پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار
مبتال به انسداد راه هوایی

پروتکل انسداد راه هوایی
اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

انسداد کامل

انجام مانورهای باز کردن راه هوایی

head tilt-chin lif t / Jaw thrust

انسداد نسبی

بیمار را تشویق به سرفه موثر کنید
اکسیژن درمانی
پایش مداوم

در صورت وجود شواهد پیشرفت
انسداد
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انجام مانورهای باز کردن راه هوایی
head tilt-chin lif t / Jaw thrust

بیمار غیر هوشیار

بیمار هوشیار

اطفال /بزرگساالن

شیرخواران(0تا 12ماه)

شروع مراحل احیای قلبی – ریوی:
پس از انجاام سایکل اول فشاردن
قفسه سینه و قبل از دادن دو تانفس
مصنوعی و همچنین پس از هر سیکل
احیا بعادی ،فضاای داخال دهاان را
مشاهده کرده  ،اگار جسام خاارجی
قابل مشاهده است به روش جاارویی
بااا اسااتفاده از انگشااتان دساات یااا
ساکشن جسم را خارج کنید.

انجام مانور هایملیخ تا زمانی که
جسم خاارج شاود و یاا بیماار
بیهوش شود.
اگر جسم خارجی قابل مشااهده
اساات بااه روش جااارویی بااا
استفاده از انگشاتان دسات یاا
ساکشن جسم را خارج کنید.

زدن  5ضربه بین دو کتف بیمار
و
 5مرتبه فشردن قفسه سینه
توسط  2انگشت و خارج کردن
جسم به روش جارویی

ادامه تا زمانی که جسم خارج شود و یا
بیمار بیهوش شود
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عالئم انسداد نسبی:

عالئم انسداد کامل:

 .1 ورود و خروج هوا به سختی انجام می شود.

 .1 تالش تنفسی بدون تهویه

 .2 افزایش تعداد تنفس

 .2 سرفه های غیر موثر

 .3 استفاده از عضالت کمکی

.3 سیانوز

 .4 تغییر تن صدا

 .4 اختالل هوشیاری

 .5 صداهای تنفسی غیر طبیعی یا تنفس صدادار

 .5 عدم توانایی صحبت کردن

 اکسیژن درمانی با استفاده از نازال کانوال و در صورت  O2satکمتراز  %95از روش های با غلظت باالتر استفاده
گردد .
 روش جارویی :صرفا در صورتی که جسم در دهان قابل مشاهده است انجام گردد ،به هیچ عنوان دست خود را
به صورت کورکورانه وارد دهان بیمار نکنید .

