
مراقبت از نوزاد تحت ونتیالتور
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محورهای مراقبت از نوزاد تحت ونتیالتور

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نه ونتیالتور... مراقبت و درمان نوزاد •

به فکر جداسازی از ونتیالتور و خروج لوله تراشه باشید MVاز زمان انتوباسیون و •

!!!!!!!!!!!!!!کلیشه ای–واقعی !!! ؟؟؟NIDCAP،PFCCحمایتگرانه، محیطی •

HANDED TECHNIQUE-4= مراقبت های نوزادان تمام امکانحددر•

(  ROPپیشگیری از )اکسیژن اصولی = مراقبت تنفسی درعین حمایت تنفسی •
تغییر در تنظیمات ونتیالتور فقط باید با توجه به پارامترهای گازهای خونی نوزاد•

ساعت۴گازهای خونی یك ساعت پس از وصل شدن به ونتیالتور و سپس هر •
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کار ؟؟NICUحضور واقعی ... استرس مدیریت •
(غیر دارویی و دارویی)مدیریت درد •

احترام به خواب= مدیریت زمان خواب •

کنترل نور، سر و صدا= محیط ایمن •

آالرم نوری جایگزین آالرم صوتی •

راه رفتن و صحبت آرام، کفش مناسب•

درب انکوباتور•
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حضور بدون محدودیت مادر و لمس مناسب نوزاد•

ماساژ و فیزیوتراپی مناسب•

!!!!مشارکت مادر در مراقبت هایی که بخواهد و بتواند•

•KC

!!!(ماساژ پس از رفع پرخونی واکنشی+ ساعت یکبار  ۴-۳تغییر پوزیشن حداقل)پیشگیری از زخم بستر •

زخم ها معموال در پشت سر و گوش ها •

 microclimate control+ ازبالشتك های پر از هوا یا آب یا ژل های مخصوص •

زخمهای پوستی= بی حرکتی و شلی به دلیل تجویز داروهای فلج کننده یا داروهای آرامبخش •

ه معدهافزایش سرعت تخلی= وضعیت خوابیده به شکم یا به پهلوی راست = کاهش خطر ریفالکس معده به مری •

بوی شیر مادر+ NPO =NNSدر موارد •
یری روغن یا کرم های نرم کننده بدون مواد نگهدارنده و مواد معطر برای کاهش تبخیر آب از سطح پوست و پیشگ•

ازایجاد خشکی و ترک در پوست  
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بهبود تهویه به خونرسانی ریه = وضعیت برروی شکم •

•Nest و پوزیشنC

MIDLINE ORIENTATIONامکان •

ساکشن اصولی•

•THERMOREGULATION اصولی(COLD STRESS= APNEA)

•SIDE TO SIDE  پیشگیری از زخم گوشه لب = کردن اصولی لوله تراشه
مراقبت از چشمها•
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Airway Assessment

• Failure to manage a patient’s airway successfully = brain injury, myocardial
injury, airway trauma, and death.

• Assess the infant’s colour, perfusion, tone, activity, pain/comfort and general
appearance after any intubation, at admission and at handover to give a point of
reference if the infants condition changes.

• Observe synchrony, adequacy and symmetry of chest expansion

• Auscultate quality of breath sounds and note respiratory rate / effort each hour.

• Note and document if there is a significant leak around the endotracheal tube. Any
leak may be significant if ventilation cannot be optimised
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تفسير باليني گازهاي خوني

. نيز اختالف نظر وجود داردPaco2محدوده قابل قبول درباره ❖

. پذيرفته شودPaco2باالتروجود داشته که مقادير permissive hypercapniaدر عرض دهه گذشته تمايل پيشرونده اي به سوي ❖

.  دناشي از تهويه را افزايش ميدهعوارضداشته و احتمال تهويه با شدت زياد در محدوده طبيعي نياز به Paco2اين استراتژي بر مبناي آنست که حفظ ❖

.  ميشوندکاهش قابل مالحظه جريان خون مغز سبب هيپرونتيالسيون و هيپوکاپني حاد ❖

.  گزارش شده استهيپرونتيالسيون و کاهش شنوايي ارتباطي بين ❖

اثرات شديدي با Paco2زيرا تغييرات ناگهاني در فشار . در يک محدوده مشخصPaco2همانقدر مهم است که حفظ Paco2پرهيز از تغييرات شديد در ❖
. همراه استدر فشار خون سيستميک و جريان خون مغزي 

حات و از قبيل آتلکتازي در حال گسترش، بستته شتدن راههتاي هتوايي بتا ترشتنشانه مشکالت مکانيکي شديد معموال Paco2بعالوه تغييرات ناگهاني ❖
.  جابجايي لوله ناي  ميباشد



:تفسير باليني گازهاي خوني

. تاحدی هیپرکاپنی متوسط قابل قبول میباشداست و 2Pacoپرهیز از هیپوکاپنه و تغییرات سریع درتاکید فعلی بیشتر بر ❖

. میلیمتر جیوه مناسب تلقی میشود55تا ۴5حدود 2Pacoبیماری حاد تنفسی در اکثر نوزادان با ❖

. میلیمتر جیوه حفظ میشود65تا 55در حدود 2Pacoکه فرصت جبران اسیدوز تنفسی را داشته اند، معموالبیماران مزمن تری در ❖

، حتهی (داردمانند نوزادی کهه آمفیهزم ریهوی بینهابینی)افزایش شدت  تهویه ممکن است عوارض زیادی به جا گذارد برای برخی نوزادان که ❖
. را تا مدتی تحمل کردباالتر2Pacoممکن است 

. را نیز تحمل کرد7.25تا 7.20حدود pHمناسب است اما ممکن است7.25حدود pHدر حال حاضر نوزاد ان نارس در ❖

. توصیه میشود7.۴0تا 7.۳0باالتر حدود pHمعموال هیپرتانسیون پولمونر در نوزادان با ❖



سيتنفمشکالتبابیماراندرماندرباارزشيبسیارابزارشریانيخونگازهايارزیابيگرچه❖
.گیردصورتبیمارکلینیکيعالئماساسبربایدآنهاتفسیرامامیباشد،

ردجديتغییرنشانگریاداردمحسوسيتفاوتقبليهاينمونهباکهخونيگازهاينمونهیک❖
.استآزمایشدراشتباهیابیماروضعیت

.دگیرصورتبیشتربررسيباید،نیستمنطبقبیمارشرایطباآزمایشجواباگرهمچنین❖

جایگزیندنمیتواننهیچکداممانیتورینگروشهايبهترینوخونيگازهايآزمایشدقیقتریننهایتدر❖
.شونددقیقبالینيارزیابيیک

:تفسير باليني گازهاي خوني



Support Surfaces



Neonatal Skin Condition Score (NSCS)



چه موقعي ساکشن انجام شود؟

نوزادشرایطبرحسب❖

.شودانجامروتینصورتبهنباید❖

دیسترسسندرمبهمبتالیانازبیش=مکررآسپیراسیونوترشحکردنخارج=پنومونیبهمبتالنوزادان✓
(ندارندهواییلولهساکشنبهنیازیتولدازبعدساعت2۴)تنفسی

پروسیجراثربخشیوضرورتبررسی=ساکشنازبعدوقبلریهسمع❖



عاليم باليني نياز به ساکشن 

تنفستعدادوالگودرتغییرات❖

سینهقفسهحرکاتکاهشیافقدان❖

شودمیدیدهتراشهدرلولهکهترشحاتی❖

تنفسیهایصداکاهش❖

شریانیاکسیژناشباعکاهش❖

خونکربناکسیددیافزایش❖

شریانیاکسیژنفشارکاهش❖

کاردیتاکییابرادیکاردی❖

(...وهواییراهفشارافزایش)ونتیالتوردرشدهترسیمالگویتغییر❖

نوزادقراریبی❖



نمانيتورينگ قبل، حين و بعد از ساکش

اکسیژناشباع❖

قلبضربان❖

تنفستعداد❖

خونفشار❖

جریانوایدقیقهحجمفشار،جاری،حجم:ونتیالتورعملکرد❖



اثربخشي ساکشن

تنفسیصداهایبهبود❖

ترشحاتپاکسازی❖

اکسیژناسیونمیزانبهبود❖

تنفسیکارکاهش❖

تنفسیحرکاتبهبود❖



انجام ساکشن
(۳/5ازترکوچكتراشهلولهبرای6شمارهو۳/5ازبزرگترتراشهلولهبرای8شماره)مناسباندازهواستریلکاتتر❖
استریلدستکش❖
100%اکسیژنمنبعباآمبوبگ❖
بلندراکسیژن❖
نوزادشرایطبهبسته0/25-0/5(cc/kg)نیازصورتدرسالیننرمال❖
(متریاکسیپالس)ساکشنازبعدوحینقبل،اکسیژناسیونتهاجمیغیرپایش❖
مراقبپرستارنفردو❖
کاریناباتماسعدموآنطولاندازهبهتراشهلولهداخلبهاستریلشرایطرعایتباساکشنسوندورود❖
ثانیه10-5پروسیجرکل❖
جمجمهداخلفشارافزایشوژوگولروریداتساعازپیشگیری=وسطخطدرنوزادسرساکشنانجامطولدر❖
دهانساکشنازقبلتراشهلولهساکشن❖

❖ Allow 20 t0 30 second intervals between each suction.

• 50-80 mmHg - infant < 1000 grams. 

• 80-100 mmHg – infant > 1000 grams 



سوندخروجهنگام=جیوهمترمیلی100-60منفیفشار❖

.باشدبارسهازبیشنبایدتراشهلولهبهوروددفعاتتعداد❖

سطحبهاکسیژنسطحبرگشت=ساکشنبارهرازپس❖

.نشودثانیه10-5ازبیشتر=مدتطول❖

بازدمفازدرساکشن❖

.بریزیدتراشهلولهداخلبهنمکیسرمنبایدساکشحین❖

(VAP)مکانیکیتهویهازناشیپنومونی=تحتانیهواییراهبهورودوفوقانیهواییراههایباکتریتجمع✓

.داردوجودتهویهمسیردرکافیرطوبتمکانیکیتهویهطولدرکهشدمطمئنباید❖

.دهیدکاهشبتدریجرااکسیژنساکشنازپس❖

.برگردداولیهسطحبهفیزیولوژیكفاکتورهایتاکنیدپایشمداومبطوررانوزاد❖



محلول تجویزی به داخل لوله تراشه نرمال سالین

مقدار محلول 0/25-0/5 ml/kg

سایز کاتتر ساکشن قطر لوله1/2

عمق فرو بردن کاتتر سانتی متر زیر لوله1طول لوله تا 

نیاز به اکسیژن بیش از حد قبلی% 10-20

فشار ساکشن سانتی متر آب60-100

مدت ثانیه مدت جدا شدن از دستگاه10تا5



طول کاتتر 

کاریناباالیمترسانتی1کاتترورود❖

تراشهلولهنوکزیرمترسانتییك❖

لولهزیرمترسانتی1+لولهطول+(مترسانتی1/5تا1)آداپتورطول❖





کارت ساکشن

میازنویسیبسینهقفسهرادیوگرافیبارهرازبعددارد،قرارنوزادتختکناردرکه”ساکشنکارت”اعداد❖
.شوند

.باشدمیکارینابهنسبتتراشهلولهموقعیتمبنایبرمقادیرایناساس❖

.یابدکاهشبایدساکشنعمقنباشد،کاریناباالیمترسانتی2لولهنوککهصورتیدر❖



کارت ساکشن

..……………(: گرم)وزن.             ……………:نام نوزاد

ناسانتی متر باالی کاری……… :محل لوله....             …:تاریخ لوله گذاری

سانتی متر……… :عمق کاتتر..             ……:سایز لوله تراشه



ساکشن بيني

بینیجدارهترومایازپیشگیری=سالیننرمالباترکتهنوکسازیروان❖

نازوفارنکستامترسانتی8تا۴❖

زمانثانیه10ازکمتر❖

هیپوکسیومخاطیآسیبازپیشگیری=ورودحینترکتهنبودنروشن❖
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✓ Medical adhesive–related skin injuries (MARSI)

✓ Trans- Epidermal Water Loss (TEWL)



Risks of Mechanical Ventilation

❖ Ventilator Induced Lung Injury (VILI)

➢ Induced by excessive pressure  (barotrauma)

➢ Induced by excessive Volume    (volutrauma)

❖ Barotrauma

➢PIP > 45 cmH2O

❖ Volutrauma

➢VT > 6-8 ml/Kg



Risks of Mechanical Ventilation
❖ Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

✓ Elevation of Bed Head

✓ head of the bed elevated as close to 15 - 30º as possible

✓ Oropharyngeal Suctioning is to be done prior to ETT suctioning

✓ Hand Hygiene & Aseptic Technique

❖ Decreased Cardiac Output and Blood Pressure

❖ Gastrointestinal

➢ stress ulcers

➢ GI bleeding

➢ distention

➢ hypomotility & paralytic ileus



❖Inadequate Ventilation
➢ Intubation of right mainstem bronchus

➢ ETT out of position/extubation

➢ Incompatible settings

❖Tracheal Damage/Necrosis
➢ the systolic pressure in mucosal vessels of the trachea normally 20 - 25 mmHg

➢ Goal: create seal with inflation of cuff at inflation pressure  20 mmHg

❖Leaks
➢ can cause a decrease in tidal volume

Risks of Mechanical Ventilation



❖Resistance / Obstruction of Airway
➢ May be equipment related: ETT kinked, water in tubing, patient biting ETT

➢ May be patient related: secretions, bronchospasm, atelectasis

❖Acid - Base Disturbances
➢ respiratory alkalosis versus respiratory acidosis

❖O2 Toxicity
➢ occurs with high concentrations of oxygen (FIO2 60%)

❖Aspiration
➢ gastric distention, impaired gastric emptying and esophageal  reflux  predispose patient to aspiration

Risks of Mechanical Ventilation



❖Water Imbalance
➢ increased pressures on baroreceptors in the thoracic aorta from positive pressure ventilation stimulates release of ADH.

➢ ADH causes water retention and stimulates the renin-angiotensin-aldosterone mechanism which increases water retention.

❖Immobility
➢ complications: muscle weakness/wasting, contractures, loss of skin integrity, pneumonia, DVT → PE, constipation, ileus (NICU-UP)

Risks of Mechanical Ventilation



❖Psychological Complications
➢ patient may experience stress/anxiety due to being on a machine to breathe

➢ communication becomes challenging

➢ loses autonomy/control over care

➢ altered sleep pattern may occur

➢ depression may occur

➢ may develop psychological dependence on vent even if can physically be weaned

❖Ventilator Dependence/ Inability to Wean
❖ patients who require long term ventilation are usually very challenging when it comes to weaning.

Risks of Mechanical Ventilation



(9)استاندارد
روشنايي

o(شمعفوت60تا1).باشدتنظيمقابللوكس600حداكثرتا10حداقلازمقياسيدربايدنوزادانويژهمراقبتهاياتاقدرروشنايي
oدادافزايشتختيكرويفقطراروشناييخاص،اعمالجهتموقتبطوربتوانوباشدداشتهمناسبنورفضاهاهمه.
oباشدتنظیمقابلبايدروشنايي.
oشوداستفادهبنفشماوراءوقرمزمادونهاياشعهانتشارازجلوگیريجهتمناسبهايالمپاز.
oتمام،ابشیتگرمايدادندستازرساندنحداقلبهبراي.باشدداشتهوجودنوزاداتاقهردربايدروزنورمنبعيكحداقل

.باشندعايقداراييادوجدارهبايدخارجيهايپنجره
oباشدسانتیمتر61ازبیشتربايدنوزادتختهرازهاپنجرهفاصله.
o(ماتوطبيعيرنگباپوششي).باشدداشتهوجودخورشیداشعهمستقیمتابشازجلوگیريجهتوسايل

*گيرندقرارباالشدتبانورمعرضدرخودشيفتدردقيقه15حداكثركاركنانهمهكهشودفراهمشرايطيبايد.



(12)استاندارد
وضعیت سر و صدا –محیط اكوستیك 

جذبیتوانايكهباشدشدهطراحيطوريبايد....و،درهاراهروها،تمامپرسنلكارمحل،بخشقسمتهايتمام▪
.باشدداشتهراصدا

دادهرارقانكوباتوررويايوسيلههيچ،كوتاهصدايباصحبت).باشدبلدسي45–40ازبیشترنبايدصداها▪
(..............وشوندحملاحتياطباپرتابلوسايل،نشود

.گرددپخشماليمموزيكياستبهتريبیدارزماندر▪



: weaningعوامل مؤثر در زمان ❖
وسعت آسیب پارانشیم ریه -1

واکنش برونکیال -2

توانایی قدرت عضالت تنفسی -۳

وضعیت قلبی و عروق-۴

وضعیت روحی و روانی-5

وضعیت تغذیه-6

وضعیت دارویی-7

Weaning from Ventilatory Support



Nutrition

.یابدمیافزایشبیماردرانرژیبهنیازوتنفسیتقالیweaningشروعزماندر❖

بایدکهگرددمیآتروفیدچارتنفسیعضالتازاستفادهعدمبعلتباشدمیونتیالتورزیربیمارکهزمانیدر❖
.سازدمیمطرحرا(TPNحتی)تغذیهبارزنیازکهگرددبازسازیweaningزماندر

.شودآغازاولساعت48ظرف!!!؟؟؟TPNباید،انترالتغذیهشروعدرتواناییعدمصورتدر❖

.باشدمیمطرحتنفسیخستگیعاملیکبعلتهیپوفسفاتمیاصالح❖


