
      سندرم حاد تنفسی در بیمار مبتال به کرونا ویروس

 

در اغلب بیماران به شکل یک بیماری تنفسی بدون عارضه تظاهر می یابد و در برخی بیماران می تواند به شکل  9102کورونا ویروس جدید 

شوک سپتیک و در موارد معدودی منجر به فوت بیمار گردد. اغلب بیماران  ،عوارض ریوی )پنومونی خفیف، پنومونی شدید، نارسایی حاد تنفسی(

 فوت شده از گروه سالمندان و یا بیماران مبتال به نقص ایمنی بوده اند.

با همان معیارهای تشخیصی نارسایی حاد تنفسی، سندرم زجر  شدیدترین نوع نارسایی حاد تنفسی، سندرم زجر تنفسی حاد نامیده می شود.

میلی متر جیوه است.  911سی حاد شناسایی می شود به جز اینکه نسبت فشار اکسیژن شریانی به کسر اکسیژن دمی کمتر یا مساوی تنف  

 پاتوفیزیولوژی

ه با تحریک سیستم ایمنی التهابی، در نتیجه صدم ترشحی،تکثیری و بهبودی.پیشرفت صدمات حاد ریه در سه مرحله می تواند تعریف شود: 

 واسطه های التهابی ترشح می شوند که به فعال سازی و تجمع نوتروفیل ها، ،ا غیر مستقیم نارسایی بروز می کند. از محل صدمهمستقیم ی

ماکروفاژها و پالکت ها در مویرگ های ریه منجر می شود. این واسطه های سلولی ترشح واسطه های خونی را آغاز می کنند که سبب صدمه به 

 ای می شود.غشا مویرگی حبابچه 

 بررسی و تشخیص

 در مرحله ترشحی بیمار با افزایش تعداد تنفس، بیقراری ، آشفتگی و افزایش خفیف در استفاده از عضالت کمکی مواجه می شود. در مرحله

هنگام  فتکثیری عالیم و نشانه های بیمار به بی قراری، تنگی نفس ، خستگی و افزایش بیش از حد از عضالت کمکی و کراکل های ظری

 نارسایی تنفسی ، پیشرفت می کند. پشرفت

 نالیز گازهای خون شریانی ، فشار نسبی اکسیژن شریانی پایین علی رغم افزایش مصرف اکسیژن را نشان می دهد. در مراحل اولیه در نتیجهآ

بن شریانی مار فشار نسبی دی اکسید کرافزایش تهویه ، فشار نسبی دی اکسید کربن شریانی پایین است ولی سرانجام با بروز خستگی در بی

 باال است ولی با بروز اسیدوز تنفسی کم می شود. PHزیادمی شود. در مراحل اولیه 

     



 تدابیر پزشکی

 تهویه با حجم جاری پایین .1

جهت  01-91( با افزایش تعداد تنفس به TV: 6-8 CC/Kgبرای محدود کردن اثرات ترومای  فشاری  و حجمی از حجم های کمتر)  

 co2کافی  دفع 

 افزایش مجاز دی اکسید کربن خون .2

    01افزایش یابد که نباید از  paco2در صدمات حاد ریه چون افزایش تعداد تنفس می تواند باعث آسیب شود اجازه داده می شود تا سطح      

یا بیشتر نگه داشته شود. علت این کار محدود کردن اثرات ترومای فشاری    91/7حد بایستی در  PHمیلی متر جیوه افزایش یابد. و   011-

 منع مصرف دارد. CHFو  ICPاست. این روش در بیماران با افزایش 

 (PCV)ه کنترلی فشاریهویت .0

 است.  cm H2o 30هدف حفظ فشار به کمتر از  

 (IRV) تهویه نسبت معکوس .4

 که باعث باز شدن حبابچه ها می گردد.  سرتاسر چرخه تهویه ای است ایی درهدف حفظ فشار راه هو        

 اکسیژن درمانی .5

 %51یا بیشتر با استفاده از کمترین میزان اکسیژن ترجیحا کمتر از  %21هدف از اکسیژن درمانی حفظ اشباع اکسیژن هموگلوبین شریانی 

 جهت جلوگیری از مسمومیت با اکسیژن می باشد.

 (PEEPبازدمی)فشار مثبت پایان  .6

  خونرسانی کافی بافت .7

 برای انتقال اکسیژن ضروری است. Hbو سطح کافی  COخونرسانی کافی به بافت به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخیص های پرستاری در بیمار مبتال به سندرم حاد تنفسی 

 اختالل در تبادل گازها در ارتباط با عدم تعادل نسبت تهویه به خونرسانی 

 تغییر در پره لود کاهش بازده قلب در ارتباط با 

  تغذیه نامتعادل کمتر از نیازهای بدن در ارتباط با کمبود مواد تغذیه ای خارج بدنی یا

 افزایش نیازهای متابولیک

 خطر بروز آسپیراسیون 

 خطر بروز عفونت 

 اضطراب در رابطه با برهم خوردن یکپارچگی زیستی، روانی یا اجتماعی 

  اختالل در تطابق خانواده بدر ارتباط با وضعیت بحرانی بیمار 

 



 

 تدابیر پرستاری 

            بهینه سازی اکسیژن رسانی و تهویه، تامین آسایش و حمایت عاطفی و تثبیت کنترل عوارضتدابیر پرستاری شامل 

باع قرار گیری بیمار، پیشگیری از عدم اش شامل وضعیت صحیحتدابیر پرستاری برای بهینه سازی اکسیژن رسانی و تهویه  می باشد.

 و تسریع در پاکسازی ترشحات می باشد.

 

 وضعیت صحیح قرارگیری بیمار 

وضعیت قرار گیری بیمار مبتال به نارسایی حاد تنفسی به نوع صدمه ریه و علت زمینه ای هیپوکسمی بستگی دارد. برای بیماران با 

عدم تعادل نسبت تهویه به خونرسانی به وضعیت قرار گیری بیمار توجه می شود تا تعادل بهتر نسبت تهویه به خونرسانی برای بهینه 

شود. در حالت عادی چون جاذبه زمین تهویه مورد نظر و خون رسانی نواحی معلق ریه به سمت زمین )قاعده سازی تبادل گاز تسهیل 

قرار  ،ین هدف از وضعیت قرار گیری بیمارااز ریه اتفاق خواهد افتاد. بنابرریه( را تسهیل می کند. بهترین تبادل گاز در این نواحی 

این وضعیت است. بیماران مبتال به بیماری یک طرفه ریه، باید از طرف ریه سالم در  دادن ناحیه ای از ریه با کمترین درگیری در

وضعیت آویزان قرار گیرند. بیماران مبتال به بیماری منتشر ریه ممکن است از وضعیت قرارگیری ریه راست به طرف پایین سود ببرند 

یماران با کاهش تهویه حبابچه ای هدف از وضعیت قرارگیری چون ریه راست عروق بیشتر و بزرگتری نسبت به ریه چپ دارد. برای ب

 تسهیل تهویه است. این بیماران از وضعیت غیر خوابیده مثل نشسته یا نیمه نشسته سود می برند. 

چندین مطالعه نشان داده شده است که وضعیت قرارگیری رو به شکم در بیماران مبتال به صدمات حاد ریه اکسیژن رسانی را بهبود 

 می بخشد.

 

 پیشگیری از عدم اشباع 

این اقدامات شامل اجرا روش های درمانی فقط در صورت لزوم، افزایش اکسیژن رسانی به بیمار قبل از انجام ساکشن ، ایجاد زمان 

 کافی استراحت و بهبودی بین انجام روش های مختلف و حداقل رساندن مصرف اکسیژن شامل محدود کردن فعالیت فیزیکی بیمار،

 برای کنترل تب می باشد.  راب و انجام اقداماتمصرف آرامبخش ها برای کنترل اضط

 تسریع پاکسازی ترشحات 

تسریع پاکسازی ترشحات شامل تامین مایعات سیستمیک کافی، مرطوب کردن اکسیژن مکمل، سرفه و انجام ساکشن می باشد. 

 که در بیماران با وضعیت بحرانی انجام دق، تخلیه وضعیتی ترشحات و ارتعاش قفسه سینه فواید کمی دارد. مشخص شده است 

کتازی ری از اتلشروع شود. این فعالیت ها به پیشگیبه محض خارج کردن لوله از بیمار باید تنفس عمیق و اسپیرومتری انگیزشی 

 ره متسع می کند. کمک می کند و هرگونه بافت ریه کالپس شده را دوبا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به بیمار 

 اهمیت مصرف داروها 

 )تکنیک های تنفسی)تنفس با لب غنچه، تنفس دیافراگم 

  ،اقدامات برای پیشگیری از بروز عفونت های ریه )تغذیه مناسب

 شستن دست(

  ،فن آوری های بهبود سرفه) آبشار سرفه، سرفه پایان بازدمی

 تشدید سرفه(

 

 


