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العناية التمريضية 
للجهاز التنفسي الصناعي

التنف�س ال�صناعي هو طريق للتنف�س اأو امل�صاعدة يف التنف�س

املري�س غري  ال�صناعي عندما يكون  التنف�س  ي�صتخدام جهاز   

قادر على التنف�س بالقدر الكايف لعملية تبادل الغازات الكافية 

قادر  غري  املري�س  يكون  عندما  اأو  والأن�صجة  اجل�صم  لحتياج 

على اأخذ النف�س وهذا يرجع اإىل عدة اأ�صباب

ويوجد نوعان للتنف�س:

اإجباري. • تنف�س �صناعي 
• وتنف�س �صناعي عالجي.

:therapeutic اأوًل: التنف�س ال�صناعي العالجي

ويكون يف احلالت التالية:

وال�صدر القلب  واإنعا�س  الوعي  •يف حالت فقد 
والقلب التنف�س  لتوقف  ال�صدمات  •يف حالت 

حالت  مثل  الع�صبي  الع�صلي  اجلهاز  اأمرا�س  حالت  •يف 
الوهن الع�صلي

املخ  اإ�صابة  مثل  الع�صبي  اجلهاز  يف  خلل  حدوث  حالت  •يف 
واحلبل ال�صوكي وذلك تاأثري مركز التنف�س باملخ

الفقري العمود  اإ�صابة  •يف حالت 
ثانياً: التنف�س الإجباري:

ويكون يف احلالت التالية:

املفتوح  القلب  عمليات  مثل  اجلراحية  العمليات  •بعد 
والعمليات التي حتتاج اإىل تخدير طويل

باملخ. التنف�س  لتاأثر مركز  الراأ�س وذلك  اإ�صابات  •يف حالت 
دور املمر�س قبل و�صع املري�س على جهاز التنف�س ال�صناعي:

•حت�صري اجلهاز والتاأكد من كل الو�صالت وكفائتها واختبار 
اجلهاز والتاأكد من كفاءته.

والكهرباء. الأك�صجني  بالكهرباء وم�صدر  •تو�صيل اجلهاز 
•حت�صري اأنبوبة ق�صبة هوائية بالإ�صافة اإىل منظار حنجري.

و ما�صك. •اأنبوباج 
والأنبوبة  )للفم  ت�صفيط  ق�صطرة  وجهازي  تق�صيط  •جهاز 

احلنجرية(.

•ماء معقم.
و جوانتي معقم ونظيف. �شا�ض وبال�شرت  •رباط 

التنف�س  جهاز  على  املري�س  و�صع  وبعد  اأثناء  املمر�س  دور 

ال�صناعي:

ومالحظة  للمري�س  احليوية  العالمات  •مالحظة 
املونيتور لأي تغيري يف �صربات القلب )عددها و�صكلها(

اأو تغيري  اأي زرقة  •مالحظة لون املري�س )اإن كان هنالك 
يف لون املري�س(

با�صتخدام  وذلك  املري�س  ل�صدر  الداخل  الهواء  •كمية 
�صماعة الطبيب.

ال�صناعي لالآتي: التنف�س  •مالحظة جهاز 
 Tidal( اجل�صم  وزن  من  مل/كلجم   7 اإىل   5 من  •وهي 

نف�س للمري�س يف كل  الداخل  الهواء  volum( كمية 
التنف�س. = معدل   16 •اإىل 24 مرة/دقيقة 

الرئة  لكفاءة  موؤ�صر  لأنه  واخلارج  الداخل  الهواء  •�صغط 
ومرونتها وهو من 10 اإىل 20 �صم/ماء

حلدوث  موؤ�صر  فهو  الهواء  �صغط  يف  ارتفاع  اأي  •حدوث 
بداية  اأو  املري�س  داخل �صدر  الإفرازات  م�صكلة مثل جتمع 

وجود  اأو  املخدر  تاأثري  من  اجلهاز  على  املري�س  يقظة 

�صغط على اأنابيب جهاز التنف�س ال�صناعي.

دون  الرئتني  اإحدى  يف  املري�س  �صدر  حركة  •مالحظة 
الرئتني  كل  يف  مت�صاوية  تكون  اأن  لبد   ETT الأخرى 

الرئتني وذلك لحتمال  الهواء على  توزيع  ت�صاوي  ل�صمان 

دخول اأنبوبة الق�صبة الهوائية.

ح�صب  والأنف  والفم  احلنجرية  الأنبوبة  من  •الت�صفيط 
احتياج املري�س.

الهوائية. الق�صبة  باأنبوبة  •العناية 
حالته  ح�صب  بالفرا�س  و�صعه  وتغيري  املري�س  •تقليب 
لت�صهيل  ال�صدر  داخل  الإفرازات  لتحريك  ال�صحية 

ت�صفيطها وجتنب قراح الفرا�س

با�صتمرار. والأطراف  لل�صدر  •مترينات 
املري�س بنظافة  •العناية 

•تغذية املري�س من الأنبوبة املعدية بكميات التي يحددها 
الطبيب

التعديالت تتم بوا�صطة الطبيب وتبليغ الطبيب يف  جميع 

اأي �صيء.
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