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 تراکئوستومی چیست؟

 

 

 

تزاوئَعتَهی ػجبرت اعت اس تؼجیِ یه لَلِ وَچه اس خٌظ پالعتیه یب فلش در حفزُ ای وِ اس رٍی پَعت 

ایي وبر دراوثز هَالغ در اتبق ػول ٍ تحت ثیَْؽی ػوَهی اًدبم        . گزدى ثِ داخل لَلِ تزاؽِ ایدبد هی ؽَد

 .هی ؽَد 

تراکئوستومی به چه دالیلی انجبم می شود؟ 

 هذت طَالًی  ثِثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی  

  تب ایي هذت  پشؽه تؾخیص دّذ یب ایٌىِ داخل تزاؽِ هی گذرد ٍ لَلِ گذاری اس ّفت2ِ-3 وِ ثیؼ اسسهبًی 

  .داؽتي راُ َّایی دارد ثیوبر ًیبس ثِ ثبس ًگِ

 ػضالًی- ػصجی ثیوبریْبی  ثیوبراى هجتال ثِ  ثزخی ٍ َّایی فَلبًیّْبی  راضزثِ ثِ یب ٍدر اًغذاد   

 داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتبری–هؼبًٍت درهبى 

(ره)بیمبرستبن امبم خمینی  
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  ثزتز تزؽحبتهؤ ٍ پبن عبسی َّایی تخلیِ تزؽحبت حدین اس راّْبی. 

کدام است ؟لوله تراکئوستومی ی استفبده از مسایب  

 ؽَددر همبثل خزیبى َّا ووتز هی  راّْبی تٌفغی ٍهت همب. 

 تٌفظ آعبى تز صَرت هی گیزد. 

  هی ؽَدخبرجتزؽحبت ثِ آعبًی . 

 پذیزػ ٍ راحتی ثیوبر ثیؾتز اعت ٍ ایي اهىبى ٍخَد دارد وِ ثیوبر اس راُ دّبى تغذیِ ؽذُ ٍ صحجت وٌذ. 

  راُ هٌبعجی اعتدعتگبُ تٌفظ هصٌَػی ثزای خذا وزدى ثیوبر اس .   

       بعد از انجبم تراکئوستومی انجبم می شود؟ی یمراقبت هبچه 

 خًَزیشی ٍ تزؽح  اس  هحل تزاوئَعتَهی هَرد ثزرعی لزاری، تٌفظ هؾىل،   ثی ػالئن حیبتی ،تت،ثیوبر اس ًظز

. د هی ؽَصَرت ّز گًَِ تغییز ثِ پشؽه هؼبلح اطالع دادُ لزارگزفتِ ٍ در 

  لزار گیزدتب تٌفظ ثِ ؽىل ثْتز ٍ ًؾغتِ یب ًیوِ ًؾغتِ ثبیذ در ٍضؼیت ثیوبر  ،ثیَْؽیٍضؼیت ثؼذ اس خزٍج اس 

 .ثزتزی اًدبم ؽَدهؤ

 درهَالغ ضزٍری ٍ ثب تَخِ ثِ دعتَر پشؽه اس اوغیضى ، عبوؾي  ٍفیشیَتزاپی اعتفبدُ هی ؽَد . 

 پبًغوبى ًبحیِ در هَالغ ضزٍری تؼَیض هیؾَد. 

 اعتفبدُ هی ؽَدهحیط اس دعتگبُ ثخَر،  در ایدبد رطَثت وبفی خْت. 

 هؼذی صَرت هی گیزد ٍ پظ اس - تغذیِ ثؼذ اس ػول ثب لَلِ ثیٌی

       تدَیش پشؽه تغذیِ ثیوبر ثب هبیؼبت اس طزیك دّبى ؽزٍع 

 غذاّبی خبهذ در ثزًبهِ  ثیوبرهی ؽَد ٍ ثتذریح ثز حغت تحول

 . گٌدبًذُ هی ؽَد ٍیغذایی

 دارٍّبی هَرد ًیبس طجك تدَیش پشؽه ثزای ثیوبر اعتفبدُ هی ؽَد. 
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:   هذدخَی گزاهی لطفب ثِ تَصیِ ّبی درهبًی ٍ ثْذاؽتی سیز تَخِ فزهبییذ

 ثزای خجزاى ایي حبلت راّْبی َّایی  ثذٍى گزم ٍ هزطَة ؽذى ثطَر هغتمین ٍارد تزاؽِ هی ؽَد، اس آًدب وِ َّا 

 اس عزفِ ّبی پز یب ٍ  ؽَیذ دچبر حوالت هىزر عزفِهوىي اعت ؽوب لذا .همذار سیبدی هَوَط تزؽح هی وٌذ

 .خَاّذ ؽذثْتز سهبى اؽتِ ثبؽیذ وِ ایي حبالت ثب گذؽت ، اطویٌبى دؽیذعزٍصذا ٍ خلط دار خَد ، ًبراحت ثب

 عزفِ همذار سیبدی خلط اس دّبًِ ثبر  ثب ّز.ثِ طَر هىزرٍ چٌذیي ثبر در رٍس ثِ صَرت ارادی عزفِ وٌیذ 

 .  ؽذُ ٍ راّْبی َّایی پبن هی ؽَدتزاوئَعتَهی خبرج 

  ؽَدراُ َّایی  آسردگی ثبػثعزدی ثیؼ اس حذ َّا یب خؾه ثَدى َّای هحیط هی تَاًذ  .

 احغبط خفگی ٍ یب تغییز در عطح َّؽیبری ثالفبصلِ ثِ پزعتبر  گًَِ تغییز در ٍضؼیت تٌفظ درصَرت ّز ،

. اطالع دّیذ

  ثب پزعتبر، ...  ایدبد لزسػ ٍ توزیٌبت حزوتی ،هبعبص پؾت،در اًدبم رٍؽْبی هختلف فیشیَتزاپی تٌفغی هبًٌذ

ایي رٍؽْب اگزچِ گبّی درد هختصزی ایدبد هی وٌذ ٍلی ثبػث . فیشیَتزاح ٍیب ّوزاُ خَد ّوىبری ًوبییذ

  .هی ؽَدرٍی ّن خَاثیذى ریِ ّب پیؾگیزی اس وبّؼ ػفًَت ٍ  

  ًوبییذؽیزیي وِ ثبػث تزؽح ثشاق ٍ تضؼیف لذرت چؾبیی هی ؽَد، خَدداری ثغیبر اس هصزف غذاّبی. 

  ًیذ ٍ دًذاًْبی خَد را هغَان ثشییذدّبى خَد را ثب آة گزم یب دّبًؾَیِ ثؾَثِ طَر هزتت. 

 اس دعتىبری وزدى ًبحیِ اعتَهب خَدداری ًوبییذ .

 ثْذاؽت فزدی را رػبیت وٌیذ ٍدعتْبی خَد را ثِ صَرت هزتت ثب آة ٍ صبثَى ثؾَییذ .

 را تویش ًگِ داریذ ًبحیِ اعتَهب. 

 

 درببره تراکئوستومی بیشتر بدانیم


