
O2 therapy 



O2 therapy 



 راه های هوایی فوقانی

،اپی گلَت(ًاصٍفاسًىغ،اٍسٍفاسًىغ ٍ السًگَفاسًىغ)تیٌی،حلك  

گشم،كاف ٍ هشًَب وشدى َّای دهی اػت: عولىشد اكلی  

 



 راه های هوایی تحتانی
 تشاؿِ،ػالِ اكلی تشًٍؾ ساػت ٍ چپ،تشًٍؾ ّا ٍ آلَئَل ّا

اًتمال َّا،تویض وشدى هخاى ٍ تَلیذ ػَسفىتاًت:عولىشد اكلی   

ساػت ػِ لَب ٍ چپ دٍ لَب: سیِ ّا:عوَ اكلی تٌفغ  

 ػیٌِ اػت

 

 



 راه های هوایی
:پلَس  

Parietal pleura سیِ ّا سا هی پَؿاًذ:احـایی  

Visceral pleura تِ ًشف لفؼِ ػَسفىتاًت:جذاسی  

 سیِ ّا اص لاعذُ تِ دیافشاگن ٍ اص تاال تا تاالی

 اٍلیي دًذُ اداهِ داسًذ

 

 



 فیزیولوژی تنفس

 رساوذن اکسیژن به خًن ي سلًل ها:اکسیژواسیًن  

 Hypoxia - کمبًد اکسیژن در سلًل ها: هیپًکسی  

 :عالیم هیپًکسی   

–  افسایش یا کاهش ضربان قلب

– (عالیم زيدرس)تغییر سطح هًشیاری ي يضعیت رياوی    

– Agitation بی قراری 

– Cyanosis  (عالیم دیررس)سیاوًز  
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Respiratory events 

Pulmonary ventilation =  

تبادل هوا بین ریه ها و اتمسفر 

External respiration =  

تبادل هوا بین آلوئول ها و مویرگ های ریوی 

Internal respiration =  

تبادل گازها بین مویرگ ها ی خونی و بافت ها 
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Two phases of pulmonary 
ventilation 

Inspiration, or inhalation – یک فرآیند کامال فعال. دم   

 

 

Expiration, or exhalation -  یک فرآیند غیر فعال.بازدم  



 کنترل تنفس

 تىفس در بصل الىخاع در ساقه مغسمرکس کىترل   

 به يسیله افسایش غلظت دی اکسیذ کربه تحریک ي عمق ي  
 تعذاد تىفس افسایش می یابذ

 



Factors Affecting Ventilation 

 ...ػاتمِ تیواسی للثی ٍ :ػالهت عوَهی  

 تشیان تعذاد ٍ عوك تٌفغ سا :داسٍّا ٍ هَاد هخذس
 واّؾ هی دّذ

 ؿغل-ػیگاس-ٍسصؽ:ػثه صًذگی  

 افضایؾ تَْیِ:اػتشع:ػالهت سٍاى  
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Oxygen Therapy 

باید تجویز شود 

 

در بیماران حاد و مزمن تنفسی 

 

بر طبق پروتکل درمانی انجام می پذیرد 
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Oxygen Therapy - Indications 

 

Hypoxemia هیپوکسمی    

 

Acute or chronic respiratory condition  

 

Pre and post suction  

 

Routinely post operatively  

 

Optimise oxygen delivery 
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Oxygen therapy عوارض 

 

Respiratory depression سرکوب تنفسی به ویژه در  

 بیماران مزمن تنفسی

Pulmonary oxygen toxicity  مسمومیت  

Fire :آتش سوزی  
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Oxygen therapy – delivery devices 

Low Flow masks  

High flow masks (fixed flow)/venturi :ونچوری  

Nasal canulae 

Mask and reservoir bag ماسک با بگ ذخیره :  

Mechanical ventilator ونتیالتور :  
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 کانوال

لیتش اوؼییظى تیا ظل یت     10تا  1اص 
 . دسكذ تِ تیواس سػاًذ  40-25

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.myrespiratorysupply.com/images/micro%2520generic.JPG&imgrefurl=http://www.myrespiratorysupply.com/respiratory-care-nasal-cannula-c-10_21.html&usg=__0hZvxdtBh-UEbPxwX62LqQZFpx4=&h=480&w=640&sz=111&hl=ar&start=3&tbnid=AZMOSRDEJuk49M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DNasal%2Bcannulae%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26sa%3DG
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Nasal%2520cannulae%252001.jpg&imgrefurl=http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Very%2520BASIC%2520nasal%2520cannulae.htm&usg=__mxKyCTzIw1D3s_gbDx8WZQU9fS4=&h=401&w=540&sz=27&hl=ar&start=2&tbnid=yWqQxesSZwTUuM:&tbnh=98&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DNasal%2Bcannulae%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26sa%3DG
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 ماسک ساده

 10لیتر تا  5حذاقل 
تا   35لیتر با فلًی
درصذ 60  
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 ماسک با رزرور

 90تا 70 تا ظل تلیتش  15تا 6 
 دسكذ
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 چادر صورت
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 چادر اکسیژن

تِ %  50-60لیتش تا ظل ت  8تا چادس اوؼیظى هی تَاى اوؼیظى سا تِ هیضاى حذاوثش 
 تیواس سػاًذ 
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Oxygen Therapy tracheostomy 

 

 

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.tricaremedical.com/images/trachlsml.jpg&imgrefurl=http://www.tricaremedical.com/respiratory.htm&usg=__lfpxiMa_1B9X4O4I4eFqZbeoUUc=&h=400&w=400&sz=19&hl=ar&start=7&tbnid=yAhgIAaG511I8M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DOxygen%2BTherapy%2Btracheostomy%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26sa%3DG
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.alhsa.com/forum/imgcache2/100918.gif&imgrefurl=http://www.alhsa.com/forum/showthread.php%3Ft%3D119303&usg=__dquABsWR2TlKD-4al62Ug6BCmUg=&h=229&w=250&sz=34&hl=ar&start=3&tbnid=75J3FXrcz58sxM:&tbnh=102&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtracheostomy%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26safe%3Dactive
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 فرآیند پرستاری

:بررسی ي شىاخت  

 الگَی تٌفغ هعوَل ، تغییشات اخیش هثل  : دس تاسیخچِ پشػتاسی تِ ًىات صیش تَجِ هی ؿَد
ػشفِ ، خلي ، دسد لفؼِ ػیٌِ ، تٌگی ًفغ ، تة ٍ خؼتگی ، عادات هَجَد هثل ػیگاس  

 .وـیذى ٍ ّوچٌیي آلشطی ّا

2 ) تشسػی فیضیىی یا هعایٌِ جؼوی 

 .  دس هعایٌِ ػیؼتن تٌفؼی اص هـاّذُ ، لوغ ، دق ٍ ػوع تْشُ گشفتِ هی ؿَد  
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 كذاّای ظیش ًثیعی سیِ 

1 ) كذاّای هٌمٌعی ّؼتٌذ ٍ ٍلتی تشٍص هی وٌٌذ وِ َّا اص : وشاول ّا
وشاول ّا تِ اًَاع سیض ، هتَػي . ساُ ّای َّایی داسای هایع عثَس وٌٌذ 

 .ٍخـي تمؼین هی ؿًَذ

2 ) ٍیض ّا تِ دٍ دػتِ ٍیض ػَت هاًٌذ ٍ ٍیض كذا داس : ٍیضیٌگ  (
ٍیضّای ػَت هاًٌذ اص عثَس َّا دس ساُ . تمؼین هی ؿًَذ( سًٍىای 

ّای َّایی وَچىتش ایجاد هی ؿًَذ اها ٍیضّای كذاداس اص ساُ ّای 
ٍیضّا هعوَالدس افشاد . َّایی تضسگتش ؿٌیذُ ؿذُ ٍ ؿثیِ خشخش هی تاؿٌذ 

 .هثتال تِ آػن ٍ آهفیضم ؿٌیذُ هی ؿًَذ 
  . 
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 : آصهایـات تـخیلی عولىشد تٌفؼی 

1)ABG  دس ایي آصهایؾ ، خَى ؿشیاًی تِ ًَس هؼتمین جوع آٍسی ؿذُ ٍ فَسا تِ : یا گاصّای خَى ؿشیاًی
ایي آصهایؾ ، هیضاى فـاس اوؼیظى ، دی اوؼیذ وشتي ٍ تیىشتٌات سا ًـاى هی . آصهایـگاُ فشػتادُ هی ؿَد 

 .دّذ 

 ػیتَلَطی( 2

 .ًوًَِ خلي جوع آٍسی ؿذُ ٍ اص ً ش هیىشٍتیَلَطی تشسػی هی ؿَد  

 تشًٍىَػىَپی ( 3

، ( ًوًَِ تشداسی)ایي آصهایؾ جْت گشفتي  تیَپؼی . هـاّذُ هؼتمین تشًٍؾ ّا ، حٌجشُ ٍ ًای هی تاؿذ  
 . گشفتي سهایت ًاهِ اجثاسی اػت . تخلیِ تشؿحات ، خشٍج اجؼام خاسجی ٍ تخلیِ آتؼِ اًجام هی ؿَد 

 .جْت تعییي آلشطى ّایی وِ تیواس تِ آًْا حؼاع اػت:تؼت ّای پَػتی ( 4

تیواس  . تْتش اػت تیواس گاى پَؿیذُ تاؿذ ٍ صیَس آالت ٍ ٍػایل فلضی سا خاسج وٌذ : گشافی تا اؿعِ ایىغ ( 5
 .یه تٌفغ عویك ًوَدُ ٍ دس حیي گشافی ، تٌفغ خَد سا ًگِ هی داسد 
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 آصهایـات تـخیلی عولىشد تٌفؼی

 ( اوؼیوتشی هشتاًی) پالغ اوؼویتشی ( 6

سٍؽ ظیش تْاجوی جْت ػٌجؾ هیضاى اؿثاع اوؼیظى خَى ؿشیاًی اػت وِ جْت تشسػی   
. هی تاؿذ %  95-100هیضاى ًثیعی اؿثاع اوؼیظى . تاثیش دسهاى تا اوؼیظى تِ واس هی سٍد 

 .ًـاى دٌّذُ اوؼیظى گیشی ًاوافی تافت ّا اػت % 85همادیش صیش 

سٍؿی اػت تشای تشسػی عولىشد سیِ وِ اص ًشیك آى ظشفیت ّا ٍ حجن : اػپیشٍهتشی ( 7
دػتگاّی وِ ایي ظشفیت ّا ٍحجن ّا سا اًذاصُ گیشی هی  . ّای سیَی اًذاصُ گیشی هی ؿَد 

 .وٌذ اػپیشٍهتش ًاهیذُ هی ؿَد

سٍؿی اػت وِ تِ ٍػیلِ ػَصى هخلَف ٍاسد فوای پلَس ؿذُ ٍ هایع داخل : تَساػٌتض ( 8
 .جْت تَساػٌتض ، گشفتي سهایت ًاهِ وتثی الضاهی اػت. ایي فوا وـیذُ هی ؿَد 

 . 
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 تشخیص های پرستاری 

 تـخیق ّای پشػتاسی وِ وِ دس ػیؼتن تٌفؼی هٌشح اػت هی تَاًذ تِ كَست تغییش دس 

 عولىشد تٌفؼی تِ كَست هـىل یا علت ایجاد هـىل تاؿذ

تـخیق ّایی وِ تِ كَست هـىل دس ایي ػیؼتن هٌشح اًذ عثاستٌذ اص:  

  پاوی ساُ ّای ظیش هَثش ساُ ّای َّایی ، الگَی تٌفؼی ظیش هَثش ٍ  اختالل دس تثادالت
 .گاصی 

 هشتَى تِ عذم تَاًایی ػشفِ وشدى ثاًَیِ تِ  ( هـىل)پاوی ظیش هَثش ساُ ّای َّایی : هثال
 ( .علت)واّؾ ػٌح َّؿیاسی 

 

 ت
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 تشخیص های پرستاری 

 تـخیق ّایی وِ تِ كَست علت هٌشح اًذ عثاستٌذ اص

 عذم تحول فعالیت دس استثاى تا تٌفغ وَتاُ ٍ هٌمٌع

اهٌشاب دس استثاى تا خفگی-  

....اختالل دس استثاى والهی-  

دسد دس استثاى تا التْاب-  

خؼتگی دس استثاى تا اختالل دس اًتمال اوؼیظى-  

....... اختالل دس اگَی خَاب ٍ-  
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 تشًاهِ سیضی،تشآیٌذّای هَسد اًت اس

 ًـاى دّذ... تْثَد تثادالت گاصی دس سیِ ّا سا تِ ٍػیلِ عذم ٍجَد ػاًَص ،دسد ٍ-

 عولىشد سیَی تِ ٍػیلِ حفظ حذالل هیضاى فعالیت حفظ ؿَد-

 سفتاسّای خَد هشالثتی ًـاى دادُ ؿَد-
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 اجشای فشآیٌذ 

 هحیي تذٍى آلَدگی ( 1-

تشای سػیذى تِ ایي ّذف هی تَاى اص الذاهات تؼیاس ػادُ هثل اػتفادُ اص 
هاػه ، هحذٍد وشدى تواع فشد تا عَاهل خٌش صای تٌفؼی ، عذم هلشف ػیگاس 
، خاسج ًـذى اص خاًِ دس ػاعات آلَدگی ؿذیذ َّا ، تِ واس گشفتي دػتگاُ ّای 

 .تَْیِ ٍ ظیشُ اػتفادُ ًوَد

 استثاى پشػتاس تا تیواس ( 2

ایجاد استثاًی ّوشاُ تا اعتواد تیي پشػتاس ٍ تیواس هی تَاًذ تا واّؾ اهٌشاب 
آػن تا اهٌشاب تـذیذ ) تیواس تاعث سفع یىؼشی اص هـىالت تٌفؼی اٍ ؿَد 

 (.هی ؿَد 
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 اجشای فشآیٌذ 

 تْثَد تٌفؼی( 3-

تا اػتفادُ اص توشیٌات تٌفؼی تشًاهِ سیضی ؿذُ پشػتاس هی تَاًذ تِ تش لشاسی عولىشد 
 .هٌاػة تٌفؼی ووه وٌذ

 ساُ ّای تْثَد تٌفؼی      

 تٌفغ عویك ( الف

 اػپیشٍهتشی تـَیمی( ب

دس تیواساًی وِ تٌفغ ػٌحی ٍ تٌذ داسًذ ، اػتفادُ هی ؿَد  (: ؿىوی)تٌفغ دیافشاگواتیه ( ج
تیواس تا گزاؿتي یه دػت سٍی هعذُ ٍ یه دػت سٍی لفؼِ ػیٌِ اصًشیك تیٌی تِ آساهی  . 

تٌفغ وشدُ ٍ ؿىن خَد سا تاد هی وٌذ ، ػپغ ًفغ خَد سا تا لة ّای جوع ؿذُ دس حالی  
ایي واس تایذ ّش دٍ  . وِ عوالت ؿىن هٌمثن اػت تا فـاس دػت سٍی ؿىن خاسج هی وٌذ 

 .ؿَد دلیمِ یه تاس تىشاس 



Page  31 

 اجشای فشآیٌذ 
 تٌفغ تا لة ّای جوع ؿذُ  ( د

 چؼت تیَب یا لَلِ لفؼِ ػیٌِ  ( ٍ 

،  (  Pleural Effusion(تجوع هایع)دس تیواساًی وِ تِ ّش دلیلی دچاس پلَسال افیَطى  
دس سیِ ّا ّؼتٌذ ، اػتفادُ اص لَلِ  ( تجوع خَى ) یا ّوَتَساوغ ( تجوع َّا ) پٌَهَتَساوغ 

تِ ًَس  . لفؼِ ػیٌِ  جْت ووه تِ تخلیِ ایي هَاد ٍ اًثؼاى هجذد سیِ فـشدُ ؿذُ الصم اػت 
دس كَست سخ دادى ّش وذام اص هـىالت روش ؿذُ ،   . عادی فـاس جٌة ،  فـاس هٌفی اػت

 .  فـاس سیِ ّا هثثت ؿذُ ٍ دس ًتیجِ  فشد دچاس تٌگی ًفغ هی ؿَد

 ػشفِ وشدى  ( ُ

تْتش اػت تیواس دس حالتی  . جْت هَثش تَدى ػشفِ تایذ عوالت تِ اًذاصُ وافی هٌمثن ؿًَذ 
ػشفِ ّای اسادی جْت تیواساى داسای هـىالت  . كاف ًـؼتِ ٍ پاّا سٍی صهیي تاؿذ 

ػشفِ  . تٌفؼی تَكیِ هی ؿَد ٍ تْتش اػت تش اػاع تشًاهِ ای خاف دس كثح صٍد اًجام ؿَد 
 ّای ظیشاسادی هعوَال ّوشاُ تا عفًَت ّای تٌفؼی ، اجؼام خاسجی ٍ تحشیىات سخ هی دّذ
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 اجشای فشآیٌذ 
 :استماء ساحتی ( 

 ( :پَصیـي)ٍهعیت دادى ( الف

 :دسیافت وافی هایعات ( ب

 :فشاّن وشدى َّای هشًَب ( ج 

 دق وشدى  ( د

 ایجاد لشصؽ ( ى

 تغزیِ ٍ خَاب( ٍ  

خَاب وافی تاعث حفظ . هلشف ٍعذُ ّای ظزایی تا هیضاى ون ٍ دفعات صیاد تَكیِ هی ؿَد  
 .عولىشد هٌاػة تفؼی دس تیواس ؿذُ ٍ خؼتگی اٍ سا واّؾ هی دّذ

ٍظیفِ پشػتاس دس هَسد داسٍّا ، آهَصؽ ًحَُ هلشف كحیح آًْا ٍ وٌتشل عَاسم  : داسٍّا ( ُ
 .جاًثی اػت داسٍّای اػتٌـالی تَػي اػپشی یا  ًثَالیضس تجَیض هی ؿَد 
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 احتیاًات دس اػتفادُ اص اوؼیظى 

 اص سٍؿي وشدى ؿعلِ دس اتاق خَدداسی ؿَد-

 دس اتاق“ ػیگاس هوٌَع”ٍ “ خٌش احتشاق“لشاس دادى عالهت-

 چه وشدى ٍػایل الىتشیىی دس اتاق-

 اجتٌاب اص پَؿیذى لثاع ّایی وِ الىتشیؼتِ سا ًگِ هی داسد-
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