
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 مراقبت هاي پس از ترخیص         

 
 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

 :که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است 
 :مراقبت در منزل 

 . کنیداز بخور استفاده  یشتريخلط جامد در آمده است بهتر است مدت زمان ب يهابه صورت تکه یابود و  یظغل یماراگر ترشحات ب -
 شود. یضتعو یدبار در روز با ینچند ،گردیدو مرطوب  شدهبه ترشحات آلوده  یتراکئوستوم یرکه گاز ز یصورت در -
 آن رد شود. یراز ز یکه دو انگشت به راحت یدببند يرا طور یتراکئوستوم بند -
 پر از هوا باشد. یبادکنک تراکئوستوم یا کاف یدچک کن یهاز هر بار تغذ قبل -
 یتراکئوستوم یدو مراقب باش یریدفرد کارشناس تماس بگ یکسوراخ شدن کاف با  یاشدن  یچی. در صورت قیدنکن یچیکاف را ق یدباش مراقب -

 خود خارج نشود. ياز جا
 را مسدود نکند. یتراکئوستوم يپتو، ملحفه و ... رو یاناًاستراحت کردن اح یندر ح یدباش مراقب -
 .یدکن یريهستند جلوگ یتنفسدستگاه  يهاعفونت یگرد یا یکه مبتال به سرما خوردگ يبا افراد یمارارتباط ب از -
از وارد شدن  یريجلوگ يبرا يپارچه تور یاوجود دارد از پشه بند و  یاز گرد و خاك باشد و اگر مگس يعار یمارمحل استراحت ب یدباش مراقب -

 .یداستفاده کن یپشه و مگس در لوله تراکئوستوم
 .یدنکن یرا هرگز وارد تراکئوستوم یء خارجیش هیچ -
 .یدنگه ندار یمارب ییسر ساکشن را در راه هوا یهثان 10از  یشتراست ب یادز یاربس یمارترشحات ب ینکهگاه به صرف ا هیچ -
 .یدنما یافتبا درصد باال در یژنو اکس تنفس کند یعیبه صورت طب یمارب یداجازه ده یقهدق 3-5هر مرحله از عمل ساکشن به مدت  بین -
 دور انداخته شوند. یدمصرف هستند بعد از هر بار استفاده با باریکساکشن ها  سر -
 .شودیآن م یزيو خونر یهبه بافت ر یبعمل باعث آس ینا یدنکن یمتر وارد لوله تراکئوستوم یسانت 15تا  10از  یشگاه سر ساکشن را ب هیچ -
ساکشن زمان  یاتکه عمل ید. اما دقت داشته باشیدقبل از خواب و بعد از خواب انجام ده یی،بهتر است قبل از وعده غذا یحاًرا ترج ساکشن -

 است. یمارب یازندارد و در واقع بر حسب ن یمشخص
 .گرددیم ییراه هوا يکار باعث کنده شدن ترشحات انباشته شده در انتها ین. اکنیدبه سرفه  یقرا تشو یمارساکشن ب ینح در -
 .شودآمدن آن ممانعت  یرونتا از ب یددست نگه دار را با یلوله تراکئوستوم یساکشن کردن به آرام هنگام -

 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 یاز محل تراکئوستوم خونریزي -
 یادنفس و ترشحات ز تنگی -
 یشدن کاف لوله تراکئوستوم چیده -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یتراکئوستوم
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