ضٝظ ثبٓوٟٞ ؾ٘ي ذٞا١س ثٞزا 2%ثؼس اظ 42اًؿيػٙ ثبالي -5

 % ٛسضسب ٜٗدط ث٠ ٗؿ٘ٞٗيز ثب اًؿيػٙ ذٞا١س قسا42اؾشلبزٟ اظ اًؿيعٙ ظيط -6

 
 ؼ ّبي تجَيص اکػیطى:زٍ

 ؾيؿشٖ ١بي ثب خطيبٙ ظيبز اًؿيػٙ -آق

  ؾيؿشٖ ١بي ثب خطيبٙ ًٖ  اًؿيػٙ  -ة

 

 :(LOW  FLOW  SYSTEMؿشٖ سدٞيع اًؿيػٙ ثب خطيبٙ ًٖ)ؾي

 % ث٠ ثي٘بض سحٞيْ ٗي ز١ٜساٝ قبْٗ:21-92ايٚ زؾشِبٟ ١ب اًؿيػٙ ضا ثب ؿٔظز ١بي ًٖ اظ 
 کبًَالي ثیٌي يب غًَد ثیٌي -1

 

 
 هبغک غبدُ صَزت -2

 
 :هبغک ذخیسُ کٌٌدُ اکػیصى کِ دٍ ًَع دازًد-3
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 ٗبؾي ثب اؾشٜكبم ٗدسز ١ٞاي ثبظ زٗي-آق

 ٗبؾي ثسٝٙ اؾشٜكبم ٗدسز ١ٞاي ثبظزٗي-ة

 چبزض نٞضر-4

 چبزض اًؿيعٙ-5

6-T-PIECE 

 سطاٛؽ سطاًيبّسدٞيع اًؿيػٙ اظ َطين -7

 

 : ؾيؿشٖ ١بي ثب خطيبٙ ثبالي اًؿيػٙ-ة

ضي:ايٚ ٗبؾي ١ب هبثْ اػش٘بز سطيٚ ٝ زهين سطيٚ ضٝـ ثطاي سدٞيع ؿٔظز نحيح ٝ ًٜشطّ قسٟ اًؿعيػٙ ٗعي   ٗبؾي ٝٛچٞ

 ثبقٜسا

 
 

 اؾزا ٢ٗCOPD٘شطيٚ ٗٞضز ٗهطف ٗبؾي ٝٛچٞضي زض ثي٘بضي ١بي ٗعٗٚ اٛؿسازي ضي٠

 
 :Artificial Airwaysزاّْبي َّايي هصٌَػي 

ي٘بض اؾزاضاٟ ١ٞايي ٗهٜٞػي ث٠ ٜٗظٞض حلظ ثبظ ثٞزٙ ٝ ًٜشطّ ضاٟ ١ٞايي ١سف اظ حلظ ضاٟ ١ٞايي،اَ٘يٜبٙ اظ س٢ٞي٠ ًبكي ث

 ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗي ُيطٛسا

 ٗٞاضز اؾشلبزٟ اظ ضا٢١بي ١ٞايي ٗهٜٞػي:

 اٛؿساز ٛؿجي يب ًبْٗ ضاٟ ١ٞايي كٞهبٛي-1

 ديكِيطي اظ آؾذيطاؾيٞٙ)ظٗبٛي ٠ً ضكٌٔؽ ١بي حلبظشي ًبضايي ٜٗبؾت ضا ٛساقش٠ ثبقٜس(-2

 يْ زض ذطٝج سطقحبر ضيٞيسؿ٢-3

 كطا١ٖ ًطزٙ يي ؾيؿشٖ ثؿش٠ خ٢ز س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي-4

 ثُٞض ًٔي ضا٢١بي ١ٞايي ٗهٜٞػي ث٠ ؾ٠ زؾش٠ ػ٘سٟ سوؿيٖ ٗيكٞٛس:

 ضاٟ ١ٞايي حٔوي-آق
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 ٠ٓٞٓ زاذْ سطاق٠-ة

 ٠ٓٞٓ سطاًؿشٞٗي-ج

 

 (:Pharyngeal airwayضاٟ ١ٞايي حٔوي)-آق

ضاٟ ١ٞايي اؾشلبزٟ ٗي قٞزاٝظيل٠ آٙ زٝض٠ِٛ زاقشٚ ظثبٙ اظ زيعٞاضٟ ذٔلعي حٔعن    اظ ايٚ ضاٟ ١ٞايي خ٢ز حلظ ًٞسبٟ ٗسر 

ضا٢١بي ١ٞايي ث٠ ٛحٞي ؾبذش٠ قسٟ اٛس ٠ً ١ٞا اظ زاذْ ٝ اَطاف آ٢ٛب خطيبٙ ٗي يبثسٝ ؾٞٛس ١بي ؾبًكٚ ضا ٗي اؾزاايٚ  

 ضا سرٔي٠ ٛ٘ٞزا حٜدطٟ اي ضؾبٛيس ٝ سطقحبر-سٞاٙ اظ ذالّ ؾٞضاخ ٝؾٍ آ٢ٛب ػجٞض زازٟ ٝ ث٠ كًبي حٔوي

 :زٝ ٛٞع ضاٟ ١ٞايي حٔوي ٝخٞز زاضز

 ز١بٛي حٔوي-1

 ثيٜي حٔوي -2

 

 (:Oropharyngeal airwayضاٟ ١ٞايي ز١بٛي حٔوي)-ة

اظ ضٝي هؿ٘ز ذٔلي حٔن ًٜبض ٗي ًكعساخٜؽ آٙ اظ دالؾعشيي   ايٚ ٝؾي٠ٔ اظ ٓت ١ب سب حٔن ازا٠ٗ زاضز ٝ ثٜب ثط ايٚ ظثبٙ ضا 

 ي٘بض ٗٞضز اسٜربة هطاض ُيطزاث  آٙ اثشسا ثبيس اٛساظٟ ٜٗبؾت ٛطٕ ثٞزٟ ٝ ثطاي ٝاضز ًطزٙ

 
 

 ضاٟ ١ٞايي ثيٜي حٔوي:-ج

٠ٓٞٓ قيذٞضي قٌْ الؾشيٌي ٝ ٛطٗي اؾز ٠ً اظ ؾٞضاخ ثيٜي ٝاضز قسٟ سب هؿ٘ز ذٔلي حٔن اٗشساز ديسا ٗيٌٜساظٗبٛي اظ ايٚ 

سٞٙ ػًالٛي ضاٟ ١ٞايي كٞهبٛي ٝ اٛؿساز آٙ قسٟ  قيبضي ٜٗدط ث٠ اظثيٚ ضكشٚٞضاٟ ١ٞايي اؾشلبزٟ ٗي قٞز ٠ً ًب١ف ؾُح ١

  ثبقسااظ ايٚ ضاٟ ١ٞايي زض نٞضر اذشالالر اٛؼوبزي ٝ اٛؿساز ثيٜي ٛ٘يشٞاٙ اؾشلبزٟ ًطز



 14 

 
 :لَلِ داخل تساؾِ

 ١ٞايي ُٗ٘ئٚ ثطاي ثي٘بض ٢ٗيعب ٗعي ؾعبظٛس ٝ ثع٠     ٠ٟٓٞٓ ١بي زاذْ سطاق٠ٓٞٓ،٠ ١بيي سٞ ذبٓي ٝ هبثْ اٛؼُبكي ١ؿشٜس ٠ً يي ضا

ٛحٞي ؾبذش٠ قسٟ اٛس ٠ً ٗي سٞاٙ آ٢ٛب ضا اظ َطين ز١بٙ يب ثيٜي ٝاضز سطاق٠ ٛ٘ٞزا٠ٓٞٓ ١عبي سطاقع٠ ًعبٗال اؾعشبٛساضز ثعٞزٟ ٝ      

زاضاي يي ضاثٍ ١ؿشٜس ًع٠ ثع٠ ٛبحيع٠ اٛش٢عبيي ٓٞٓع٠ كعيٌؽ ٗعي قعٞٛس ٝ اخعبظٟ ٗعي ز١ٜعس ًع٠ ٓٞٓع٠ سطاقع٠ ثع٠ ضاحشعي ثع٠                  

نْ قٞٛسا٠ٓٞٓ سطاق٠ ثب يي ػالٗز اؾشبٛساضز ث٠ ؾعبٛشي ٗشعط ػالٗعز ُعصاضي     ٝٛشيالسٞض،آٗجٞ ثَ، ٝ يب اثعاض ١بي ثي٢ٞقي ٝ

قع٠ ًعطزٟ اؾعزا١٘چٜيٚ يعي ػالٗعز َعٞٓي       اقسٟ ٝ ث٠ ٠ٓٞٓ ُصاض اخبظٟ ٗي ز١س ٠ً ثل٢٘س ث٠ خع٠ ٗيععاٙ ٓٞٓع٠ ضا ٝاضز سط   

(Radioppaque)  ٠ ٝ اٛش٢عبي  زض ؾطسبؾط آٙ ًكيسٟ قسٟ اؾز ٠ً سٞؾٍ آٙ ثب ػٌؽ ضازيٞ ُطاكي ٗي سٞاٙ ٗٞهؼيعز ٓٞٓع

ٝخٞز زاضز ٠ً زض نٞضر ثبز قعسٙ ثعب زيعٞاضٟ سطاقع٠       Cuffآٙ ضا ٗكرم ٛ٘ٞزازض ٠ٓٞٓ سطاق٠ ثبٓـيٚ زض اٛش٢بي ٠ٓٞٓ يي 

 اٝ ١٘چٜيٚ ذُط آؾذيطاؾيٞٙ ضا ث٠ حس اهْ ٗي ضؾبٛس ٗ٘بؼ قسٟ ٝ اخبظٟ س٢ٞي٠ ثب ككبض ٗثجز سٞؾٍ ٝٛشيالسٞض ضا ٗي ز١س

رشٔلي ١ؿشٜس،ايٚ ؾبيع ١ب سٞؾٍ اٛساظٟ ُيطي هُط زاذٔي ٗدطاي ٠ٓٞٓ ثط حؿت ٗئي ٗشعط  ٠ٓٞٓ ١بي سطاق٠ زاضاي ؾبيع ١بي ٗ

ٝ ثعطاي   5/8يعب   8سؼييٚ ٗيكٞٛسااٛساظٟ هُط زاذٔي ضٝي هؿ٘ز ثيطٝٛي ٛٞقش٠ ٗي قٞٛسااٛساظٟ ٠ٓٞٓ سطاقع٠ ثعطاي ثعبٓـيٚ ٗعطز     

 اؾزا 5/7يب  7ثبٓـيٚ ظٙ 

 
 :اًَاع لَلِ تساؾِ

 ٠ٓٞٓ سطاق٠ زاذْ ثيٜي:-آق

ذبضج قعسٙ اسلعبهي   خ٢ز ٠ٓٞٓ ُصاضي َٞالٛي ٗسر ثي٘بض اؾشلبزٟ ٗي قٞٛس ظيطا كيٌؽ ًطزٙ آ٢ٛب ضاحز سط ثٞزٟ ٝ ذُط 

 قيبض ث٢شط سحْ٘ ٗي قٞزاٞآٙ اظ ٗحْ ً٘شط اؾز ٝ زض ثي٘بضاٙ ١

 

 ٠ٓٞٓ سطاق٠ زاذْ ز١بٛي: -ة

ثطاحشعي هبثعْ اؾعشلبزٟ ١ؿعشٜس ٝ ٛيعبظ ثع٠ ٢ٗعبضر         ثطاي ٠ٓٞٓ ُصاضي ثيكشط اؾشلبزٟ ٗي قٞز زض ٗٞاضز اٝضغاٛؽ ٠ٓٞٓ ١باظ ايٚ 

 ً٘شطي زاضٛسا
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 :اًديكبغیَى ّبي اغتفبدُ اش لَلِ تساؾِ

حلظ ٝ ثبظ ِٛبٟ زاقشٚ ضاٟ ١ٞايي زض ٗٞاضزي ٠ً ٛشٞاٙ ثب ؾعبيط ضا٢١عبي ١عٞايي ٗهعٜٞػي ضاٟ ١عٞايي ثي٘عبض ضا ثعبظ ِٛعبٟ         -1

 زاقزا

 سرٔي٠ ٗٞثط سطقحبر اظ ضاٟ ١ٞايي ثي٘بض-2

 طي اظ آؾذيطاؾيٞٙ ٗحشٞيبر ٗؼسٟ ث٠ زاذْ سطاق٠ديكِي-3

 %سٞؾٍ س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي ثبقسا62زض ٗٞاضزي ٠ً ٛيبظ ث٠ سدٞيع اًؿيػٙ ثب ؿٔظز ١بي ثبالسطاظ -4

 خ٢ز ثي٢ٞقي اؾشٜكبهي-5

 احيبي سٜلؿي زض ثي٘بضاٙ زچبض ايؿز سٜلؿي ١ِٕٜب-6

اٛدبٕ قٞز ايٚ ًبض سٞؾٍ الضِٛٞؾٌذي ٗؿشويٖ اٛدبٕ ٗي ٠ٓٞٓ ُصاضي زاذْ سطاق٠ ثبيس سٞؾٍ اكطاز ٝضظيسٟ ٝ آٗٞظـ زيسٟ 

 قٞزا

 الضِٛٞؾٌٞح:اظ زٝ هؿ٘ز انٔي سكٌيْ ٗي قٞز:

 زؾش٠-آق

 سيـ٠)ث٠ زٝ نٞضر ذ٘يسٟ ٝ ٗؿشويٖ ٝخٞز زاضز(-ة

خ ثبَطي ١ب زضٝٙ زؾش٠ هطاض زاضٛساثبالي زؾش٠ الٗخ ًٞچٌي هطاض زازٟ قسٟ ٝ ظٗبٛي ٠ً سيـ٠ ضٝي زؾش٠ هطاض ٗي ُيطز الٗ

 ضٝقٚ ٗي قٞزا

 
 :ّبي الشم جْت لَلِ گرازي ثیوبز زاثصا

 *٠ٓٞٓ سطاق٠

 *زؾشِبٟ ؾبًكٚ ١٘طاٟ ثب ًبسشط ٗرهٞل

 ٌبٛز ي*غّ ٓٞثط

 ؾي ؾي ثطاي دط ًطزٙ ًبف 12*ؾطَٛ  

 *چؿت يب ثبٛس ثطاي ثبثز ًطزٙ ٠ٓٞٓ

 *دٜؽ ِٗيْ

* Stylet 

 س سب اهسإ ث٠ ٠ٓٞٓ ُصاضي ًٜساكطز ٠ٓٞٓ ُصاض ثبيس ُٗ٘ئٚ ثبقس ٠ً ًٔي٠ اثعاض ١ب حبيط ١ؿشٜ
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 :ػالين لَلِ گرازي صحیح

 قٜيسٙ نساي سٜلؿي زض ه٠ٔ ١ط زٝ ضي٠ سٞؾٍ ُٞقي دعقٌي-1

 ١ِٜبٕ ثبظزٕ اظ ٠ٓٞٓ سطاق٠ذطٝج ١ٞا -2

 حطًبر زٝ َطك٠ هلؿ٠ ؾي٠ٜ زض ١ِٜبٕ س٢ٞي٠ ثي٘بض-3

 ضٝق٢بي ثبثز ًطزٙ ٠ٓٞٓ سطاق٠ زض خبي ذٞز

حْ ٜٗبؾت ذٞز هطاض زاقش٠ ٝ اظ خبثدبيي آٙ خٔٞ ُيطي قٞز ايٚ ٓٞٓع٠ ١عب ضا ٗعي سعٞاٙ سٞؾعٍ      ٠ٓٞٓ سطاق٠ ١٘يك٠ ثبيس زض ٗ

ٛلعط    زٝچؿت يب ثبٛس زض خبي ذٞز ثبثز ٢ِٛساقزا١ط ظٗبٙ ٠ً ٛيبظ ث٠ سؼٞيى چؿت يب ثبٛس ٗحبكظ ٝخٞز زاقش٠ ثبقس ثبيعس  

ٌ ِٛبٟ زاضز سب خبثدب ٛكعٞز ٝ زيِعطي چؿعت يعب     خ٢ز ٗطاهجز اظ ٠ٓٞٓ حًٞض زاقش٠ ثبقٜس ثُٞضي٠ٌ يي ٛلط ٠ٓٞٓ ضا ثب احشيب

 ثبٛس ضا ػٞو ًٜسا

 زض نٞضر اؾشلبزٟ اظ ثبٛس ثبيس ث٠ ٌٛبر ظيط سٞخ٠ ٛ٘ٞز:

ثبٛس ثبيس ًبٗال اظ زٝض ؾط ثي٘بض ػجٞض ًٜس  ٝ ُٗٔوب اظ دكز ُطزٙ ضز ٛكٞز ظيطا ٗي سٞاٛس ثكعسر ثع٠  ٛبحيع٠ ُطزٛعي ككعبض      -

 ٝاضز ًٜسا

 ثبٛس ثب ١ٞٗبي ثي٘بض خٔٞ ُيطي قٞزا ثب ُصاقشٚ يي ُبظ اظ س٘بؼ-

 ثبٛس ضا ثبيس ث٠ ٛحٞي ُطٟ ظز ٠ً ثشٞاٙ زض ٗٞاهغ ٓعٕٝ آٛطا ث٠ ضاحشي ثبظ ًطزا-

 ؾبػز سـييط زاز سب اظ ثطٝظ ظذٖ ككبض زض ز١بٙ خٔٞ ُيطي قٞزا 24دٞظيكٚ ٠ٓٞٓ سطاق٠ ز١بٛي ضا ١ط -

 ٠ ٌٛبر ظيط سٞخ٠ ٛ٘ٞز:زض نٞضر اؾشلبزٟ اظ چؿت ثطاي كيٌؽ ًطزٙ ٠ٓٞٓ سطاق٠ ثبيس ث

 ٠ٓٞٓ سطاق٠ ث٠ ٓت ثباليي كيٌؽ قٞزاچؿجبٛيسٙ ٠ٓٞٓ ث٠ كي ٗبٛغ اظ حطًز ز١بٙ ٗي ُطززا-

 ٠ٓٞٓ سطاق٠ ضاثب چؿت ث٠ دْ ثيٜي ٛ٘ي چؿجبٛيٖ سب اظ ككبض ثط ؾٞضاخ ١بي ثيٜي ًبؾش٠ قٞزا-

ٝ ٠ٓٞٓ ٗؼسٟ(ظيطا اُط ثي٘عبض ثع٠ يٌعي اظ     اظ ثبثز ًطزٙ خٜس ٠ٓٞٓ سٞؾٍ يي چؿت يب يي ثبٛس ذٞز زاضي قٞز)٠ٓٞٓ سطاق٠-

 آ٢ٛب ككبض آٝضز زيِطي ٛيع سحز ككبض هطاض ذ١ٞس ُطكزا

 خ٢ز دبى ًطزٙ آثبض چؿت اظ سٜشٞض ثٜعٝئٚ اؾشلبزٟ ٗي قٞزا-

 
 :ػَازض لَلِ گرازي داخل تساؾِ

 :ػٞاضو حيٚ ٠ٓٞٓ ُصاضي-آق



 17 

 سطؼ-1

 سطٝٗب-2

 الضِٛٞ اؾذبؾٖ-3

 ثطٌٝٛٞ اؾذبؾٖ-4

 هٔجي  ١بي   زيؽ ضيش٘ي-5

 خبُيطي ؿٍٔ ٠ٓٞٓ سطاق٠ زض ٗطي-6

 ٝاضز ًطزٙ ثيف اظ حس ٠ٓٞٓ ث٠  سطاق٠-7

 اؾشلطاؽ ٝ آؾذيطاؾيٞٙ احش٘بٓي -8

 ١بيذًٞؿي ث٠ زٓيْ سبذيط زض ػ٘ٔيبر -9

 سطٝٗب ث٠ ضاٟ ١ٞايي كٞهبٛي-12

 

 :ػٞاضو ٠ٓٞٓ ُصاضي ظٗبٛي٠ٌ ٠ٓٞٓ زض ٗحْ ذٞز هطاض زاضز

 اٛؿساز ٠ٓٞٓ سطاق٠-1

 ٠ ث٠ ضاٟ ١ٞايي كٞهبٛينسٗ-2

 آؾيت ث٠ سطاق٠-3

 ذٞٛطيعي-4

 ػلٞٛز-5

 اًؿشيٞث٠ قسٙ ٛبذٞاؾش٠ سٞؾٍ ثي٘بض-6

 ٓيي ١ٞا اظ اَطاف ًبف ٠ٓٞٓ سطاق٠-7

 

 :ػٞاضو ثؼس اظ اًؿشيٞث٠ ًطزٙ ثي٘بض

 اؾذبؾٖ يب ازٕ الضٌٛؽ-1

 اؾشطيسٝض ٝ ذكٞٛز نسا -2

 سكٌيْ ُطاٛٞٓٞٗبي الضٌٛؽ ٝ سطاق٠-3

 ٠ ٝ سطًئٞٗبالؾيبُكبز قسٙ سطاق-4

 سِٜي الضٌٛؽ-5

 دبضظي يب كٔح سبض ١بي نٞسي-6

 
 :زٍؼ خبزج کسدى لَلِ تساؾِ

 هجْ اظ ثيطٝٙ آٝضزٙ ٠ٓٞٓ سطاق٠ ثبيس كبًشٞض ١بي ظيط ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُيطز:

 يبضي ثي٘بضقؾُح ١ٞ-آق

 سٞاٛبيي ثي٘بض زض ذطٝج سطقحبر اضازي-ة
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 ًبضايي سٜلؽ اضازي ثي٘بض-ج

 يش٘ي ١بي هٔجيػسٕ ٝخٞز آض-ز
  

 :کبز زٍؼ 

 ثي٘بض زض دٞظيكٚ ٛي٠٘ ٛكؿش٠ هطاض ٗي ُيطز-آق

 ٠ٓٞٓ سطاق٠ ٝ ٗدبضي سٜلؿي ث٠ زهز ؾبًكٚ ٗيِطزز-ة

 اسٞؾٍ آٗجٞ ثَ ٗشهْ ث٠ اًؿيػٙ چٜس سٜلؽ ػ٘ين زازٟ ٗي قٞز-ج

٠ٓٞٓ  زٟ ايٖ زض اٛش٢بي ثبظز٠ًٕ يي سٜلؽ ػ٘ين ثٌكس ٝ زض حبٓي ٠ً ًبف ٠ٓٞٓ سطاق٠ ضا ذبٓي ًطث٠ ثي٘بض ُلش٠ ٗي قٞز -ز

 ضا ذبضج ٗي ًٜيٖا

ثؼس اظ ذبضج ًطزٙ ٠ٓٞٓ اظ ثي٘بض ذٞاؾش٠ ٗي قٞز ٠ً ؾطك٠ ًٜس ٝ ً٘ي حطف ثعٛس)ث٠ ايٚ سطسيت نعحز ػٌ٘ٔعطز ١عبي    -ٟ

 قٞزا يحيبسي ثي٘بض ؾٜديسٟ ٗ

 سٞؾٍ ٗبؾي اًؿيػٙ ٗطَٞة زض اذشيبض ثي٘بض هطاض زازٟ ٗي قٞز-ٝ

       ا سب ٗسسي اٛدبٕ قٞز  ABGض زؾشطؼ ثبقس ٝ ٝؾبيْ اٛشيٞثيكٚ ٗدسز ز-ظ

         
 :Tracheotomy  تساکئَغتَهي

سطاًئٞؾشٞٗي ايدبز يي ضاٟ ١ٞايي اٛشربثي ثطاي زضٗبٙ َٞالٛي ٗسر ثي٘بضاٛي اؾز ٠ً ٛيبظ ثع٠ س٢ٞيع٠ ٌٗعبٛيٌي زاضٛعساايٚ     

چ٢بضٗيٚ حٔو٠ سطاق٠ ايدبز ٗي قٞز ث٠ زاذْ ضي٠ ٗي ٠ٓٞٓ ١ٞا ضا ٗؿشوي٘ب اظ َطين ٗدطايي زض ُطزٙ ٠ً ٗؼ٘ٞال ثيٚ زٝٗيٚ ثب 

 كطؾشسا

 

 
 

 :هَازد اغتفبدُ اش تساکئَغتَهي  

 سرٔي٠ سطقحبر حديٖ اظ ضاٟ ١ٞايي ثطاي ٗسر َٞالٛي-1

 ًب١ف كًبي ٗطزٟ سٜلؿي ٝ ٗوبٝٗز ضاٟ ١ٞايي)زض ٗوبيؿ٠ ثب ٠ٓٞٓ سطاق٠( ٝ ًب١ف ًبض سٜلؽ-2
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 ٙ ٝ ٗؼسٟ ث٠ ضاٟ ١ٞاييديكِيطي اظ آؾذيطاؾيٞٙ سطقحبر ز١ب-3

 اٛؿساز ضاٟ ١ٞايي ث٠ نٞضسي ٠ً ٛشٞاٙ اظ ٠ٓٞٓ سطاق٠ اؾشلبزٟ ًطز-4

 زض نٞضر ٛيبظ ث٠ س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي زضاظ ٗسر-5

 اذشالالر زاي٘ي ضاٟ ١ٞايي ٛظيط ؾطَبٙ حٜدطٟ-6

س ٝ ٗوبٝٗز ً٘شعطي ايدعبز   ٗعيز اؾشلبزٟ اظ ٠ٓٞٓ سطاًئٞؾشٞٗي زض ايٚ اؾز ٠ً ايٚ ٠ٓٞٓ ١ب ث٢شط سٞؾٍ ثي٘بض سحْ٘ ٗي قٞٛ

سـصي٠ قٞزاث٢ساقز ز١بٙ ٛيع ث٢شط ًٜشطّ ٗعي قعٞزاايٚ ٓٞٓع٠ ١عب     ٗي ًٜٜس ٝ ١٘چٜيٚ ث٠ ثي٘بض اخبظٟ ٗي ز١ٜس ٠ً اظ ضاٟ ز١بٙ 

 ثؿيبض اٗٚ سط كيٌؽ ٗي قٞٛس ٝ ذُط اًؿشيٞث٠ قسٙ اسلبهي زض آ٢ٛب ً٘شط اؾزا

ضٝظ اظ ايٜشيٞثيكٚ ثبيس ثي٘بض ٗٞضز ثطضؾعي   7ٜس ٓصا ثؼس اظ ُصقز ثي٘بض ثب سطاًئٞؾشٞٗي،س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي ضا ث٢شط سحْ٘ ٗي ً

 هطاض ُطكش٠ ٝ زض نٞضر ٛيبظ ث٠ سسإٝ س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي اهسإ ث٠ سطاًئٞؾشٞٗي نٞضر ُيطزا

 
 :هساقجت ّبي پسغتبزي ثؼد اش تساکئَغتَهي   

 قبْٗ:

 ع ِٛبٟ زاقشٚ اؾشٞٗب يس٘-

 زاذٔي س٘ييع ِٛبٟ زاقشٚ هؿ٘ز ذبضخي ٠ٓٞٓ ٝ ٠ٓٞٓ-

 سؼٞيى دبٛؿ٘بٙ -

 سؼٞيى ضٝظا٠ٛ ثبٛس ١بي ثبثز ًٜٜسٟ ث٠ زٝض ُطزٙ -

ا ًئٞؾشٞٗي ثبيس سٞؾٍ ٛطٗبّ ؾبٓيٚ اظ سطقحبر دعبى قسٟ،سٞؾعٍ دبٛؿع٘بٙ ذكعي دٞقعيسٟ قعٞز      ادٞؾز ٛبحي٠ اَطاف سط

 ١ِٜبٕ ؾبًكٚ اظ ضٝق٢بي اؾشطيْ اؾشلبزٟ قٞز ٝ ًبسشط ؾبًكٚ زض ١ط ثبض سؼٞيى ُطززا

 
 :دز تساکئَغتَهي ػَازض ؾبيغ

 اٛؿساز ٠ٓٞٓ سطاًئٞؾشٞٗي سٞؾٍ زيٞاض سطاق٠-1

 اٛؿساز ٗدطاي ٠ٓٞٓ سطاق٠ سٞؾٍ سطقحبر -2

 عيٞٙيذٞٛطيعي اظ ٗحْ اٛؿ-3

 آٗليعٕ ظيط خٔسي-4

 ًٖ ثبز قسٙ يب دبضُي ًبف-5

 ػلٞٛز-6

 اًؿشيٞة قسٙ اسلبهي-7

 اٛؿساز ؾط ٠ٓٞٓ سطاًئٞؾشٞٗي ث٠ زٓيْ كشن ًبف-8

 ّ سطاق٠ ٝ اظٝكبغايدبز كيؿشٞ-9

 
 :خبزج کسدى لَلِ تساکئَغتَهي

 زٝ ضٝـ ثطاي ذبضج ًطزٙ ٠ٓٞٓ سطاًئٞؾشٞٗي ٝخٞز زاضز:
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 ضٝـ ذبضج ًطزٙ ؾطيغ:

  اًٜسًئٞؾشٞٗي ؾطيؼب ذبضج قسٟ ٝ ثي٘بض اظ ضاٟ ١ٞايي َجيؼي ذٞز خ٢ز سٜلؽ اؾشلبزٟ ٗيازض ايٚ ضٝـ سط

 

 ضٝـ ذبضج ًطزٙ سسضيدي:

عيٚ قسٟ ٝ ٝ ث٠ ايٚ سطسيت اؾشٞٗب ث٠ سعسضيح ثؿعش٠ ٗعي    ِطٝض ٠ٓٞٓ سطاًئٞؾشٞٗي ثب ؾبيع ًٞچٌشط خبيزض ايٚ ضٝـ ثي٘بض ث٠ ٗ

 قٞزا

اظ ٗحْ اؾشٞٗب دؽ اظ ذبضج ًطزٙ ٠ٓٞٓ سطاًئٞؾشٞٗي ٛبحي٠ اؾشٞٗب ثب دبٛؿ٘بٙ ذكي دٞقيسٟ ٗي قٞز زض نٞضر ٓيي ١ٞا 

ضٝي اؾشٞٗب ضا ثب ُبظ ٝاظٓيٚ ٗي دٞقبٛيٖادبٛؿ٘بٙ زٝ ثبض زض ضٝظ سؼٞيى قسٟ ٝ ٝ ٗحْ اؾشٞٗب اظ ٛظط ػاليعٖ سعطٗيٖ ثعبكشي ٝ    

 ػٞاضو ٗرشٔق ٗٞضز ثطضؾي هطاض ٗيِيطزا

 
 Mechanical Ventilationتَْيِ هصٌَػي 

اث٠ ١ط ضٝقعي ًع٠ اٛدعبٕ س٢ٞيع٠ سٞؾعٍ سد٢يععار ٌٗعبٛيٌي        س٢ٞي٠ ث٠ ٗؼٜبي ٝضٝز ٝ ذطٝج ُبظ ١ب اظ َطين ضي٠ ١ب ٗي ثبقس

نٞضر ُيطز س٢ٞي٠ ٌٗبٛيٌي اَالم ٗي ُطززازض س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي ضٝٛس ٝضٝز ٝ ذطٝج ُبظ ١ب اظ َطين سـييط زض ككبض زاذْ 

 يب ذبضج سٞضاًؽ نٞضر ٗي ُيطزا

 :MVا١ساف س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي  

٠ ثب ثطهطاضي س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي ٝ ح٘بيز اظ ضي٠ ١ب سعب ظٗعبٙ ضكعغ    ١سف اظ س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي زضٗبٙ ثي٘بضي ١بي ضيٞي ٛيؿز ثٌٔ

 ػٔز ظٗي٠ٜ ؾبظ،ٛيبظ ١بي س٢ٞي٠ اي ٝ اًؿيػٛبؾيٞٙ ثي٘بض سبٗيٚ ٗي ُطززا

 

 ٢ٗ٘شطيٚ ا١ساف س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي ػجبضسٜس اظ:

 اظ ثسٙ CO2حلظ ٝ ثطهطاضي س٢ٞي٠ ٜٗبؾت آٓٞئٞٓي خ٢ز خصة اًؿيػٙ ٝ زكغ -1

 ضز ٛيبظ خ٢ز انالح اٛٞاع ١يذًٞؿ٘يسدٞيع اًؿيػٙ ثب ؿٔظز ٗٞ-2

 سدٞيع ُبظ ١ب سحز ككبض ٗثجز ث٠ ٜٗظٞض اكعايف حدٖ ضي٠ ١ب ٝ ًب١ف اثشال ث٠ آسٌٔشبظي -3

 ث٠ ٜٗظٞض خٔٞ ُيطي اظ ًالدؽ ضا٢١بي ١ٞايي ٝ ث٢جٞز اًؿيػٛبؾيٞٙ ثي٘بضPEEP)اػ٘بّ ككبض ٗثجز زض اٛش٢بي ثبظزٕ)-4

 ٜٗبؾت ثطهطاضي ٝ حلظ سٜلؽ ثب َطح س٢ٞي٠ اي-5

ثطهطاضي ٗدسز سٜلؽ زض ثي٘بضاٙ زچبض ايؿز سٜلؽ يب ثي٘بضاٛي ٠ً سٜلؽ اضازي آ٢ٛب ًبضايي الظٕ خ٢ز خصة اًؿعيػٙ  -6

 ضا ٛساضز CO2يب زكغ 

 ١PH<7/3٘طاٟ ثب  <mmhg 52PaCO2زض ٛبضؾبيي حبز سٜلؿي ثب ػاليٖ-7

 يث٠ ػٜٞاٙ زضٗبٙ ًٌ٘ي زض ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ ثي٘بضي ١بي ٗعٗٚ اٛؿساز-8

ث٠ ػٜٞاٙ زضٗبٙ ًٌ٘ي زض ٗٞاضزي ٠ً هلؿ٠ ؾي٠ٜ ٝ ضي٠ ١ب سحز ككبض هطاض ُطكش٠ ثبقٜس ٛظيط سطٝٗب١عبي ٝؾعيغ ٝاضزٟ ثع٠     -9

 سٞضاًؽ
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 :هَازداغتفبدُ ثبلیٌي تَْيِ هصٌَػي

زدطؾيٞٙ ٗطاًع سٜلؿي زض ؾيؿشٖ ػهجي ٗطًعي ١٘طاٟ ثب آد٠ٜ ٛبقي اظ ٗهطف زاض١ٝعب ٝ يعبيؼبر ٗـععي ًع٠ ًع٠ ضٝي      -1

 ًع سٜلؿي اثط سًؼيلي زاضٛساٗطا

  CO2ًب١ف ككبض زاذْ خ٘د٠٘ اظ َطين ًب١ف ؾُح -2

 زضٗبٙ ػالٗشي ١يذًٞؿ٘ي ٗوبٕٝ -3

 Pao2   ٝPaCo2زضٗبٙ ًٌ٘ي زض ثي٘بضي ١بي حبز سٜلؿي ث٠ ٜٗظٞض حلظ ؾُح ٜٗبؾت -4

ٝ  اذشالّ زض حطًبر هلؿ٠ ؾي٠ٜ ث٠ ػٔز كٔح يب يؼق قسيس ػًالر سٜلؿي زض ثي٘بضي ١بيي ٗ-5 ُٔعيٚ  ، بٜٛس ٗيبؾعشٜي ُعطا

 ثبضٟ

6-Flail Chest ث٠ ػٔز قٌؿش٠ قسٙ حساهْ زٝ زٛسٟ اظ زٝ ٛبحي٠ 

 ؾبػز ث٠ ٜٗظٞض ديكِيطي اظ ١يذًٞؿي ٝ ١يذط ًبدٜي  24سب  6ٗشؼبهت خطاحي هٔت ثبظ ث٠ ٗسر -7

 
 :اًَاع هبؾیي ّبي تَْيِ هصٌَػي

 :ٝٛشيالسٞض ١ب ث٠ زٝ ٛٞع سوؿيٖ ٗي قٞٛس

 ي ككبض ٜٗليٝٛشيالسٞض ١ب-آق

 ٝٛشيالسٞض ١بي ككبض ٗثجز-ة

 
 :ًٍتیالتَز ّبي فؿبز هٌفي

ايٚ ٝٛشيالسٞض ١ب ٛرؿشيٚ ٗبقيٚ ١بي س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي ثٞزٛس،س٢ٞي٠ ثي٘بض زض ايٚ ضٝـ ث٠ نٞضر ؿيط س٢عبخ٘ي ٗعي ثبقعساايٚ    

بٜٛسازض ظٗعبٙ زٕ ١عٞاي   ٝٛشيالسٞض ١ب ث٠ قٌْ ٗحلظ٠ اي ١ؿشٜس ٠ً س٘بٗي اَطاف هلؿ٠ ؾي٠ٜ ث٠ خع ؾط ٝ ُعطزٙ ضا ٗعي دٞقع   

زاذْ ٗحلظ٠ سرٔي٠ قسٟ  ٝ ٜٗدط ث٠ ايدبز ككبض ٜٗلي زض زاذْ ٗحلظ٠ ُطزيسٟ ٝ ٜٗدط ث٠ اسؿبع هلؿع٠ ؾعي٠ٜ قعسٟ زض زاذعْ     

سٞضاًؽ ككبض ٜٗلي ايدبز قسٟ ٝ ١ٞا ٝاضز هلؿ٠ ؾي٠ٜ ٗي قٞزاثب ثطزاقش٠ قسٙ ككبض ٜٗلي اظ ٗحلظ٠ زٕ دبيبٙ يبكش٠ ٝ ثبظزٕ ث٠ 

، Poncho ،Cuirass ،Body wrapاظ ايٚ ٝٛشيالسٞض ١ب ٗعي سعٞاٙ ثع٠ ٝٛشيالسعٞض ١عبي:     نٞضر ٗيِيطزا نٞضر ؿيط كؼبّ

Emerson Iron Long 
 اقبضٟ ًطزا

 زضٗبٙ ثب ٝٛشيالسٞض ١بي ككبض ٜٗلي زض ثي٘بضاٙ ظيط ٗي سٞاٙ ٗليس ثبقس:

ػًالٛي يعب زيعبكطاُٖ ٛظيعط    -الالر ػهجيثي٘بضاٙ زچبض ١يذٞ ٝٛشيالؾيٞٙ ٛبقي اظ اذشالالر ٌٗبٛيٌي هلؿ٠ ؾي٠ٜ ثب اذش-آق

حطًبر ٌٗبٛيٌي هلؿع٠  دٞٓيٞ ٗئيز،ٗيبؾشٜي ُطاٝ ٝ آؾيت ١بي َٜبة ٛربػي)زض ايٚ حبالر ؾيؿشٖ سٜلؿي ؾبٖٓ اؾز اٗب 

 ؾي٠ٜ زض حس ًلبيز نٞضر ٛ٘يِيطز(

ٛظيعععط ١يذعععٞ ٝٛشيالؾعععيٞٙ ايدعععبز قعععسٟ زض ثي٘عععبضاٙ زچعععبض ٛب١ٜدعععبضي ١عععب ٝ اذعععشالّ زض اػ٘عععبّ ٗطًععععي سٜلؿعععي  -ة

 ضا سحز سبثيط هطاض ٗيس١سا CNSذٞٛطيعي،ازٕ،آٛٞضيؿٖ ٗـعي ٠ً ػٌ٘ٔطز ٗطاًع سٜلؿي زض 

 
 :ًٍتیالتَز ّبي فؿبز هثجت
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اظ ايٚ ٝٛشيالسٞض ١ب زض ؾُح ثؿيبض ٝؾيؼشطي ٛؿجز ث٠ ٝٛشيالسٞض ١بي ككبض ٜٗلي زض ثرف ١بي ٗطاهجز ١بي ٝيػٟ اؾشلبزٟ ٗعي  

زٕ ُبظ ضا سحز ككبض زض ضي٠ ١ب ث٠ خطيبٙ اٛساذش٠ ٝ يي ككبض آٓٞئٞٓي ٗثجعز ايدعبز    قٞزاٝٛشيالسٞض ١بي ككبض ٗثجز زض ظٗبٙ

ثطاي ايٚ ٛٞع س٢ٞي٠ ٝخعٞز ضاٟ ١عٞايي ٗهعٜٞػي)٠ٓٞٓ سطاقع٠ يعب سطاًئٞؾعشٞٗي       ااسؿبع هلؿ٠ ؾي٠ٜ ٗي قٞٛس ٗي ًٜسٝ ٗٞخت

 ًبكساض(يطٝضي ٗي ثبقسا

 ْ ُطزٛس سب يي ؾيٌْ ٝٛشيالسٞضي ثطاي ثي٘بض كطا١ٖ ُطزز:ايٚ ٛٞع ٝٛشيالسٞض ١ب چ٢بض كبظ انٔي زاضٛس ٠ً ثبيؿشي ًبٗ

 Inspirationزٕ  -1

 سـييط زٕ ث٠ ثبظزٕ -2

   Expirationsثبظزٕ  -3

 سـييط ثبظزٕ ث٠ زٕ-4

(ٌٗث اٛش٢بي End inspiratory pause) :ثبقساثؼٜٞاٙ ٗثبّ ٗي هبثْ سٜظيٖزض ثيٚ ايٚ ٗطاحْ ٗشـيط ١بيي ٝخٞز زاضز ٠ً 

 ازٕ

 

 ١بي ككبض ٗثجز ثط اؾبؼ ٌٗبٛيعٕ ١بي ذشٖ زٕ ٝ قطٝع ثبظ زٕ َجو٠ ثٜسي ٗي قٞٛس٠ً قبْٗ اٛٞاع ظيط اؾز: ٝٛشيالسٞض
 ًٍتیالتَز ّبي ثب فؿبز ثبثت:-الف

زض ايٚ ٛٞع ٝٛشيالسٞض ١ب،ٗطح٠ٔ زٕ سب ظٗبٛي ٠ً ككبض ضاٟ ١ٞايي ث٠ ككبض اظ دعيف سٜظعيٖ قعسٟ ثطؾعس ازاٗع٠ زاضز ٝ ثع٠ ٗحعى        

يي ث٠ حس اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ثبظزٕ آؿبظ ٗي قٞز ث٠ ػجبضر زيِط ايٚ ٛعٞع ٝٛشيالسعٞض ١عب حدعٖ خعبضي      ضؾيسٙ ككبض ضاٟ ١ٞا

سحٞئي ضا ظٗبٛي ذشٖ ٗيٌٜٜس ٠ً ككبض ضاٟ ١ٞايي ثي٘بض ث٠ حس اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ثطؾساثٜب ثط ايٚ ثب سٜظيٖ ٗوبزيط ثبالسط ككعبض  

 ا ازز ١ب ثط ضٝي زؾشِبٟ ٗي سٞاٙ حدٖ ثيكشطي ضا سحٞيْ ضي٠

 
 ًٍتیالتَز ّب ثب حجن ثبثت:-ة

زض ايٚ ٝٛشيالسٞض ١ب خطيبٙ ُبظ ث٠ زاذْ ضي٠ ١ب سب ظٗبٙ سحٞيْ حدٖ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ازا٠ٗ زاضزاثع٠ ػجعبضر زيِط،ٗطحٔع٠    

 ٖ ؾعطػز خطيعبٙ ٝ   ، زٕ ظٗبٛي ذشٖ ٗي قٞز ٠ً حدٖ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ سحٞيْ ضي٠ ١ب ُطززاظٗبٙ الظٕ ثطاي سحٞيْ حدع

قسٟ زض ضاٟ ١بي ١ٞايي ٗشٜبؾت ثب سحٞيْ حدٖ،ؾطػز خطيبٙ ٝ ككبض ايدبز قسٟ زض ضاٟ ١بي ١ٞايي ٗشٜبؾت ثعب   ككبض ايدبز

 سحٞيْ حدٖ ٗشـييط ٗي ثبقسا

 
 :ًٍتیالتَز ّبي ثب شهبى ثبثت-ج

قسٙ ظٗعبٙ   ايٚ ٝٛشيالسٞض ١ب زض ظٗبٙ زٕ ١ٞا ضا زض كٞانْ ظٗبٛي اظ ديف سٜظيٖ قسٟ اي ث٠ ضي٠ ١ب ٝاضز ًطزٟ ٝ دؽ اظ ؾذطي

ثٞض،زٕ ذبس٠٘ ٝ ثبظ زٕ نٞضر ٗي ُيطزاؾيٌْ ١بي س٢ٞي٠ اي ٗي سٞاٜٛس ث٠ َٞض ؾبزٟ سحز ًٜشطّ ٌٗبٛيؿعٖ ظٗعبٛي يعب اظ    عٗ

 َطين ؾز ًطزٙ سؼساز سٜلؽ زض زهيو٠ ٝ سٜظيٖ ًطزٙ ٛؿجز زٕ ث٠ ثبظزٕ ثب زضنس ظٗبٙ زٕ ثبقسا

 
 :ًٍتیالتَز ّبي ثب فسکبًع ثبال-د
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ؾي ؾي(ضا ثب كطًعبٛؽ ثعبال    122سب  52ٞض ١ب ١ؿشٜس٠ً هبزضٛس حدٖ ١ب ي خبضي ًٞچي )زض حسٝز اظ اٛٞاع خسيس ٝٛشيالس

ؾيٌْ زض زهيو٠( زض اذشيبض ضي٠ ثي٘بضاٙ هطاض ز١ٜسازض ايٚ حبٓز ضي٠ ١ب ث٠ خبي اسؿبع ٗشؼبضف،زچعبض اضسؼعبـ    152سب  122)

 ٗي قٞٛس ٝ اٛشكبض ُبظ ١ب اظ َطين اٛشكبض نٞضر ٗيِيطزا

 
 

 
 (:Modes of Pattern of ventilation )ب عسح ّبي تَْيِ اي هد ّب ي

١ؿشٜس ًع٠ ثي٘عبض ٝ ٝٛشيالسعٞض زض    ٗس ث٠ ٗل٢ٕٞ َطيو٠ اي اؾز ٠ً زؾشِبٟ ثي٘بض ضا س٢ٞي٠ ٗيٜ٘بيس يب ث٠ ػجبضر زيِط ضٝق٢بيي 

٠ ٌٗبٛيٌي،سؼعساز  ؾيٌْ س٢ٞي٠ اي ضا اٛدبٕ ٗيس١ٜسازض خ٢ز ًٞقف خ٢ز انالح ٝ اكعايف ًبضايي س٢ٞيسؼبْٗ ثب يٌسيِط 

ٗس ١بي س٢ٞي٠ اي زض حبّ اكعايف اؾزا١ط ٗس سٜلؿي ٗعايب ٝ ٗؼبيجي زاضز ٝ يي ٗس ث٠ ػٜٞاٙ ث٢شطيٚ ٗس س٢ٞي٠ اي ثطاي ازاضٟ 

 س٘بٗي ثي٘بضاٙ ٛيبظٜٗس س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي ٝخٞز ٛساضزا

 ٗس ١بي سٜلؿي قبْٗ:ٗس ١بي س٢ٞي٠ اي ضا ثط اؾبؼ ٌٗبٛيعٕ قطٝع ًٜٜسٟ زٕ َجو٠ ثٜسي ٗي ًٜٜس زٝ ُطٟٝ انٔي 

 ( ٠ً زض ايٚ س٢ٞي٠ ٝٛشيالسٞض س٢ٞي٠ ضا قطٝع ٝ ًْ ػْ٘ س٢ٞي٠ ضا اٛدبٕ ٗي ز١سا Controlledًٜشط٠ٓٝ )-1

زض ايٚ س٢ٞي٠ ثي٘بض قطٝع ٝ ذشٖ س٘بٕ يب هؿ٘شي اظ سٜلؽ ضا ػ٢سٟ زاض ثعٞزٟ ٝ ٝٛشيالسعٞض ٗوعبزيط    (  Assistedًٌ٘ي    )-2

 ي٠ اػ٘بّ ٗي ٛ٘بيساٗشٜبث٢ي ح٘بيز ضا زض ًْ ؾيٌْ س٢ٞ

 

  اٛٞاع ٗس ١بي سٜلؿي ث٠ هطاض ظيط اؾز:

 :( controlled Mechanical Ventilationهد تَْيِ کٌتسٍلِ يب اججبزي )    

١ٞاي زٗي ضا ثب حدٖ خبضي ٝ سؼساز اظ ديف سٜظيٖ قسٟ نطكٜظط اظ ًٞقف ١بي سٜلؿي ثي٘بض ثع٠ ضيع٠   ، زض ايٚ ٗس ٝٛشيالسٞض

ساث٠ ػجبضر زيِط زض ايٚ ٗس ٝٛشيالسٞض س٢ٜب ػبْٗ سؼييٚ ًٜٜسٟ ٗيعاٙ حدٖ خبضي ٝ سؼساز سٜلؽ زض ١بي ثي٘بض سحٞيْ ٗي ز١ٜ

 زهيو٠ اؾز ٝ ًْ ًبض سٜلؽ سٞؾٍ ٝٛشيالسٞض نٞضر ٗي ُيطزا

زض نٞضسي ٠ً ثي٘عبض ًٞقعف سٜلؿعي زاقعش٠ ثبقس،ًٞقعف سٜلؿعي ٝي سٞؾعٍ زؾعشِبٟ ثٔعٞى ٗعي قعٞز ايعٚ ٗعبٛٞض ضا )              

(Fighting٘بض ثب زؾشِبٟ ٗي ُٞيٜسايب خِٜيسٙ ثي 

 
 :CMVهَازد اغتفبدُ اش هد 

 زض ثي٘بضاٙ ثب حس اهْ ًٞقف سٜلؿي،آد٠ٜ -1

 Flail chest)ظٗبٛي ٠ً ًٞقف زٗي ٜٗلي زض ثي٘بض ٜٗغ اؾشلبزٟ زاضز ٗبٜٛس ) -2



 24 

 ثي٢ٞقي ػ٘ٞٗي  ٞي٠ ضي٠  ثي٘بضاٙ سحزث٠ ٜٗظٞض سساضى يي ضٝـ ُٗ٘ئٚ ثطاي س٢-3

ػًعالٛي كٔعح قعسٟ سعب اظ ًٞقعف ظيعبز       -ٜلؿي آ٢ٛب ثب اؾشلبزٟ اظ زاض١ٝبي كٔح ًٜٜسٟ ػهعجي ػًالر س٠ً  زض ثي٘بضاٛي -4

 ذؿشِي ػًالر سٜلؿي ٝ خِٜيسٙ ثب زؾشِبٟ ديكِيطي قٞز،ٗثْ ثي٘بضاٙ زچبض ح٘الر حبز آؾٖ سحز س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي

CMV ًٜشط٠ٓٝ هجْ اظ اضائ٠ ٗس ٗس   َٞض ُؿشطزٟ اي سب  ث٠A/C  ٌٜع٠ ثي٘عبض زض ايعٚ ٗعس هعبزض ثع٠       اؾشلبزٟ ٗي قس ث٠ زٓيعْ اي

سٜلؽ اضازي ٛيؿز اُط ثي٘بض ثيساض ثبقس ٝ ثطاي سٜلؽ سالـ ٛ٘بيس ٝٛشيالسٞض سٜلؽ ضا ثٔٞى ذٞا١س ًطزاٝهعٞع ايعٚ حبٓعز    

ٗٞخت ايدبز احؿبؼ ُطؾِٜي ١ٞا زض ثي٘بض ٝ اكعايف زض ًبض سٜلؽ ٗي قٞزازض ايٚ ٗس اُعط ثي٘عبض سالقعي خ٢عز سعٜلؽ      

ي ٝخٞز ٛساضزااُط ثي٘بض هبزض ث٠ ايدبز سٜلؽ اضازي اؾز ٝ ٜٗغ اؾشؼ٘بٓي ٝخٞز ٛعساضز اظ ٗعس سٜلؿعي    ٛ٘بيس ١يچ ٠ُٛٞ اٛؼُبك

SIMV اؾشلبزٟ ٗي ًٜيٖا 

 
 :(Assisted Mechanical Ventilationهد تَْيِ کوكي )  

بض ثي٘بض هطاض ٗعي  زض ايٚ ٗس ٝٛشيالسٞض حدٖ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ اي ضا س٢ٜب ثب سحطيي سٞؾٍ ًٞقف ١بي زٗي ثي٘بض،زض اذشي

ز١ساث٠ ػجبضر زيِط زٕ اضازي ثي٘بض زؾشِبٟ ضا سحطيي ًطزٟ ٝ ٝٛشيالسٞض حدٖ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ اي ثب ككعبض ٗثجعز ضا ثع٠    

زاذْ ضي٠ ١ب ٗي كطؾشسازض ايٚ ٗس حدٖ خبضي ثط ضٝي زؾشِبٟ هبثْ سٜظيٖ اؾز ٝٓي سؼساز سٜلؽ زض زهيوع٠ ثطاثعط ثعب سؼعساز     

٘بض ٗي ثبقسازض ايٚ ٗس ٝٛشيالسٞض سؼييٚ ًٜٜسٟ حدٖ خبضي ٝ ثي٘بض سؼييٚ ًٜٜعسٟ سؼعساز سعٜلؽ زض    سٞؾٍ ثيسٜلؽ ايدبز قسٟ 

زهيو٠ اؾزاثٜب ثط ايٚ ٛؿجز ث٠ ٗس ًٜشط٠ٓٝ ًبض سٜلؿي ثيكشطي سٞؾٍ ثي٘بض نٞضر ٗي ُيطزازض ايٚ ٗعس اُعط ثي٘عبض ًٞقعف     

قٞز ٠ً زض ايٚ ٗٞاضز ٛيبظ ثع٠ سـييعط ٗعس سعٜلؽ ثع٠      سٜلؿي قسيسي زاقش٠ ثبقسٗي سٞاٛس ثبػث ١يذطٝٛشيالؾيٞٙ سٞؾٍ زؾشِبٟ 

SIMV   ٗي قٞزا 

اظ ٗعايبي ايٚ ٗس اٛدبٕ ًبض سٜلؿي ثيكشط ث٠ ٝؾي٠ٔ ثي٘بض ٝ دجكِيطي اظ سحٔيعْ ٝ يعؼق ػًعالر سٜلؿعي ٝ ػعسٕ ؾعطًٞة       

 ٗطاًع سٜلؽ اؾزاثي٘بضاٙ ثيساض ؿبٓجب ٗس س٢ٞي٠ ًٌ٘ي ضا ث٢شط اظ ٗس ًٜشط٠ٓٝ سحْ٘ ٗي ًٜٜس

 
 :(Assist Control Ventilationيِ کٌتسٍلِ کوكي )هد تَْ  

زض ايٚ ٗس ٝٛشيالسٞض ث٠ ٛحٞي حؿبؼ ٗي ُطزز ٠ً زض ظٗبٙ ٝخٞز ًٞقف سٜلؿي سٞؾٍ ثي٘بض ٗبٜٛس ٗس ًٌ٘ي ػْ٘ ًعطزٟ  

ٝ ثب ١ط ًٞقف سٜلؿي سٞؾٍ ثي٘بض حدٖ ١ٞاي اظ ديف سٜظيٖ قسٟ اي ضا ث٠ ضي٠ ١ب سحٞيْ ز١ساٝ ظٗبٛي ًع٠ ثي٘عبض ًٞقعف    

ٝ حدٖ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ اي ضا ث٠ ضي٠ ١ب سحٞيْ ٗي ز١عسازض ايعٚ   ي ٛساقش٠ ثبقس ٗبٜٛس ٗس سٜلؿي ًٜشط٠ٓٝ ػْ٘ ًطزٟ سٜلؿ

ثع٠ َعٞض   ، اُط ًٞقف سٜلؿي ٝخٞز زاقش٠ ثبقس ٝٛشيالسٞض ث٠ آٙ دبؾد حد٘ي ٗي ز١س  ٝٓعي زض ؿيعبة ًٞقعف سٜلؿعي     ٗس

 سحٞيْ ٗي ز١ساذٞزًبض ؾيٌْ ١بي سٜلؿي اظ ديف سٜظيٖ قسٟ اي ضا ث٠ ضي٠ 

ٗوساضي اظ ًبض سٜلؿي ١ط چٜس ٛبچيع ، ٗس ًٜشط٠ٓٝ ًٌ٘ي اخبظٟ ٗي ز١س  زض نٞضر سٜظيٖ ٜٗبؾت ؾطػز خطيبٙ، حؿبؾيز

زضز ٝ كبًشٞض ١عبي  ، سٞؾٍ ػًالر سٜلؿي ثي٘بض اٛدبٕ قٞزاٗؼبيت ايٚ ٗس س٘بيْ ثي٘بض ث٠ ١يذط ٝٛشيالؾيٞٙ ث٠ ػٔز ايُطاة

 ٠ آٌٓبٓٞظ سٜلؿي ثطٝظ ذٞا١س ًطزاٛٞضٝٓٞغيي ٠ً ث٠ زٛجبّ ايٚ ٗؿئٔ

 

 :   (  Intermittent Mandatory Ventilationهد تَْيِ اي  هتٌبٍة اججبزي)
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ثسيٚ ٗؼٜب ٠ً ثي٘بض زٕ ٝ ثبظ زٕ اضازي ضا ذٞز اٛدعبٕ ٗيس١عس ٝزؾعشِبٟ    ايٚ ٗس سطًيجي اظ س٢ٞي٠ ًٜشط٠ٓٝ ٝ س٢ٞي٠ اضازي اؾزا

١ب ثب حدٖ ٝسؼساز اظ ديف سٜظيٖ قسٟ س٢ٞي٠ ٗي ٛ٘بيساثٜب ثط ايٚ زض ثيٚ سٜلؽ ١بي ثسٝٙ سٞخ٠ ث٠ زٕ ٝ ثبظ زٕ اضازي ثي٘بض ضي٠ 

اخجبضي سحٞئي سٞؾٍ ٝٛشيالسٞض ثي٘بض هبزض ث٠ اٛدبٕ سٜلؽ اضازي ثب سؼساز ٝ حدٖ زٓرٞاٟ ٗي ثبقساحدٖ سٜلؽ اضازي ثي٘عبض  

ٛؿجي س٢ٞي٠ اي ضا ثطاي ثي٘بض كعطا١ٖ  ثؿشِي ث٠ ًٞقف ػًالر سٜلؿي ٝ هسضر آ٢ٛب زاضزازض حويوز ايٚ ٗس يي ٗحبكظز 

ٛؿعجز  IMVث٠ خسا ؾبظي ٗٞكويز آٗيع ثي٘بض اظ ٝٛشيالسٞض ً٘ي ٗي ًٜساٗس  ١CPAP٘طا ثب   IMVٗي ؾبظزااؾشلبزٟ اظ 

ثب ٗكٌْ ً٘شطي اظ ٛظط ١يذط ٝٛشيالؾيٞٙ ضٝثطٝ اؾزاظيطا ثي٘بض هبزض ث٠ سـييط سؼساز ٝ حدٖ س٢ٞي٠ سٜلؽ اضازي ث٠ ٗس ًٜشط٠ٓٝ 

زض حس َجيؼي حلظ ذٞا١س قسااظ ٗؼبيت ايٚ ٗس آٙ اؾز ٠ً سٜلؽ ١بي اخجعبضي سحعٞئي زض   CO2 ثٜب ثط ايٚ ؾُح ثٞزٟ،

كٞانْ ٗكرم،ثسٝٙ سٞخ٠ ث٠ سٜلؽ اضازي ثي٘بض اٛدبٕ ٗي ُيطزاثٜب ثط ايٚ اٌٗبٙ سساذْ ثعيٖ سعٜلؽ ١عبي اضازي ثعب سعٜلؽ      

 اؾشلبزٟ ٗي قٞزا  SIMVاظ ٗس  ١IMVبي اخجبضي ٝخٞز زاضزاث٠ ١٘يٚ زٓيْ اٗطٝظٟ ث٠ خبي ٗس 

 
 (:Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation  )هد تَْيِ اججبزي ّوبٌّگ ؾدُ 

زض ايٚ ٗعس ٝٛشيالسعٞض   ايٚ ٗس س٢ٞي٠ اي ضا ٗي سٞاٙ ث٠ ػٜٞاٙ سطًيجي اظ س٢ٞي٠ اضازي ٝ س٢ٞي٠ ًٌ٘ي)آؾيؿز(زض ٛظط ُطكزا

ي ثي٘بض حؿبؼ قسٟ ٝ ث٠ ايٚ ًٞقف ث٠ نٞضر سحٞيْ يي سعٜلؽ ًٌ٘عي   زض كٞانْ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ث٠ ًٞقف سٜلؿ

ذٞز سٜلؽ ٗي ًٜس  ثيٌٗبٛيٌي دبؾد ٗي ز١سازض كٞانْ ايٚ ؾيٌْ ١بي ًٌ٘ي ثي٘بض ث٠ َٞض اضازي ثب  سؼساز ٝ حدٖ اٛشرب

شيعبض سعٜلؽ   ٝ ٝٛشيالسٞض ًٌ٘ي ث٠ ايٚ سٜلؽ ١بي اضازي ٛ٘ي ًٜس ٝ س٢ٜب ُبظ ٗطَٞة ضا ثعب زضنعس ٗكعرم اًؿعيػٙ زض اذ    

اضازي ثي٘بض هطاض ٗي ز١ساحدٖ سٜلؽ اضازي ثي٘بض ثؿشِي ث٠ ث٠ ًٞقف سٜلؿي ايدبز قسٟ سٞؾٍ ثي٘بض زاضزاثع٠ ػٜعٞاٙ ٗثعبّ    

ثبٛي٠  12ثبض زض زهيو٠ سٜظيٖ قٞز ٝٛشيالسٞض ث٠ ثي٘بض اخبظٟ ٗي ز١س ٠ً ث٠ َٞض اضازي سٜلؽ ٛ٘ٞزٟ ٝ ١ط  SIMV  6اُط سؼساز 

١٘عٗبٙ ٝٛشيالسٞض ٛيع يعي  ، سٜلؿي سٞؾٍ ثي٘بض نٞضر ُطكزبض ٗي ٗبٛس ٝ ظٗبٛي ٠ً ًٞقف ٜٗشظط اٝٓيٚ ًٞقف زٗي ثي٘

ثب ككبض ٗثجز ١٘عٗبٙ ثب قطٝع زٕ ث٠ ضي٠ ١عب  سحٞيعْ ٗعي ز١ساثع٠ ػجعبضر      سٜلؽ ًٌ٘ي اخجبضي ثب حدٖ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ 

ثبٛي٠ ؿيط كؼبّ ثبهي ٗي ٗبٛس ٝ  12،ؾذؽ سب ثبٛي٠ اي ث٠ اٝٓيٚ زٕ ثي٘بض دبؾد حد٘ي ٗي ز١س 12ؾبزٟ سط زؾشِبٟ زض ١ط ٗوُغ 

اظ َطين ٗبٛيشٞضيَٜ سٜلؽ اضازي ٝ ًٞقف  SIMVايٚ ؾيٌْ ١بي اخجبضي ُٜٗجن ثب زٕ سٌطاض ٗي ُطززثؼجبضر زيِط زض 

سٜلؽ اخجبضي ثع٠ نعٞضر ١٘ب١ٜعَ ثعب ًٞقعف زٗعي اضازي ثي٘عبض نعٞضر ٗيِيعطززض          ، زٗي اضازي ثي٘بض سٞؾٍ ٝٛشيالسٞض

SIMV ٜي ث٠ ًٞقف سٜلؿي ٝ ذهٞنيبر ضي٠ ثي٘بض زاضزااًثعط ٝٛشيالسعٞض   ِلؽ ١بي اضازي ٗشـيط ثٞزٟ  ثؿشحدٖ خبضي س

ثط حؿت اسلعبم سعٜلؽ ثي٘عبض ثُعٞض ًبٗعْ هُعغ قعٞز            SIMVضيعي قسٟ اٛس ٠ً اُط زض ٗس  ١بي خسيس ث٠ ٛحٞي ثطٛب٠ٗ

ٞضر ثطُكز ٗدسز سعٜلؽ اضازي ثي٘عبض   ضكش٠ ٝ سٜلؽ ًٜشط٠ٓٝ ث٠ ثي٘بض ٗي ز١سازض ن IMVزؾشِبٟ ث٠ َٞض ذٞزًبض ث٠ ٗس 

 سـييط ذٞا١س ًطزا SIMVٗس زؾشِبٟ ثُٞض ذٞز ًبض ث٠ 

 

 :)Spontaneous Ventilation)تَْيِ ازادي     هد 

سٜلؽ اخجبضي يب ًٌ٘ي ث٠ ضي٠ ١بي ثي٘بض ٛ٘ي ز١س ٝ ثي٘بض سؼييٚ ًٜٜسٟ ًْ ًبض سٜلؿي ثعٞزٟ  زض ايٚ ٗس ٝٛشيالسٞض ١يچ٠ِٛٞ 

ٜلؽ زض زهيو٠ ثؿشِي ث٠ ًٞقف سٜلؿي ٝ سٞاٛبيي ػًالر سٜلؿي ثي٘بض زاضزاايٚ ٗعس ثعطاي ثي٘عبضاٛي    حدٖ خبضي ٝ سؼساز س

 اؾشلبزٟ ٗي قٞز ٠ً هبزض ث٠ سٜلؽ اضازي ٜٗبؾت ثٞزٟ ٝٓي ٛيبظٜٗس دبضٟ اي ح٘بيز ١ب ٝ ٗبٛيشٞضيَٜ سٜلؿي ١ؿشٜسا
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 : Ventilation SupportPressureهد تَْيِ اي ثب حوبيت فؿبزي  

ٗس ١بي س٢ٞي٠ اي اؾز ٠ً كؼبٓيز سٜلؿي اضازي ثي٘بض ضا اظ َطين سحٞيْ يي ٗيعاٙ ككبض ٗثجز زٗي اظ ديف سٜظعيٖ  يٌي اظ 

قسٟ سوٞيز ٗي ٛ٘بيساثب قطٝع زٕ سٞؾٍ ثي٘بض خطيبٛي اظ ُبظ ثب ككبض ٗثجز اظ ديف سٜظيٖ قسٟ زض ٠ٓٞٓ زٗي ٝٛشيالسٞض خطيبٙ 

ٟ     بض حلظيبكش٠  ٝ ثُٞض ثبثز زض ًْ ؾيٌْ زٕ اضازي ثي٘ خطيعبٙ  ، ٗي قٞز ٝ ٗٞخت سوٞيز حدعٖ خعبضي اضازي ثي٘عبض قعس

 ثيكشطي اظ ُبظ ضا ثب ١ط زٕ اضازي ث٠ ضي٠ ١ب ٝاضز ٗيٜ٘بيسا

 
 :Noninvasive Pressure Support Ventilationهد تَْيِ ثب حوبيت فؿبزي غیس تْبجوي 

اؾز س٢ٜب اذشالف آٙ اؾعز ًع٠    PSز ككبضي زٗي يي ٗس ؿيط س٢بخ٘ي س٢ٞي٠ اي اؾز ٠ً ايٚ ٗس قجي٠ س٢ٞي٠ ثب ح٘بي     

زض ايٚ ٗس ٛيبظي ث٠ ضاٟ ١عٞايي ٗهعٜٞػي ٛيؿعزاس٢ٞي٠ زض ايعٚ ٗعس اظ َطيعن ٗبؾعي ًعبٗال كعيٌؽ قعسٟ ثعب ثيٜعي نعٞضر              

 اي٘ي ثبقسازٗيِيطزايي ٗس ثؿيبض خسيس س٢ٞي٠ 

 
 

 (:onMinimum Or Mandatory minute Ventilati )حد اقل يب اججبزي هد تٌفع دقیقِ اي

اي حس اهعْ يعب اخجعبضي ضا ثعط ضٝي ٝٛشيالسعٞض سٜظعيٖ        زض ايٚ ٗس ثب سٞخ٠ ث٠ حدٖ زهيو٠ اي ٗٞضز اٛشظبض زض ثي٘بض،س٢ٞي٠ زهيو٠

ٗيٌٜٜس،اُط حدٖ زهيو٠ اي سٜظيٖ قسٟ ثط ضٝي زؾشِبٟ ث٠ ثي٘بض ٜٗشوْ ٛكٞز ٝٛشيالسٞض ثب س٢ٞي٠ ككبض ٗثجز حدٖ اظ ديف سٜظيٖ 

 ًٜسا قسٟ ضا ث٠ ثي٘بض ٜٗشوْ ٗي

 
 :RatioVentilation Inverseهد تَْيِ ثب ًػجت هؼكَظ 

 ذٞا١س ثٞز  1:3يب    1:2يب    1:1زض ايٚ ٗس زٕ ٗؿبٝي يب َٞالٛي سط اظ ثبظزٕ ٗي ثبقس زض ايٚ حبٓز ٛؿجز زٕ ث٠ ثبظ زٕ  

 
 :Control Ventilation Pressureهد تَْيِ ثب کٌتسل فؿبز 

ٕ     يي ٗس س٢ٞي٠ اي اؾز ٠ً زض آٙ سؼساز ، ٗكرهي سٜلؽ زض زهيو٠ ث٠ ضي٠ ١بي ثي٘بض زازٟ ٗعي قعٞز ٝ ٝٛشيالسعٞض زض َعي ز

 خطيبٙ ١ٞا ضا سب ضؾيسٙ ث٠ ككبض اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ٝاضز ضي٠ ١ب ٗي ًٜسا

 
 :هد کٌتسل فؿبز ّوساُ ثب ًػجت هؼكَظ تَْيِ اي دم ثِ ثبشدم
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Pressure Control With Inverse Inspiratory To Expiratory Ratio ventilation)) 

زازٟ ٗعي  زض ايٚ ٗس سؼسازي سٜلؽ اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ٠ً سٞؾٍ ٗوساض ٗكرهي اظ ككبض زٗي سوٞيز ٗي قٞز ث٠ ضي٠ ثي٘عبض  

 قٞزٛؿجز ٗؼٌٞؼ زٕ ث٠ ثبظ زٕ يي اؾشطسػي ايبكي آحبهي اؾز ٠ً ١٘طاٟ ثب اثٚ ٗس ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗي ُيطزا
 :هبًَز ّبي فؿبز ي ثس زٍي ًٍتیالتَز

 :Positive End Expiratory Pressureككبض ٗثجز اٛش٢بي ثبظزٕ 

ثبظ زٕ زض حبٓز َجيؼي دبؾيٞ ثٞزٟ ٝ ككبض ضا٢١بي ١ٞايي زض اٛش٢بي ثبظزٕ  ث٠ حس نلط سٜعّ ذٞا١س يبكزااػ٘بّ ككعبض ٗثجعز   

 ُيطي ٗي ًٜسا ٛبٗيسٟ ٗي قٞز ٠ً اظ سرٔي٠ ًبْٗ ١ٞاي ثبظ ز١ي خٔٞ  PEEP، ثط ضٝي ضاٟ ١ٞايي زض اٛش٢بي ثبظزٕ

( ٝ  FRCٗٞخت اكعايف حدٖ ١بي ضيٞي زض اٛش٢بي ثبظزٕ  ٝ زض ٛشيد٠ اكعايف ظطكيز ثبهي٘بٛعسٟ ػ٘ٔعي )   PEEPاؾشؼ٘بّ 

ً٘ذٔيبٛؽ ضي٠ ٗي قٞزاايٚ ٝيؼيز ٗٞخت انالح اًؿيػٛبؾيٞٙ اظ َطين اكعايف سجعبزالر ُعبظي زض ؾعُح حجبثچع٠ ١عبي      

زچبض آسٌٔشبظي ٛيطٝي سبظٟ اي ٗي ثركساككبض ٗثجز اٛش٢بي ثبظ زٕ ضا ٗي سعٞاٙ   ضيٞي زض اٛش٢بي ثبظزٕ قسٟ ٝ ث٠ آٓٞئّٞ ١بي

ؾعبٛشي ٗشعط آة سدعٞيع ٗعي      12سب  3ثب ككبض    PEEPيب س٢ٞي٠ ٗهٜٞػي اػ٘بّ ًطزاػ٘ٞٗب زض ثي٘بضاٙ زاضاي سٜلؽ اضازي  

% ١٘چٜبٙ دبيٚ سط اظ 62شط اظ قطيبٛي ػٔيطؿٖ سدٞيع اًؿيػٙ ً٘ PO2اؾشلبزٟ ٗي قٞز ٠ً ٗيعاٙ   PEEPٝ ظٗبٛي اظا قٞز

اظ ًالدعؽ آٓٞئعٞٓي    PEEPٛ٘بيبِٛط ٝخٞز اذشالّ قسيس زض سجبزالر ُبظي اؾزا PEEPٗئي ٗشط خيٟٞ ثبقساٛيبظ ث٠  62

ثٜب ثط ايٚ ٗٞخت سؿ٢يْ سجبزالر آٓٞئعٞٓي ًعبدئطي    ديكِيطي ٛ٘ٞزٟ ضي٠ ١ب ضا ث٠ َٞض ٛؿجي زض حبٓز ثبز قسٟ ِٛبٟ ٗي زاضز

اكعايف يبكش٠، زض ٛشيدع٠  FRCٗيعاٙ  PEEPثب اؾشؼ٘بّ ٝ ًب١ف قٜز زاذْ ضيٞي ٗي قٞزا PaO2كعايف ٜٗدط ث٠ ا، قسٟ

ذٞٛي ٠ً زض ظٗبٙ ثبظزٕ ث٠ ًبدئط ١بي ضيٞي ٗي ضؾس سجبزالر ثيكشطي ضا ثب ١ٞاي ثبهي٘بٛسٟ ضيٞي اٛدبٕ ٗي ز١سآصا ًبضايي 

 خصة ذٞٙ ٗيكٞزاس٢ٞي٠ ٝ سٜلؽ ثبال ٗي ضٝز ٝ زضنس ثيكشطي اظ اًؿيػٙ سدٞيعي 

آؼبزٟ ًٖ ٗي قٞز ٝ ايٚ اٗط ٗٞخعت ًالدعؽ ضاٟ    ث٠ ػٔز ًب١ف ً٘ذٔيبٛؽ،حدٖ ضيٞي  كٞم  ARDSزضثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ 

١بي ١ٞايي ٝ س٢ٞي٠ ٛبٜٗبؾت يب هُغ ًبْٗ س٢ٞي٠ زض دبضٟ اي اظ ٛٞاحي ضيٞي ٗي قٞز ٠ً ٛشيد٠ آٙ آسٌٔشبظي خصثي ٝ ايدبز 

ٗٞخعت    PEEPايعٚ سـييعطار اظ ثعيٚ ٗيعطٝز١٘چٜيٚ زض ثي٘عبضاٙ ثعب ازٕ ضيع٠         PEEPاظ ًالدؽ ضيٞي اؾز،ثب اؾشلبزٟ اظ 

 ًب١ف ذيع ضيٞي ٗي قٞزا

ٗٞخت اسؿبع ثيف اظ حس آٓٞئعّٞ    PEEP  ثي٘بضي ١بي يٌُطك٠ ضيٞي اؾز ٠ً اؾشلبزٟ اظ  PEEPٗٞاضز ٜٗغ اؾشلبزٟ اظ 

 عايف زازٟ ٝ ثطٝٙ زٟ هٔجي ضا ًٖ ٗيٌٜسااحش٘بّ ثبضٝسطٝٗبي ضي٠ ضا اكPEEP زض ضي٠ ؾبٖٓ ٗي قٞزااؾشؼ٘بّ 

 اؾشلبزٟ ٗي قٞز:  PEEPزض ًٔيٜيي اظ ؾ٠ حس 

 حساهْ يب كيعيٞ ٓٞغيي PEEP-آق

 ٗشٞؾٍ PEEP-ة

 حساًثط PEEP-ج

 
 :(Pressure AirwayPositive  Continuousفؿبز هثجت هداٍم ثس زاّْبي َّايي )

 CPAPسٜلؽ)زٕ ٝ ثبظزٕ(زض سٜلؽ ١بي اضازي ٗعسز خعٞ اؾعزا    اؾشؼ٘بّ ككبض ٗثجز ثط ضٝي ضا٢١بي ١ٞايي زض ًْ ؾيٌْ

كععايف  اآٓٞئّٞ ١ب ضا زض َّٞ زٕ ثبظ ِٛبٟ زاقش٠ ٝ اظ ًالدؽ آٓٞئٞٓي زض ي٘ٚ ثبظ زٕ ديكِيطي ٗعي ًٜعساايٚ اٗعط ٗٞخعت     

FRC انالح سجبزالر ُبظي ٝ ث٢جٞز اًؿيػٛبؾيٞٙ ٗي قٞزااظ،CPAP        ثُعٞض اذشهبنعي ثؼٜعٞاٙ يٌعي اظ ضٝقع٢بي خعسا
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ث٠ س٢ٜبيي ٝٛشيالسٞض ١يچ٠ِٛٞ سٜلؿي ث٠ ثي٘بض ٛ٘ي ز١س ث٠ٌٔ كوٍ  CPAPي اظ زؾشِبٟ اؾشلبزٟ ٗي قٞزا١ِٜبٟ اؾشلبزٟ اظ ؾبظ

دبضاٗشط ١بي سعٜلؽ ٝي  ، اًؿيػٙ ضا َجن ككبض اظ ديف سٜظيٖ قسٟ ث٠ ضي٠ ١ب سحٞيْ ٝ سٞؾٍ يي ؾيؿشٖ آالضٕ ٝ ٗبٛيشٞضيَٜ

 ضا ًٜشطّ ٗي ًٜس

اُعط   CPAPؾعبٛشي ٗشعط آة اؾعزازض ٗعس      5-15ث٠ ٗيعاٙ  CPAPُح ٗؼّ٘ٞ اؾشلبزٟ اظ (ؾSpontaneous)ٗبٜٛس ٗس 

ٗسز خعٞ زض  ككبض ٗثجشي زض يبكز ٛرٞا١س ًطز زض ايٚ حبٓز ١يچ٠ِٛٞ ككبضي ضٝي ٝٛشيالسٞض سٜظيٖ ٛكٞز ثي٘بض ٛيع ١يچ٠ِٛٞ 

ككعبض ضاٟ   CPAPٜعَ سٜلؿعي اؾعزا   ثع٠ ١٘عطاٟ ؾيؿعشٖ آالضٕ ٝ ٗبٛيشٞضي    T-Pieceحبّ اؾشلبزٟ اظ ٝٛشيبسٞض  ث٠ ػٜٞاٙ يي 

١ٞايي ضا زض ًْ ؾيٌْ سٜلؿي )زٕ ٝ ثبظزٕ(ثيف اظ اس٘ؿلط حلظ ٗيٌٜس ٝ زض ح٘بيز ثي٘بضاٙ ثؼعس اظ خعسا قعسٙ اظ زؾعشِبٟ     

ٗٞخت ًب١ف ثطُكز ٝضيسي ٝ  CPAPٗٞثط ٗي ثبقسازض زضٗبٙ ازٕ ضيٞي ثب ٜٗكب هٔجي ٛيع ٗي سٞاٛس ٗليس ٝاهغ قٞز ظيطا 

 ٗيكٞزاانالح اًؿيػٛبؾيٞٙ 

 
 :هبًَز ّبي دهي ٍ ثبش دهي

 :End Inspiratory Pause)ٝهل٠ اٛش٢بي زٕ)-آق

زض ايٚ ضٝـ زض دبيبٙ زٕ زضيچ٠ ثبظزٗي ٗؿسٝز قسٟ ٝ ١ٞا زض ًؿطي اظ ثبٛي٠ زض ضي٠ ١ب ٗشٞهق ٗي ُطززاٝهلع٠ زض اٛش٢عبي    

ي٠( ٗي ُطزز ايٚ ٗبٛٞض ث٠ اٛشكعبض ثيكعشط   ثبٛ 2زٕ ٗٞخت حلظ حبٓز ثبز قسُي ضي٠ ١ب ثطاي يي زٝضٟ ظٗبٛي ًٞسبٟ)ً٘شط اظ 

١ٞا زض هؿ٘ز ١بي ٗحيُي ضي٠ ً٘ي ٗي ًٜس ٝ ٗٞخت ًب١ف ٛٞاحي س٢ٞي٠ كًبي ٗطزٟ ٝ قٜز قسٟ ٝ ث٠ ث٢جٞز سجعبزالر  

 ُبظي ثيٚ ذٞٙ ًبدئطي ٝ ١ٞاي زاذْ آٓٞئّٞ ١ب ً٘ي ٗي ٛ٘بيسا

 

 :( ance ) Expiratory Retard Or Resistسبذيط يب ٗوبٝٗز زض ثطاثط ثبظزٕ -ة

١ِٜبٕ اثشال ث٠ ثي٘بضي ١بيي ٠ً ٗٞخت ثؿش٠ قسٙ ظٝزضؼ ضاٟ ١بي ١ٞايي ٗي قٞز )ٗثْ آٗليععٕ(زض نعٞضر ٝخعٞز سعٜلؽ     

اضازي ؿبٓجب ثي٘بض اظ َطين ٓج٢بي ؿٜچ٠ قسٟ ثبظزٕ ٗيٌٜساايٚ ػْ٘ ث٠ َٞالٛي قسٙ ثبظ زٕ ٝ ديكِيطي اظ ثؿش٠ قعسٙ ظٝز ضؼ  

 ؤيس ايٚ دسيسٟ اظ سبذيط يب ٗوبٝٗز زض ثطاثط ثبظزٕ اؾشلبزٟ ٗي قٞزا١بي ١ٞايي ً٘ي ٗي ٛ٘بيساثطاي س ٟضا

 

 زاذٔي يب ذٞزًبض: PEEPاحشجبؼ ١ٞا زض اٛش٢بي ثبظزٕ يب -ج

اظذطٝج ١ٞاي اٛش٢بي ثبظزٕ خٔعُٞيطي  ، يبكشٚ ثبظزٕ،زضيچ٠ ثبظزٗي ثؿش٠ قٞزاُط هجْ اظ دبيبٙ ، زظ ثي٘بضاٙ ثب س٢ٞي٠ ٗهٞػي

حدٖ خبضي  ثؼسي سٞؾٍ ٝٛشيالسٞض سحٞيْ ضي٠ ١بي ثي٘عبض ٗعي   ، جْ اظ سرٔي٠ ًبْٗ ١ٞاي ثبظزٗيٗي ُطزز ٝ ث٠ اثٚ سطسيت ه

ٞ  PEEPزض دبيبٙ ثبظ زٕ ٗي قٞز ٝ ث٠ آٙ ٗبٛٞض FRCاايٚ اٗط ٗٞخت اكعايف قٞز  PEEPًعبض ٗعي ُٞيٜعسا   ززاذٔي يعب ذ

 ١ٞايي ٗؿسٝز قسٟ ٛيع نبزم ٗي ثبقساذٞزًبض ٗٞخت ثبظ ِٛبٟ زاقشٚ ثيكشط ضاٟ ١ٞايي ٗي قٞز ايٚ اٗط زض ٗٞضز ضاٟ ١بي 

 
 Ventilator Setting     تٌظین ًٍتیالتَز  

سٜظيٖ ٗب١طا٠ٛ ٝٛشيالسٞض اٗطي ٢ٖٗ ٝ اؾبؾي زض انالح سجبزالر ُعبظي ٝ ث٢جعٞز اًؿيػٛبؾعيٞٙ زض ثي٘عبضاٙ زچعبض ٗكعٌالر       

سٜظيٖ قٞز ٗي سٞاٛس حعساًثط كبيعسٟ    سٞض اؾزازض نٞضسي ٠ً ٝٛشيالسٞض ث٠ ٛحٞ ٜٗبؾت ٝ نحيحسٜلؿي سحز زضٗبٙ ثب ٝٛشيال

ضا ث٠ ثي٘بض ثطؾبٛساهجْ اظ ٝنْ ثي٘بض ث٠ ٝٛشيالسٞض ثبيس ثب يي ثطضؾي ١٘ع٠ خبٛج٠،ٗعس سٜلؿعي ٜٗبؾعت ضا اٛشرعبة ٛ٘عٞزٟ ٝ ثعط        
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خٞاة ١بي حبنْ اظ آٛبٓيع ُبظ ١بي ذٞٙ قطيبٛي ٝ يبكش٠ ١عبي آظٗبيكعِب١ي   ، اؾبؼ ٗس اٛشربثي،ظطكيز ١بي سٜلؿي ثي٘بض

سبضيرچ٠ ثبٓيٜي ٝ ٗؼبيٜبر كيعيٌي،خ٢ز سٜظيٖ ٜٗبؾت ٝٛشيالسٞض سه٘ي٘ي ُيطي ٛ٘ٞزاٝ ثؼس اظ سٜظيٖ اٝٓيع٠  ثعب اٛدعبٕ    ،١ٟ٘طا

ABG  22 زهيو٠ ثؼس اٌٗبٙ ثطضؾي ٝيؼيز س٢ٞي٠ ٝ اًؿيػٛبؾيٞٙ ًبكي ثي٘بض كطا١ٖ ٗي قٞزا 

 
 

 سٜظيٖ ٝٛشيالسٞض قبْٗ ٗٞاضز ظيط ٗي ثبقس:ٗطاحْ 

 (Tidal Volumeسٜظيٖ حدٖ خبضي )-1

 ( Breaths Per Minuteسٜظيٖ سؼساز سٜلؽ زض زهيو٠)-2

 ( Inspiratory. Expiratory Ratioسٜظيٖ زٕ ث٠ ثبظ زٕ)-3

 ( Friction Inspiratory O2 Fio2:سٜظيٖ زضنس اًؿيػٙ ١ٞاي زٗي) -4

 (Sighسٜظيٖ زٕ ػ٘ين)-5

 (Trigger or Sensitivityسٜظيٖ حؿبؾيز)-6

 (Alarm Systemُبض ز١ٜسٟ)سٜظيٖ ًٔيس ١ب اذ -7

 آالضٕ اًؿيػٙ-8

 (Pressure Alarmآالضٕ ١بي ككبض )-9

 آالضٕ ١بي حدٖ-12

 آالضٕ ٝهل٠ سٜلؿي-11

 آالضٕ ٛؿجز زٕ ث٠ ثبظزٕ -12

 ٝٛشيالسٞض يب ٛبضؾبيي ٗبقيٚ ًبض ًطزآالضٕ ػسٕ -13
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 :جدا غبشي ثیوبز اش ًٍتیالتَز

 ث٠ زؾشِبٟ ث٠ حس َجيؼي ثطؾس ٗي سٞاٙ ثي٘بض ضا اظ زؾشِبٟ خسا ًطزا دبضاٗشط ١بي ٗطثٌٞ ث٠ ٝنْ ثي٘بض زض نٞضسي٠ٌ

 ايٚ دبضاٗشط ١ب قبْٗ ٗٞاضز ظيط ١ؿشٜس: 

% زاقعش٠  92ٗئي ٗشط خيٟٞ يب اقجبع اًؿعيػٙ   62ٗؿبٝي يب ثيف اظ  Pao2، ٝسٜلؽ اضازي Fao2=%21ثي٘بض ثشٞاٛس ثب -1

 ثبقسا

 ز ًٜشطّ زض آيس:ًٔي٠ ػاليٖ ٗطثٌٞ ث٠ ضٝٛس ١بي دبسٞ ٓٞغيي سح-2

 ست ثي٘بض هُغ قٞزا-آق

 ١ب دبى ثبقٜسا ضي٠ CXRAYزض -ة

 آ ضيش٘ي ذُطٛبًي ٛساقش٠ ثبقسا-ج

 ٝيؼيز ١٘ٞزيٜبٗيي ثي٘بض ثبثز ثبقسا-ز

 ثي٘بض ثيساض ثبقس ٝ سٞاٛبيي سٜلؽ ذٞز ثرٞزي زاقش٠ ثبقسا-3

 ضاٟ ١ٞايي َجيؼي ثي٘بض ًبٗال ثبظ ثبقسا-4

 ثبقسا Ml/kg 5رٞزي   ثي٘بض ٗؿبٝي يب ثيكشط اظ  حدٖ خبضي زٗي زض سٜلؽ ذٞث-5

 سٜلؽ زض زهيو٠ ثبقسا 25سؼساز سٜلؽ ثي٘بض ٗؿبٝي يب ً٘شط اظ -6

 ٗوبزيط ُبظ١بي ذٞٙ قطيبٛي زض حس َجيؼي ثبقسا-7

 ٝيؼيز ُطزـ ذٞٙ ثي٘بض دبيساض ٝ سثجيز قسٟ ثبقسا-8

 ثي٘بض هبزض ث٠ سرٔي٠ سطقحبر ضاٟ ١بي ١ٞايي ذٞز ثبقسا-9

 ثبقسا Mg/kg 15-12(ثيكشط اظ    VCكيز حيبسي ثي٘بض)ظط-12

 سؼطيعن،  ايعُطاة،  ذؿشِي، زض ظٗبٙ خسايي اظ زؾشِبٟ،ثبيس ثُٞض ٗسإٝ ثي٘بض ضا اظ ٛظط ػالي٘ي ٗبٜٛس احؿبؼ سِٜي ٛلؽ،

 ثيوطاضي ٝ يب اؾشلبزٟ اظ ػًالر ًٌ٘ي سٜلؽ سحز ًٜشطّ هطاض زازآٞزُي، آاةذٞ ؾيبٛٞظ، ضَٛ دطيسُي،

 يٚ ػالي٘ي ٗيشٞاٛس ٛ٘بيبِٛط ػسٕ آٗبزُي ثي٘بض ثطاي خسايي اظ زؾشِبٟ ثبقساثطٝظ چٜ

 
 :هػئَلیت پسغتبز دز عَل جدا غبشي ثیوبز اش ًٍتیالتَز

 ٟ ، دؽ اظ سؼييٚ آٗبزُي ثي٘بض ثطاي خسا ؾبظي ضٝٛس خسا ؾبظي ثي٘بض ثطٛب٠ٗ ضيعي ٗي قٞزاثي٘بض ثبيس ثرٞثي اؾشطاحز ًعطز

يب س٘بٕ ٛكؿش٠ ثبقس سب ٗٞخت اسؿبع حس اًثط ثي٘بض قعسٟ ٝ اظ ٗحعسٝزيز ١عبي حطًعز زيعبكطاُٖ      دٞظيكٚ ثي٘بض ٛي٠٘ ٛكؿش٠ 

، ٛبقي اظ ككبض احكبءقٌ٘ي ديكِيطي ُطززازض نٞضر ٓعٕٝ هجْ اظ خعسا ؾعبظي خ٢عز ًعب١ف ٗوبٝٗعز ضا٢١عبي ١عٞايي       

٠ حعس دبيع٠ دعيف اظ ؾبًكعٚ     ث٠ ثي٘بض كطنز ٗي ز١يٖ سبػاليٖ حيبسي ثع دؽ اظ ؾبًكٚ ،ؾبًكٚ زاذْ سطاق٠ اٛدبٕ ٗي قٞز

 ثطُطززا

ػاليٖ ٝ ٛكب٠ٛ ١بي ظيط ٛ٘بيبِٛط ػسٕ سحْ٘ ثي٘بض ثٞزٟ،زض حًٞض آ٢ٛب ثبيس ٗسز خٞ ضا سحز ح٘بيز س٢ٞيع٠ ٗهعٜٞػي هعطاض    

 زاز:

 سٜلؽ ؿيط َجيؼي،اؾشلبزٟ اظ ػًالر سٜلؿي ًٌ٘ي ، ثبض زض زهيو٠  32سب    35اكعايف سٜلؽ ث٠ -آق

 يط سـييط زض سؼساز يطثبٙ هٔت،ثطٝظ آٛػيٚ نسضي،آضيش٘ي ١بي خسيسسـييطار ١٘ٞزيٜبٗيٌي ٛظ-ة
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 سـييطار ٛٞضٝٓٞغيٌي ٛظيط ايُطاة،آغيشبؾيٞٙ ٝ ذٞآة آٓٞزُي ٠ً ٛ٘بيبِٛط ١يذًٞؿي يب ١يذط ًبدٜي اؾزا-ج

ٝنعْ  دطؾشبض ثب يي ثطضؾي ًٔيٜيٌي ذٞة ٗي سٞاٛس ٗكرم ًٜس ٠ً چ٠ ٝهز ثي٘بض ذؿش٠ قسٟ ٝ ثبيس ٗدسزا ث٠ ٝٛشيالسٞض 

قٞز ٝاؾشطاذز ٛ٘بيس ٝ اظ َطين سٜظيٖ ٝٛشيالسٞض ث٠ ٛحٞي٠ٌ ثي٘بض ١يچ٠ِٛٞ سعٜلؽ اضازي ٛساقعش٠ ثبقعس اظ اؾعشطاحز ثي٘عبض      

    ا اَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜس
 

 :  هٌبثغ فبزغي

 ا1381، س٢طاٙ، اٛشكبضار ٛٞض زاٛفا ICUػٟ زض  ٗطاهجش٢بي ٝيحؿٚا ، قيطي ا ٗالحز، ٛيٌطٝاٙ -1
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