
 تعریف:
اورژانس راه  لیازمسا یکیتراشه  ای ییراه هوا یتنگ

آن موثر  جادیدر ا یعوامل متعدد باشدیم ییهوا

 است.

تنگی تراشه یکی از عوارض مهم ناشی از لوله 

گذاری داخل نای است و موجب تحمیل ناراحتی 

های جسمی و هزینه های فراوان درمانی در بیماران 

 مبتال  می گردد. 

 علت:
 وی یس یدر ا یطوالن یعلت آن بستر نیترعیشا

باشد که به  یم التوریبه دستگاه ونت ماریواتصال ب

 .شودیم دهید یتصادف مارانیوفور در ب

شامل برخی بیماری های زمینه  گریعوامل مهم د

ای مانند:دیابت و در کل هر عاملی است که ترمیم 

 .ضایعه ناشی از لوله گذاری را به تاخیر بیندازد

 :م باليني عالئ
  تنفس صدا دار ،تنگی تنفس، سرفه، هر دو

 یبه مدت کوتاه وی یس یاز ا صیپس از ترخ

به )کنندینفس مراجعه م یبا عالئم تنگ مارانیب

از  %50 یباال طیشرا نیدر ا .(تیخصوص موقع فعال

 یبه شدت تقال مارانیتنگ شده است و ب ییراه هوا

ه نس مراجعاخواهند داشت و به اورژ یتنفس

 .کنندیم

 

 

 

 درمان:

و  افتهیبه اتاق عمل انتقال  دیبا ماریب طیشرا نیدر ا

تحت گشاد کردن راه  نهیتوسط جراحان قفسه س

 یبحران طیشرا نیاز ا ماریتا ب رندیقرار گ ییهوا

 ییراه هوا یتنگ زانیخارج گرددو جراح بتواند م

 کند . یابیطول آن را ارز زیون

وجود داشته باشد  یکه امکان جراح یدر صورت

 د.باشیم یجراح یماریب یتنها درمان قطع

وجود ندارد مثال  یکه امکان جراح یدر موارد یول

 ماریب یجسمان طیشرا ایاست و ادیز یطول تنگ

استنت راه  ماریب یبرا دیبا ستین یمناسب جراح

 یا تراکئوستومی گذاشت. ییهوا

 مراقبتهای الزم:
 ی زیاد و از فعالیتهایی که منجر به خستگ

  .میگردد، پرهیز نمائید تنگی نفس

 د.پرهیز نمائی از استعمال دخانیات 

  استفاده از دستگاه بخور و فراهم کردن

 رطوبت

 قیعم انجام سرفه و تنفس  
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 مركزآموزشي درماني نمازي

 واحد آموزش به بیمار

 نگي تراشهت
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