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  )purpose( :ا�ھداف 

  

  ھوا�� ���وح ��د ا	ط�ل�رى  ا	���ظ ���. 1 

2. �ن ا�������  

رى ا	%واء��د ا	��  #راج ا	��رزاتإ .3�.  

� &� ا	%�ز . 4� .ا	�������%�ل ا	�%و

� �رازات �(راضا	�	�'ول ��� ا .5�'�#*�.  

6 .�  ��/ ا	.دوى ا	�� -د ��م �ن ا+&رازات ا	��را��

 الوقاية من االستنشاق. 7

� ا�وظ���  �� (Functional health pattern) Activity and exercise :ا����ط و ا�"��ر�ن: ��وذج ا�

  :ا�$دف �ن إ&ط�ء ا��$�رة 

 ���� ا	���ون ا	ط�	ب -�در ��� &� �%��:  

  

�زة &� ��م وظ��ف ا���2ء 	����س. 1� و*-��� .  

2 .�� 	�6ص ا����  . و'ف ا	.��7ت ا	�ر�ر

� ��8داد �رى ا	%واء. 3�2�  . و2/ 9.ض ا	�*�#�ص ا	��ر

  ر(���/ &�وي �9.و�� / ا	��رزات أ��� �9.و�� *�ط *رح . 4

5 .�*-���  . *�طو�ؤ*رات ا	 أھداف 

6 .���ا	���� ا	�ر�ض��	� م �6�  . *�طا	-9ل و9.د  

  #7ل ا8راء.��6� ا	ا	���ظ ��� . 7

�ذ ا+راء. 8��� .  

9 .>��:  ا	�و@�ق ا	'���و ا	�ون ، وا	 ا	��9�  �زو�  . ا	�ر�ض، ورا��� ا+&رازات وا��

  

   Equipment required for Suctioning  :ا���رزات ا���دات ا�)ز�� ���ط 

  

�ن . 1  ا	��رزاتو%�ز *�ط  ا�و��

   أ�9و �9ك. 2

3 .  ����'  

�ن  18و  16و  14و. 	Cط��ل 10 - 8  -��س :-�طرة *�ط .4D	�9�	  

5 . �� 	*�ط  ،   Tو'���   ا	��وي ا	�9.و�� /ا	��رزات ا����-��زات �ظ



0،9 ���� ��روم ،  ��ء �.6م . 6  ، ٪Fم �10م أو  5( �ر�� (  

7 .   �%��� ����-@طرة �ص �.�6� ، �م �.6م  5أو  �3ر�F ، ا	ر(��� �*�ط 	�.�6� ، و-��زات   و��س ��79��� و��ء �.6م'

  )غرذات قياس مناسب بحيث ال تسد القثطرة أكثر من ثلثي القطر الداخلي ألنبوب الف(

� أو &وط� ��6و�� 	�رطو9� أو . 8�*��  /�*�  

���ت. 9� /� �9��  ��/ ا	.���ت -�.�6	.  

  �ظ�ف*�ش ،    ق ���ل �9	��ء�ز	ّ . 10

  

  ��وي 
	�و�� / ا���رزات أ��� 
	�و�� ��ط                                            

  procedure: ا*(راء

 S ا�,طوات م
 "م

U 
 �م �"م

  
  
  
  
  

1  

  :"-��م �� �	� 
  أ'وات ا	���س،ا	�ظم ، ا	.�ق ، �.دل ا	���س . آ

  ا	�.�لا	6درة ��� ا	�9/ و . ب
�ن . ج  إ*�9ع ا8و��
  )��د ا	2رورة 	��نض و#�& 9�لا��#دم (��6*ر وا	6ر�� 	ا	�م وا��ف . د
  

  : ا��)(�ت
  ارذاذ. آ

  ....�و�.�ت  ا	6'�9ت . ب
  :ا.(راءات 

  �7ج ا	'در ا	��ز���� . آ
  ا	�زح �9	و2.� . ب

*  �� 	*�ط ا	��رزات و ا	'.و�9ت وأ��9ب �دم ا	را�&�	*�ط (�ر �����ن &� ��ل �دم  -�م ا	��
� وا�2� �@ل ا	�.�ل وز��دة �دد �رات ا	���س و ز��دة ا+&رازات ا	��رط� �ن #7ل ا	�م وود ��

  وا��ف

    

      ا��رة/  	�ط�ل*رح ا+راء   2

3   /�      ا�دوات

      .*�ط إ	� و�دة ����9� و ا	��6ق �ن آ	� ا	*�طا	%�ز  و'ل  4

� و01 ا�ط�ل  5
2��� �
و��1:  

بحيث يكون رأسه مائًال إلى أحد الجانبين من أجل المص الفموي أو  &�و	ر �'ف :وا&� ا� ا�ط�ل�� 
  يكون العنق بوضعية فرط بسط إلجراء المص األنفي

  .�ا	��9ا�6���8ء  :ا�)وا&� ا�ط�ل�� 

    

      ط�لا	 ��*�� ��� 'در و2/   6

7   ّD* ز و�%�ر �ن أ%زة ا	�ص �.��رة ��� @7ث ��8ت ا	D2ط،ا	��ص ل ���ر ا	D2ط ��� ا	@�:   
    

  �م ز�9ق 100- 95ا�ط��ل    :($�ز ا��ص ا�(داري 

  �م ز�9ق  95-  50ا	ر2/                              

  �م ز�9ق 10 -5ا�ط��ل       :�ل ($�ز ا��ص ا��-ّ 

  �م ز�9ق  5 -2ا	ر2/                              

    

      (�ل ا	�د�ن   8

�ن �9ر��ز  ا	ط�ل أ�ط  9      إذا 	م ��ن ھ��ك ��2د ا��ط�ب% 100أو��

10   �      )ا	��9�ت(ا&�< ا	�ّرة ا	�.�6

      اسكب الماء المعقم أو السيروم الفيزيولوجي في اإلناء  11



� ا	9.�دة و '�%� �/ و�دة ا	*�ط  12�      ا&�< (7ف ا	�6طرة �ن ا	�%�

      ا	7Dف دون أن ��7س أي �ط< (�ر �.6م و ا���%� �9	�د ا	���طرةأ#رج ا	�6طرة �ن   13

      افتح المزلق إذا كنت ستجري المص األنفي البلعومي  14

15  �      ار�دي ا	��6زات ا	�.�6

      ).ا��ف إ	� *��� ا�ذن ذروة�ن (د#�ل  ا��9وب -م 69��س ���&� إ  16

منظم /  T إبهام اليد الغير مسيطرة على الفرع المفتوح لوصلةاختبر ضغط الممص وانفتاح القثطرة بوضع   17
� ا	�6طرة �9	��ء ا	�6طر 	���Lد �ن '�7��%�  و ��ل %�ز ا	*�ط أو . إلحداث المص/ المص��%� /2  

    

ضع مزلقًا على قمة القثطرة ، وقد يكون المزلق ماء أو سيروم ملحي أو  :في المص األنفي البلعومي   18
  مزلق منحل في الماء

    

19  �      -م M9د#�ل ا	�6طرة &� أ�د ا	��#ر�ن دون �ط9�ق *�ط ��� �'ل 	����&� ا	�ط�و9

      &� ا	��#ر اO#ر و8 �د#ل ا	�6طرة 9.�ف أ9داً  إذا ودت ��6و�� ��ول  20

 10- 5القثطرة بلطف لمدة   رلتبدأ المص ، دوّ / المدخل الجانبي/ق أصابعك على فتحة تنظيم المص طبّ   21
  .إ#را%�  ثم ثواني بشكل متقطع ثم انزع إصبعك عن المدخل الجانبي

�وز  -��ب أ8 �� 15ا	و-ت ا	��� 	�*�ط ���@  

    

22   ّ�� ، و( م ا	�#�ط �ن أل-� و ا	�ون ، وا	�زو�      )را���ا	ا	��

      ر 	���� ا��ف ا�#رى�ن طر�ق �ط9�ق ا	*�ط @م �رّ  بالماء النظيف أو السيروم الملحيا(�ل ا	�6طرة   23

�6ص ���7ت ا	*�ط ، و�را-9�  &�رات 9�ن  ع الطفل إذا أمكن على التنفس العميق و السعالشجّ   24

� ؛ ا	�7ظ���ت ، �رات &� ا	��	� ا	ا���D�	�6ق وا	وا ، ��زر-�  ا	.�6

    

  
  
  
  

25  

  
��� طول ��ب  �ر�ض&م ا	&�  د#ل ا	�6طرة أ :ا���وي ا�
	�و�� ��ط �	-2طرة ا�ا2",دام ��س 

  .، و9دون �ط9�ق ا	*�ط 	�9.وموا�د ، ��� �'ل إ	� ا	زء ا	#��� �ن ا
  

  @وان -م �9دو�ر ا	�6طرة  10 - 5ط9ّق *�ط ��6ط/ 	�دة 8 ���وز  -

  *�طإ#راج ا	6@طرة دون �ط9�ق  -
-  �  �ّظف ا	�6طرة و 	ّ�%� 69ط.� *�ش �.�6
� ا	�*��(ا��ظ ا	�6طرة �/ ���9� ��ر�Q وو-ت ا��.��	%�  -���  )��ب �
�ن 	��ر�ض 9.د ا+راء -  أ�د و'ل ا�و��
  
  

    

�ن ��ب ��	� ا	�ر�ض �9.�ً ل  26���ت ا	ط9�ب أ�د 92ط �.دل ا8و���.�      

      أ�د ا�دوات وا(�ل ا	�د�ن  27

9� ا	 :ق ا*(راء  و6ّ   28� SaO2، وا	�*9/  �.دل ا	���ست ا	���س ، ا'وأ(،  �ر�ضا	��ر�Q وا	و-ت ، ا��

مثًال رغوي،أبيض مخاطي ،سميك ، / كمية ولون وقوام ورائحة القشع ( '��ت ا	��رزات،) و	ون ا	9*رة
  .�ن ا��ف وا	�م �ل ��	� و) موشح بالون األخضر ،أو مخاطي ملطخ بالدم

    

S:satisfactory-    U:unsatisfactory                                                         * 

ل �دد ا	���و8ت ا	�� -�م . �ؤدي ا	ط�	ب &� �#�9ر ا	�%�رات أو��� ا	�ر�ض أو�2ن ا	���/  :"�	�ق ا��درس  �  

�د 	��%�رة  .9%� ا	ط�	ب -9ل ا	و'ول إ	� ا��ز 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ---------  

  --------- ------------------------- ا�"�ر�8 --------------------------------------------------------------  :ا2م ا��درس 


