
 عات عمومي الاط

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنهـا   آموزش هاي كتبي
نام و شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بـروز هـر   

  .گونه سؤال تماس بگيرند

   و) از راه  دهـان ، بينـي ، تراكئوسـتومي   (هدف از ساكشن ،روش مورد اسـتفاده 
 .تعداد فعات آن را توضيح دهيد

    تمام تجهيزات مورد استفاده را مرور كرده و به خانواده و مراقبين بيمـار كمـك
يكبـار مصـرف يـا    (دستگاه ساكشن ، كانتر : كنيد تا تجهيزات الزم راتهيه كنند 

 ، محلول سالين ودستكش  يكبارمصرف) كاتتر الستيكي قرمز رنگ

 ورت امكان خو او نيز بايـد قـادر باشـد تـا عمـل      به بيمار توضيح دهيد كه در ص
 . ساكشن را انجام دهد

     نحوه ساكشن كردن را به بيمار و مراقبين او آموزش دهيـد و فرسـتي را فـراهم
 .كنيد تا پروسيجر را تمرين كنند

      توضيح دهيد كه ساكشن كردن در صورت نياز تكرار مـي شـود امـا دوره هـاي
-۳۰نظر بگيرند بيمـار را تشـويق كنيـد تـا      استراحت را بين دفعات ساكشن در

 .ثانيه قبل از ساكشن چند نفس آرام و عميق بكشد ۲۰

    عالئم باليني كه نشان دهنده ضرورت ساكشن كردن است را بابيمـار مـرور
سرفه هاي صدادار، وجود ترشـحات و صـداي ويزينـگ خشـن كـه      : كنيد 

  .توسط بيمار و يا مراقبت او قابل شنيدن باشد

  عالئم هشدار دهنده 

  .مرور كنيد ، كندبايد به پزشك و پرستار گزارش نشانه هايي كه بيمار عالئم و 
 بي قراري يا اضطراب 

 گيجي و مشكل تمركز 

 رنگ آبي لب ها وناخن ها 

 تپش قلب 

 تب 

 تغيير در رنگ ، غلظت، مقدار و يا بوي موكوس و ترشحات 

  

  :آموزش هاي ويژه 

  و تميز كـردن تجهيـزات را بـه بيمـار آمـوزش      چگونگي استفاده ، مراقبت
 .دهيد 

  روش هاي كنترل عفونت را با بيمار مرور كنيد: 

 شستن مناسب دست ها قبل و بعد از پروسيجر -

 استفاده از دستكش جهت انجام پروسيجر -

 در صورت ضرورت استفاده از تكنيك تميز يا استريل -

 تميز كردن و ضدعفوني كردن تجهيزات ساكشن -

 ...ب ترشحات ووسايل مورد استفاده شامل كانترها، دستكش و دفع مناس -

  



  داروها 

         هدف ، مقدار ، زمـان وروش مصـرف هـر يـك از داروهـاي تجـويز شـده و
  .مرور كنيدعوارض جانبي را كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، 

     در مورد استفاده از ميزان كم نرمال سالين جهت ترشـحات غلـيظ و زيـاد
  .سهوالت خروج آنها صحبت كنيدبراي 

  اجتماعي -مراقبت رواني 

         بيمار را تشويق كنيدكه نقش فعـال در امـر برنامـه ريـزي مراقبتـي خـود
 .داشته باشد

       بيماررا تشويق كنيد كه در مورد ترس هـا و نگرانـي هـاي خـود در مـورد
  .انجام پروسيجر صحبت كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۰۷FOTR :شماره سند

  A:ويرايششماره                             

  
  

  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  

  تكنيك هاي ساكشن كردن
 )حلقي، داخل تراشه–از راه بيني،دهاني (

 
 
  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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