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وسایل مورد نیاز جهت وصل بیمار به اکسیژن 
 و اکسیژن توسط پرستار آماده می شود

جهت اصالح حرکات تنفسی و قادر نمودن 
 اولین قدمبیمار به تنفس خودبخودی در 

تالش برای جداسازی ونتیالتور را روی مد  

CPAP قرار می دهیم 
 

پس از هر مرحله جداسازی بیمار را 
 ر می دهدمجددا روی حمایت تهویه ای قرا

گرفتن نمونه گاز خون شریانی از 

 HISبیمار و ثبت در 

انتقال نمونه به آزمایشگاه توسط 
 خدمات و اخذ جواب

آیا جواب آزمایش قابل 
 قبول می باشد؟

وصل مجدد بیمار به دستگاه تهویه 
 توسط پرستار

 نوشتن دستور کتبی وصل مجدد توسط پزشک پس از حضور در بخش

تحت نظر قرار دادن بیمار از نظر 
 قلبی و تنفسی

بل
 ه

خی
 ر

استفاده می  TPiccدر صورتی که از 
 کنید قطعه آن را پس از جدا کردن

یا لوله تراشه  Ettلوله ونتیالتور  
 *** مربوط وصل کنید

 

واکنش بیمار تمام اقدامات و 
 ثبت می شود

به علت تمایل به 
هیپوونتالسیون در ضمن 
خواب به بیمار در 
 طول شب استراحت دهید

در صورتی که بیمار 
در تمام طول روز 
قادر به تهویه ** 
باشد جداسازی مرتب 

 را انجام دهید

در صورتی که بیمار 
*** تمام طول شبانه 
روز از دستگاه جدا 

حمایت ونتیالتور باشد 
 را قطع کنید

رابط اکسیژن را به 

 TPiccمحل مخصوصی به 
 وصل کنید

اکسیژن را به میزان 
دستور داده شده باز 

 کنید
بیمار را از نظر قدرت 
 تنفس خودبه خودی * کنید

دققیه زمان  30-60برحسب تحمل بیمار تا حد 

TPicc را تدریجا افزایش دهید 

جداسازی از دستگاه 
 به چه روشی است ؟  

چک دستور پزشک مبنی بر جداسازی از 
 ونتیالتور توسط پرستار

استراحت دادن به بیمار به میزان کافی قبل از شروع 
 جداسازی کار توسط پرستار ورزیده انجام می گردد

جداسازی به از چند ساعت قبل از شروع 
 بیمار چیزی برای خوردن نمی دهند

مثبت بودن معیارهای جدایی 
 بیمار از دستگاه بررسی می کند

بیمار به دستگاه پالس کمیته ی وصل 
 و تا پایان جداسازی ادامه یابد

فشارخون به تعداد  -آریتمی -اطالعات پایه از جمله ضربان قلب

 قب از جداسازی را ثبت می کند GCSو  ABG -دفع ادرار -تنفس

شستشو و ضد عفونی کردن 
 دستها توسط پرستار

توضیح به بیمار در مورد نحوه 
 ی هدف و انجام پروسه بر

پوزیشن نشسته یا نیمه 
 نشسته به بیمار می دهد

انجام فیزیوتراپی تنفسی و در صورت 
 لزوم ساکشن داخل تراشه ودهان بیمار را 

نجام می دهد و از پاک به روشی صحیح ا
 بودن راه هوایی اطمینان حاصل کند


