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چكیده:
تاثیر ساکشن باز و بسته بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیالتور
و وضعیت همودينامیک در بیماران بستری در بخش مراقبت ويژه
مقدمه :ساک شن داخل ترا شه ،رو شي ا ست که جهت پاک سازي تر ش حات راه
هاي هوائي در بي ماران ت حت ونتيالتور مورد استتتت هاده ررار مي
گيرد.انجام صحيح این روش جهت پي شگيری از پنومونی حاصل از تهویه و
تغييرات همودیناميک حائز اهميت می باشد .هدف از این مطالعه مقایسه
باز و بستتتته بر پنومونی وابستتتته به

تأثير ستتتا شتتتن تراشتتته

ونتيالتور(  )VAPو تغييرات همودیناميک بيماران بوده است.
روش کار :این کارآز مایی بالينی بر روی  68بي مار بستتتتري در ب
مراربتهاي ویژه ( ) ICUبيمار ستان بعثت شهر همدان در سال  ، 29-29در
دو گروه ساکشن باز و بسته انجام گردید .فشارخون سيستول و دیاستول
،ف شار متو سط

شریانی،در صد ا شباع خون شریانی ،تعداد ضربان رلب،

تعداد تنهس و دیس ریتمی ربل  ،بالفاصله 9 ،و  5دريقه بعد از ساک شن
لوله ترا شه به دو روش سي ستم باز و ب سته کنترل و ثبت شد .همچنين
بيماران در پایان  29ستتا ت بر استتات امتياز
نظر بروز VAP

هونت ریوی بالينی از

بررسی شدند.

نتايج :بروز پنومونی وابسته به ونتيالتور در روش ب سته نسبت به روش
باز به طور معنی داری کمتر بود( .)P=0.016در هيچ کدام از شتتاخه های
همودیناميک دو گروه  ،ربل از ساک شن تهاوت معناداری وجود ندا شت .
همچنين ف شارخون دیا س تول  ،ف شار متو سط شریانی ،تعداد ضربان رلب و
تعداد تنهس بيماران در زما نهاي بالفاصتتتله 9 ،و  5دريقه بعد از
سا شن به روش باز افزای

بي شتري ن سبت به روش ب سته

تهاوت در دو گروه معنادار بود( .) P>0.05در ف شار خون

دا شته ا ست و
سي ستوليک ،

ميزان ا شباع اک سيژن خون شریانی و دیس ریتمی در طول زمانهای م تلف
بعد از ساکشن در دو گروه تهاوت معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری :بر ا سات یافته هاي

مطالعه حا ضر مي توان نتيجه گرفت

ه سا شن ب سته ن سبت به باز موجب کاه

ابتالء به  VAPو اختالل

متري

در برخی از متغيير های همودیناميک در بيماران بستتتتری در ICU

می

گردد .لذا پي شنهاد می گردد که جهت ت ليه ترشحات بيماران از ساک شن
بسته استهاده گردد.
واژه های کلیدی :پنومونی واب سته به ونتيالتور ،تغييرات همودیناميک،
ساکشن بسته  ،ساکشن باز ،ب
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