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چکیده
مقدمه :نقش پرستاران برای پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی امری ضروری است لذا این مقاله مروری با هدف تعیین
تأثیر مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه انجام شد.
روش کار :از مطالعات کارآزمایی بالینی منتشر شده ازسال  5772تا  5712میالدی در زمینه نقش مراقبت از دهان در بروز پنومونی
ناشی از ونتیالتور استفاده شد .متن کامل مقاالت از طریق جستجوی در پایگاههای قابل دسترس مانند Iran ،Pubmed ،SID
 Google scholar،Magiran ،Springer ،Elsevier ،Medexبدست آمد .همچنین از کلید واژههای """oral ،oral care
""intubated ،"critical care" ،"mouth hygiene"،"oral hygiene practices"،mouth care"" ،hygiene
" ""ventilator-associated pneumonia ،"intubated mechanically ventilated"،intensive careو معادل فارسی
در عنوان و یا چکیده جستجو شده و مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه از پروتکل  spiritجهت ارزیابی مقاالت استفاده شد.
یافتهها :ابتدا تعداد  1035مقاله به دست آمد که پس از وارد کردن معیارهای ورود به مطالعه در نهایت تعداد  35مقاله انتخاب شدند.
مراقبت از دهان با محلول کلرهگزیدین و آنتی سپتیک بطور چشمگیری از پنومونی ناشی از ونتیالتور پیشگیری میکند .مسواک زدن
در کاهش پالکهای دندانی که محل تجمع میکروارگانیسمهای ایجاد کننده پنومونی ناشی از ونتیالتور میباشد تأثیر چشمگیری دارد.
اجرای برنامه مداخله مبتنی بر شواهد کیفیت مراقبت از دهان را بوسیله پرستاران بهبود میبخشد و آگاهی در مورد راههای ایجاد
پنومونی ناشی از ونتیالتور میتواند باعث افزایش اهمیت دهی به مراقبتهای دهانی گردد.
نتیجه گیری :مراقبت از دهان نقش مهمی در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیالتور دارد و نیاز است دانش پرستاران در مورد
پنومونی ناشی از ونتیالتور و مراقبت از دهان ارتقا داده شود.
واژگان کلیدی :مراقبت از دهان ،پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی ،بخش مراقبتهای ویژه
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
به علت عوامل عفونی که در موقع ورود به بیمارستان وجود نداشته و در
دوره کمون هم نمیباشد و حداقل  04ساعت بعد از بستری در بیمارستان
ایجاد میشود .این عفونت از مسائل شایع ،جدی و هزینه بر در بیمارستانها
است ( .)2 ,0با نیاز به تهویه مکانیکی خطر پیشرفت  VAPافزایش مییابد
و  VAPنه تنها طول مدت زمان بستری بیمار را طوالنی میکند بلکه
همچنین هزینههای بیمارستانی را نیز افزایش میدهد ( )0-1و میزان بروز

تأمین بهداشت دهان و مراقبت از آن یکی از وظایف اصلی مراقبین
بهداشتی و از جنبههای ضروری مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه
است که نه تنها در ایجاد احساس راحتی ،بلکه در سالمت بیمار و جلوگیری
از عوارض کشندهای مانند پنومونی نقش دارد (VAP: ( .)3-1
 ،)Ventilator Associated Pneumoniaزیر مجموعهای از پنومونی
بیمارستانی است ،پنومونی بیمارستانی عبارت است از عفونت پارانشیم ریه
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در مراقبت از دهان تمرکز کردهاند ( .)50 ,53تعداد اندکی از مقاالت به
معرفی و توصیه برخی ابزارهایی که قبالً توسط دیگران ارائه شدهاند،
پرداختهاند ( )37 ,53و تعداد اندکی از مقاالت نیز به روایی سنجی ابزاری
برای بررسی وضعیت دهان و یا مراقبت از دهان پرداختهاند ( .)31 ,53اما
مطالعهای جامع که بررسی و تحلیل همه انواع مراقبتها بپردازد موجود
نبود .با توجه به اینکه پرستاران برای پیشگیری از  VAPنقش و تأثیر
اساسی دارند لذا این مقاله مروری با هدف تعیین تأثیر مراقبت از دهان در
پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخش
مراقبت ویژه انجام شد.

آن  0-07درصد میباشد ( .)1طبق گزارشات اخیر شبکه ایمنی مراقبت
بهداشتی ملل ( NHSN: National Healthcare Safety
 ،)Networkمیانگین شیوع  VAPدر بین  1000بیمارستان ایاالت
متحده در سال  5770دو مورد به ازای هر  1777روز تهویه مکانیکی بوده
است ( .)17در گزارش ارائه شده از مقاالت مختلف ،پنومونی به عنوان
شایعترین عفونت در بخشهای مراقبتهای ویژه در کشور کره جنوبی 0
درصد ،بلژیک 17/5درصد ،کشورهای غرب اروپا و ایرلند  11/4درصد،
بمبئی11/0درصد ،پاکستان 54درصد ،لبنان 00درصد ،هند  41درصد و
در ایران بیمارستان قائم شهر مشهد 15/00درصد و بیمارستان دانشگاهی
سمنان  0/5درصد اعالم شده است ( .)11بیش از  %07پنومونی های ایجاد
شده در بخشهای مرابت ویژه در طی تهویه مکانیکی ظاهر میشوند و %27
از این پنومونی ها ناشی از دستگاه تهویه مکانیکی هستند که در  0روز
اول اینتوبیشن اتفاق می افتد .در میان عفونتهای اکتسابی بیمارستانی
عفونتهای ناشی از دستگاه تهویه مکانیکی بیشترین میزان مرگ و میر را
ایجاد میکنند ( .)15تخمین زده شده میزان مرگ و میر بین  57تا 07
درصد دارد ( .)1نیمی از آنتی بیوتیک هایی که در بیماران تحت تهویه
مکانیکی تجویز میشود بخاطر  VAPمیباشد ( .)13تجمع میکروب در
قسمت دهانی حلقی ،یکی از عوامل پیش بینی کننده مستقل قوی برای
تجمع بعدی میکروب در تراشه و برونش است ( .)12 ,10مطالعات نشان
دادند که عوامل بیماری زای بالقوه ایجاد کننده  VAPشامل استافیلوکوک
طالیی و سودوموناس آئروژینوس موجود در حفره دهان بیماران بستری در
بخش مراقبتهای ویژه میباشد ( .)10 ,11در مطالعه  Cindyو همکاران
( )5770نیز مشخص شد که این عوامل بیماری زا قبل از ظهور در لوله
تراشه  ،در حفره دهان وجود داشتند( .)14پالکهای دندانی به عنوان منبع
مهمی برای رشد و تجمع پاتوژن های تنفسی ایجاد کننده  VAPمیباشد
( .)57 ,10پالکهای میکروبی هم از طریق عوامل ضد میکروبی مثل
دهانشویه ها و هم از طریق مسواک زدن قابل برداشت هستند (.)55 ,51
شواهدی زیادی بر ارتباط پنومونی و مراقبت ناکافی از دهان بیماران در
بخشهای مراقبتهای ویژه وجود دارد .بر اساس این شواهد ،مراقبت ناکافی
از دهان باعث تجمع میکروبها در آن شده و آسپیراسیون میکروسکوپی
این میکروبها در وقوع پنومونی بیمارستانی در بیماران بخش مراقبت ویژه
نقش دارد .خطر ایجاد پنومونی بیمارستانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی
 51برابر سایر بیماران بوده و مرگ و میر این بیماران بیش از  27درصد
است ( .)53مراقبت از دهان باید یک جزء مهم و ویژه در پرستاری مراقبت
ویژه باشد .در صورتیکه بتوان یک مراقبت دهانی اصولی و مبتی بر شواهد
همراه با پروتکل دقیق برای بیمار فراهم کرد ،میتوان پنومونی و دیگر
مشکالت را کاهش داد ( .)51-50کمبود آگاهی در مورد اهمیت مراقبت
دهانی دلیل عمده انجام نشدن این مراقبت بیان شده است ( .)50حاج باقری
و همکاران ( )1307در یک مقاله مروری  02مقاله را مورد بررسی قرار دادند
که  53مقاله مروری و  55مقاله تحقیقی بود ( .)53برخی از این مقاالت به
طور عمده بر پاتوفیزیولوژی پنومونی مربوط به ونتیالتور تمرکز کرده بودند
و ضمن مرور بر فیزیولوژی حفره دهان ،در مورد ضرورت مراقبت از دهان
بحث نمودهاند ( .)53 ,0برخی دیگر به بررسی عملکرد پرستاران در مراقبت
از دهان از طریق پرسشنامههای خود گزارش دهی پرداختهاند و گاه نیز به
مقایسه ابراز نظر پرستاران با موارد ثبت شده در پرونده بیماران پرداختهاند
( .)54 ,53 ,0تعدادی از مقاالت نیز بر وسایل و محلولهای مورد استفاده
.

روش کار
مطالعه حاضر از نوع مروری است که با جستجو در پایگاههای اطالعاتی،
با استفاده از کلیدواژههای فارسی "مراقبت از دهان"" ،بهداشت دهان"،
"بخش مراقبت ویژه"" ،پنومونی وابسته به تهویه مکانیکی" و کلید
واژههای انگلیسی "mouth ،" oral hygiene" ،"oral care
"،"mouth hygiene"،"oral hygiene practices" ،"care
""intubated ،"intubated intensive care"،"critical care
"ventilator-associated " ،mechanically ventilated
 "pneumoniaدر در پایگاههای،Iranmedex ،Pubmed ،SID،
 google scholar،Magiran ،Springer ،Elsevierانجام شده
است .معیارهای ورود شامل مطالعاتی بودند که به زبان فارسی یا
انگلیسی ،در بازه زمانی  ،5772-5712مداخلهای و کارآزمایی بالینی
در ارتباط با  VAPو نقش پیشگیرانه مراقبت از دهان باشد و دارای
متن کامل بودهاند .جامعه آماری مطالعاتی که درباره مراقبت از دهان
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بزرگساالن که تحت تهویه
مکانیکی بودهاند .تعداد  1303مقاله مرتبط با موضوع در پایگاههای
اطالعاتی یافت شد که با مطالعه چکیده آنها تعداد  1501مقاله و با
مطالعه کل مقاله تعداد  24مقاله حذف شد .در نهایت  35مقاله بر
اساس معیارهای ورود با اولویت کارآزمایی بالینی مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفت .جهت اخالق در پژوهش در این مطالعه سعی شد امانت
داری در ارائه نتایج و و نتیجه گیری از متن مقاالت استخراج شده،
رعایت شود تا سوئ گیری کاهش یابد.

یافته ها
اگرچه تعداد مقاالت منتشر شده بیش از موارد استفاده شده در این
مقاله است ،اما تنها مقاالتی را مورد استفاده قرار دادیم که متن کامل
آنها قابل دسترسی بودنده اند .نکته قابل توجه آن است که بیشتر
مقاالت منتشر شده درباره تأثیر دهان شویه کلرهگزیدین گلوکونات و
دهانشویه های آنتی باکتریال در پیشگیری از بروز VAP
پرداختهاند( .)33 ,35 ,57 ,11برخی از مطالعات دیگر درباره تأثیر
مسواک زدن به همراه محلول کلرهگزیدین بر روی گسترش VAP
پرداخته( )32 ,30و مطالعات دیگر تأثیر مراقبت از دهان ،بر روی
پنومونی مرتبط با ونتیالتور را مورد بررسی قرار دادند(.)30 ,31 ,50
یک مطالعه نیز تأثیر فشار کاف لوله تراشه بر میزان بروز  VAPرا مورد
بررسی قرار داد( )34و یک مطالعه دیگر نیز درباره تأثیر ساکشن
ترشحات ساب گلوت را بر میزان بروز  VAPپرداخته است()30
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سنجیده

یافته ها

نتیجه گیری

شده
-1هادی رنجبر و
همکاران()1831( )72

تاثیر دهان شویه
کلرهگزیدین
در
گلوکونات
پیشگیری از بروز
پنومونی مرتبط با
تهویه مصنوعی
دیررس و اثرات
متقابل با شدت
بیماری

تعیین تاثیر دهان
شویه گلوکونات
 %0/7در پیشگیری
از بروز پنومونی
مرتبط با تهویه
مصنوعی دیررس و
اثرات متقابل با
شدت بیماری

کارآزمایی بالینی ،بیماران
بستری در بخش مراقبت
ویژه 30 ،بیمار در دو
گروه کنترل و مداخله
مورد مطالعه قرار کرفته
اند .تعداد نمونه در گروه
کنترل( 00بیمار) و در
گروه مداخله( 00بیمار)

در گروه مداخله دوبار در روز دهان شویه
کلرهگزیدین و در گروه کنترل دوبار در روز
دهانشویه با سرم نمکی دریافت می کردند.
مطالعه به مدت  0روز ادامه پیدا کرد و روزانه
بیمار از نطر بروز پنومونی مورد بررسی قرار می
گرفت .جهت بررسی پنومونی کشت از بیمار
گرفته نمی شد.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

-7سیدالشهدایی و
همکاران()1811( )11

تاثیر دهان شویه با
محلول
کلرهگزیدین بر
ابتالء به پنومونی
ناشی از دستگاه
تهویه مکانیکی

تعیین تاثیر دهان
شویه با محلول
کلرهگزیدین بر
ابتالء به پنومونی
ناشی از دستگاه
تهویه مکانیکی

کارآزمایی بالینی – 180
بیمار بستری در بخش
مراقبت های ویژه.
بیماران به دو گروه
مداخله و کنترل و در هر
گروه  12بیمار

در گروه مداخله  8بار دهان شویه در روز با
کلرهگزیدین  0/17درصد و در گروه کنترل 8
بار دهانشویه با محلول سرم نمکی صورت
گرفت .مطالعه از  70ساعت اول زمان اینتوبه
شدن شروع می شد و تا  27ساعت بعد از زمان
ایتوباسیون ادامه پیدا می کرد .بیمار روزانه از
نظر بروز پنومونی مورد بررسی قرار می گرفت.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

 % 11/72کل بیماران به پنومونی دیرس
مبتال شدند(به ترتی  2و  % 72در گروه های
مداخله و کنترل) .آزمون دقیق فیشر اختالف
معنی داری بین دو گروه از نظر ابتال به
)P<0/.5 .پنومونی دیرس نشان داد(
میانگین نمره شدت بیماری در گروه کلر
هگزیدین  71/01و در گروه سرم نمکی
 78/12بود که از نظر آماری اختالف معنی
) .بیماران با شدت P<0/001داری داشتند(
بیماری باالتر در گروه کلرهگزیدین به
پنومونی مبتال نشدند.
میزان ابتالء پنومونی  78/1درصد بوده که در
گروه مداخله  13/2درصد و در گروه کنترل
 72/2درصد بوده است با استفاده از آزمون
کای مجذور نشان داد که اختالف معنی داری
.باکتری های جدا P>0/05وجود نداشت
شده شامل  :اسینتوباکتر بومانی ،سودوموناس
آئروژینوس ،کلبسیال و ایکوالی

و
-8نیکلوسی
همکاران()7010( )88

تاثیر بهداشت دهان
و محلول دهان
شویه کلرهگزیدین
گلوکونات 0/17
درصد در پیشگیری
از پنومونی ناشی از
ونتیالتور بعد از
جراحی قل و
عروق
کلرهگزیدین،
مسواک زدن و
از
پیشگیری
پنومونی مرتبط با
ونتیالتور در بیماران
بدحال بزرگسال

تعیین تاثیر مسواک
با دهانشویه کلر
هگزیدین
در
گلوکونات
از
پیشگیری
بعد از VAP
جراحی قل و
عروق

مطالعه نیمه تجربی،
گروه پژوهش بیماران
تحت جراحی قل  .دو
گروه مداخله و کنترل .
کل نمونه  800بیمار

بیماران در گروه کنترل مراقبت بهداشت دهان
معمول را دریافت کردند و در گروه مداخله
مسواک زدن به همراه دهان شویه کلر
هگزیدین به مدت  27ساعت بعد از جراحی
بوسیله دستورالعمل و نظارت دندانپزشک انجام
گردید.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

در گروه کنترل مشاهده VAPشیوع پایین
 .خطر گسترش ( =pشد (0/00
پنومونی بعد از جراحی در گروه
کنترل  3برابر بود.

تعیین تاثیر مسواک
زدن ،دهانشویه
کلرهگزیدین و
ترکی مسواک و
کلرهگزیدین بر
روی گسترش
پنومونی مرتبط با
منتیالتور در بیماران
تهویه
تحت
مکانیکی

نوع مطالعه نیمه تجربی
– جامعه پژوهش
بیماران تحت تهویه
مکانیکی – بیماران در 0
گروه و کل نمونه 202
نفر بود که در گروه
مسواک به تنهایی 01
بیمار ،گروه کلرهگزیدین
به تنهایی  00بیمار ،گروه
مسواک به همراه
کلرهگزین  03بیمار ،و
در گروه کنترل  21بیمار
بود.

و
-2هاتچین
همکاران()7001()83

پنومونی ناشی از
ونتیالتور و مراقبت
از دهان:یک پروژه
بهبود کیفی موفق

بررسی تاثیر یک
پروژه بهبود کیفیت
مراقبت از دهان بر
میزان بروز پنومونی
ناشی از ونتیالتور

مداخله ای ،

بیماران بعد از ورود به مطالعه در  0گروه قرار
گرفتند و مراقبت از دهان بدین صورت بوده
است در گروه اول محلول کلرهگزیدین 0117
درصد روزی دوبار دریافت می کرند که با
استفاده از سوآپ هر ربع دهان و کام و زبان با
 712سی سی دهان شویه شسته می شد و با
استفاده از کاتتر ساکشن تخلیه می شد .در
گروه دوم روزی  8مسواک زدن برای بیمار
انجام می شد که دهان بیمار به  0ربع تقسیم
می شد و هر ربع در یک الگوی مشخص
مسواک زده می شد ،در گروه سوم روزی دوبار
دهان شویه با کلر هگزیدین و  8بار مسواک
زدن برای بیمار انجام می گرفت و در گروه
چهارم مراقبت معمول بخش برای بیمار انجام
می شد .مراقبت  2روز بطول انجامید.
از می  7002تا دسامبر  7002در دو بخش
و  1تخت ICUمراقبت ویژه  17تخت
مراقبت از دهان بدین صورت انجام CCU
می شد .مراقبت از دهان در بیماران تحت
تهویه مکانیکی هر  0ساعت انجام میشد،
دندان با استفاده از محلول کلرهگزیدین 0/17
در صد مسواک زده می شد ،حفره دهان با
سوآپ پرکسید هیدروژن تمیز می شد ،دهان
مرطوب نگه داشته می شد و ساکشن عمیق
حلق انجام می شد و از کاتتر ساکشن استفاده
می کردند تا ترشحات کنترل شود.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

و مسواک )(P=0.29کلر هگزیدین
اثری نداشت .با این حال )(P=0.95زدن
کلرهگزیدین به میزان قابل توجهی در روز
CPISسوم در میان بیمارانی که در ابتدا
کمتر از  1داشتند بروز پنومونی را کاهش
و مسواک زدن نتوانست )(p=0.006داد
اثری بگذارد و اثر کلرهگزیدین CPISروی
را افزایش دهد

کلرهگزیدین پنومونی
زودرس مرتبط با
ونتیالتور را کاهش می
دهد.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

در سال VAP 17/1 7000متوسط بروز
مورد به ازای هر  1000روز تهویه مکانیکی
بود که بعد از مداخله به  0/17کاهش پیدا کرد

استفاده از پروتکل
مراقبت از دهان ذکر
شده میزان بروز
را کاهش می VAP
دهد.

و
-0مونرو
همکاران()7001( )82
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استفاده از محلول دهان
شویه کلرهگزیدین دوبار
در روز در پیشگیری از
پنومونی تفاوتی با سرم
نمکی ندارد ،اما می تواند
کاهش بروز
سب
پنومونی دیرس شود و
در بیماران با وضعیت
جسمانی بدتر موثرتر
است.
ابتال به پنومونی ناشی از
تهویه مکانیکی در
با
که
افرادی
کلرهگزیدین 0/17
درصد دهانشویه می
شدند با گروهی که با
محلول سرم نمکی
دهانشویه می شدند،
تفاوتی نداشت و
همچنین در نوع
میکروب جدا شده از
افراد مبتال به پنومونی
نیز در دو گروه تفاوتی
دیده نشد.
مراقبت دهان و
دهانشویه با محلول کلر
هگزیدین میزان بروز
در بیماران VAP
تحت جراحی قل کم
خواهد کرد.

نشریه پژوهش پرستاری ایران ،دوره  ،61شماره  ،1بهمن و دی 6931

در یک بخش مراقبت ویژه که دارای  11تخت
( بیماران داخلی  ،جراحی و تروما ) به پرستاران
این بخش اموزش های الزم داده شد و در
یک دوره  1ماهه پروژه بهبود کیفیت که
شامل مراقبت دهان و یک فرآیند قراردادی
توسعه یافته ابتکاری بود را اجرا کردند .مراقبت
دهان شامل دهان شویه با سوآپ و محلول
کلرهگزیدین هر  3ساعت و مرطوب کردن
مخاط دهان و ل ها بود و فرآیند قراردادی
توسعه یافته به شرح ذیل بود؟ سرتخت -02
 80درجه قرار داده شود .بطور روزانه سدیت
کردن بیمار قطع و بیمار از نظر آمادگی جهت
خارج کردن لوله تراشه مورد بررسی قرار گیرد
و ارائه پروفیالکسی بیماری پپتیک اولسر و
ترومبوز ورید عمقی (مگر اینکه
کنتراندیکاسیون داشته باشد)
در این مطالعه دو ماه قبل از مداخله و دوماه بعد
از مداخله یک بررسی از وضعیت دهان بیمار با
استفاده از ابزار بررسی وضعیت دهان بعمل آمد
و مداخله شامل یک برنامه آموزسی مبتنی بر
شواهد بود که این برنامه شامل :نص پوستر
در هر بخش از مراقبت ویژه  ،بوردی طراحی
شد تا سرفصل های نقش مراقبت مراقبت از
را نشان بدهد VAPدهان در پیشگیری از
 ،پژوهشگر مطالعات در بخش حضور داشت تا
کمک کند استفاده از مسواک عالوه بر استفاده
از سواپ اسفنجی و جنبه های مهم مراقبت از
دهان را تاکید کند.
هر دو گروه بصورت گذشته نگر بود در یک
گروه که مراقبت از دهان انجام شد به تعداد
 1727بیمار از ژانویه  1112تا دسامبر  7007و
در گروهی که مراقبت از دهان دریافت نکردند
 010بیمار از ژانویه  1112تا دسامبر  1111بود.

VAP
مدتزمان اقامت
بیمار در
بخش
مراقبت
ویژه
میزانمرگ و میر

قبل از شروع پروژه در VAP 1میزان بروز
ماه اول سال  11/7 – 1801مورد به ازای
 1000روز تهویه بود  1ماه بعد از اجرای پروژه
به  2/1مورد به VAPبهبود کیفیت میزان
ازای  1000روز تهویه کاهش
 ،میزان مرگ ومیر از )(P=0/024یافت
 78/0درصد به  11/1درصد کاهش یافت
و طول مدت اقامت در )(P=0/024
) (P=0/00002از  1/2به  1/2روز ICU

ترکی بسته مراقبت
تهویه و مراقبت معمول
دهان با کلرهگزیدین
VAP ،می تواند
میزان مرگ ومیر و طول
مدت اقامت بیمار در
بخش مراقبت ویژه را
کاهش دهد.

 وضعیتبهداشت
دهان.
پنومونیناشی از
ونتیالتور

براساس راهنمای بررسی دهان وضعیت
بهداشت دهان بعد از مطالعه کاهش پیدا کرد.
میانگین نمره قبل از مداخله  11بود و بعد از
مداخله  1شد .بر اساس تجزیه تحلیل آماری
تفاوت چشمگیری بدست آمد T-test
بعد از  .)VAPمیزان بروز (P=0/0002
مداخله  20درصد کاهش پیدا کرد.

اجرای برنامه مداخله
مبتنی بر شواهد کیفیت
مراقبت از دهان را
بوسیله پرستاران بهبود
می بخشد.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

در گروهی که مراقبت دهان VAPشیوع
را دریافت کردن بطور چشمگیری کاهش
یافت نسبت به گروهی که مراقبت دهان
دریافت نکردند 8/1(.در مقابل  )10/0عالوه
بر این طول مدت بستری بعد از ابتال به
بیشتر خواهد شد .گروهی که VAP
مراقبت از دهان دریافت کردند در مقابل
گروهی که مراقبت از دهان دریافت
نکردند 3/2(.روز در مقابل  1/8روز)
نتایج شیوع پایین از پاتوژن های تنفسی را
نشان داد در حالیکه از نظر آماری تفاوت
پشمگیری بین دو گروه وجود نداشت .از نظر
آماری کاهش چشمگیری در پالک های
دندانی ایجاد شده بود در گروه مداخله در
مقایسه با گروه کنترل  .میانگین شاخص
پالک در روز پنجم ( 0/22فاصله اطمینان 12
)  0/28و  ، 1/00سواب اسفنجی CIدرصد) (
 1/20( 1/82CI=0/001 ، )%12 Pو 0/12
 .کل بکتری هایی که باقی ماندن بطور
چشمگیری در گروه آزمون کاهش پیدا کرد
در روز پنجم.

مراقبت از دهان شیوع
را در بیماران VAP
کاهش خواهد ICU
داد.

میانگین فشار در روش تشخیصی 20/82
سانتی متر آب بود و در روش حداقل حجم
انسدادی  70/23سانتی متر آب بود .بیماران
دو گروه اختالف معنی داری با یک دیگر
) =pنداشتند0/113(.

کاهش تعداد باکتریها در هر  8گروه بعد از
) .نرمال p=0/001مداخله مشاهده شد(
سالین ،کلرهگزیدین و پرسیکا اثرات آنتی
باکتریال چشمگیری روی استافیلوکوک
ائورئوس و استرپتوکوک پونومونه داشتند.

-1االزاب و همکاران
()7018()82

بسته
ترکی
مراقبت تهویه و
مراقبت معمول
با
دهان
کلرهگزیدین در
بروز
کاهش
پنومونی ناشی از
ونتیالتور

بررسی تاثیر ترکی
بسته تهویه و
مراقبت معمول
با
دهان
کلرهگزیدین بر
میزان بروز پنومونی
ناشی از ونتیالتور

گروه پژوهش بیماران
بخش مراقبت ویژه
(داخلی ،جراحی و تروما)،
در یک دور ه  1ماهه در
یک بخش مراقبت ویژه
با  11تخت بستری

و
-2املیا
همکاران()7002()00

تاثیر برنامه آموزشی
مبتنی بر شواهد بر
روی نقش مراقبت
از دهان در
از
پیشگیری
پنومونی ناشی از
تهویه مکانیکی

تعیین اینکه آیا
برنامه آموزشی
مبتنی بر شواهد می
تواند روی کیفیت
مراقبت از دهان
بیماران تحت تهویه
تاثیر
مکانیکی
بگذارد و می تواند
را کاهش VAP
دهد.

مطالعه کمی با یک
طراحی قبل و بعد از
مداخله -جامعه پژوهش
بیماران تحت تهویه
مکانیکی بستری در
بخش مراقبت ویژه-
تعداد نمونه  22تخت
بخش مراقبت ویژه

-3موری و همکاران
(7001)01

مراقبت از دهان
پنومونی ناشی از
ونتیالتور را کاهش
خواهد داد

تعیین اینکه آیا
موافقت از دهان می
تواند پنومونی ناشی
از تهویه مکانیکی را
کاهش دهد

گذشته نگر –  7گروه
(گروه مداخله مراقبت از
دهان و گروه کنترل
بدون مراقبت از دهان-
کل نمونه – 1111
جامعه پژوهش بیماران
بستری در بخش مراقبت
ویژه

-1نیدل من و
همکاران()81
()7011

کارآزمایی بالینی
زدن
مسواک
های
پاتوژن
و پالک VAP
بخش
دندانی
مراقبت ویژه را
کاهش می دهد.

تعیین تاثیر مسواک
برقی بر روی
کلونیزاسیون
پالکدهای دندانی
VAPپیرامون
(ارگانیسم های
مرتبط و برداشتن
پالک های دندانی)

نوع پژوهش کارآزمایی
بالینی می باشد .تعداد
نمونه  01بیمار و در دو
گروه کنترل و مداخله

در گروه مداخله دو بار در روز مسواک زدن به
مدت  2روز انجام می شد و در گروه کنترل
روزی دوبار سواب اسفنجی به مدت  2روز
استفاده می شد و در هر دو گروه از دهانشویه
کلرهگزیدین  0/7درصد در هر نوبت مراقبت
استفاده می شد.

و
-10سلیمانی
همکاران()7010( )83

بررسی تاثیر فشار
کاف لوله تراشه به
روش حداقل حجم
انسدادی بر میزان
بروز پنومنی ناشی از
تهویه مکانیکی

بررسی تاثیر فشار
کاف به روش
حجم
حداقل
انسدادی بر میزان
بروز پنومونی ناشی
از تهویه مکانیکی

یک مطالعه نیمه تجربی
با تعداد  00نمونه در دو
گروه

در یک گروه فشار به روش تخمینی توسط
یک پرستار باتجربه تنظیم می شد و در گروه
دیگر فشار کاف به گونه ای تنظیم میشد که
در حداکثر فشار دمی  ،صدای نشت هوا شنیده
نشود .فشار کاف در دو گروه و میزان بروز
پنومونی برای مدت  0روز اندازه گیری شد

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

و
-11ترقی
همکاران()7011()70

ارزیابی از تاثیر آنتی
باکتریال دهان
شویه پرسیکا در
بیماران تحت تهویه
مکانیکی بخش
مراقبت ویژه

تعیین و مقایسه
اثرات آنتی باکتریال
دهان شویه پرسیکا
و کلرهگزیدین در
بیماران تحت تهویه
مکانیکی بستری در
بخش مراقبت ویژه

نوع مطالعه یک
کارآزمایی بالینی می
باشد که گروه پژوهش
بیماران تحت تهویه
مکانیکی بستری در
بخش مراقبت ویژه می
باشد .تعداد کل نمونه 10
بیمار در دو گروه مداخله
و یک کنترل بود و در هر
گروه  70بیمار تحت
مطالعه قرار گرفتند.

در گروه مداخله اول دهان شویه کلرهگزیدین
و در گروه مداخله دوم دهان شویه پرسیکا
استفاده شد و در گروه کنترل از نرمال سالین
استفاده شد .و سپس بالفاصله و  1دقیقه بعد
از دهان شویه نمونه کشت از بزاق بیمار گرفته
شد.

اثرات آنتی
باکتریال
دهان شویه
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طول مدت
بستری

پالکدندانی
پاتوژنهای
تنفسی

مسواک برقی بطور
روی
چشمگیری
برداشتن پالک های
دندانی بیماران اینتوبه
بستری در بخش
مراقبت ویژه تاثیر می
گذارد و بخاطر پتانسیل
آن در کاهش میزان
و عوارض VAP
سالمت باید آزمایش
شود.

یافته های این مطالعه
نشان داد که روش
حداقل حجم انسدادی
نسبت بر روش تخمینی
می تواند عالوه بر عایق
بندی مناس کاف لوله
تراشه و جلوگیری از بروز
پنومونی ،از وارد آوردن
فشار زیاد به تراشه
جلوگیری نماید.
نتایج نشان داد دهان
شویه پرسیکا می تواند
جایگزین
بعنوان
کلرهگزیدین باشد.
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و 12-
سیفی
همکاران()7018()00

ساکشن
تاثیر
ترشحات ساب
گلوتیک بر میزان
پنومونی وابسته به
ونتیالتور در بیماران
بستری در بخش
مراقبت های ویژه

تاثیر
بررسی
ساکشن ترشحات
ساب گلوتیک بر
میزان پنومونی
وابسته به ونتیالتور
در بیماران بستری
در بخش مراقبت
های ویژه

نوع مطالعه مداخله ای،
تعداد نمونه  30بیمار در
دو گروه مدخله و کنترل
و هر گروه  00بیمار،
جامعه پژوهش بیماران
تحت اینتوبه بستری در
بخش مراقبت ویژه

-18حقیقی و همکاران
()7011()12

تاثیر
بررسی
مراقبت از دهان بر
وضعیت دهان و
پیشگیری از بروز
پنومونی ناشی از
ونتیالتور در بیماران
مراقبت ویژه

تعیین تاثیر برنامه
مراقبت از دهان بر
وضعیت دهان
بیماران بستری در
بخش مراقبت ویژه
و میزان بروز
پنومونی ناشی از
ونتیالتور

نوع مطالعه کارآزمایی
بالینی ،تعداد نمونه 100
بیمار در مجموع دو گروه،
جامعه پژوهش بیماران
تحت تهویه مکانیکی
بستری در بخش مراقبت
های ویژه

در این مطالعه بیماران در دو گروه قرار گرفتند
که در یک گروه با لوله تراشه معمولی و در
گروه دیگر با لوله تراشه دارای مجرای
مخصوص جهت ساکشن ترشحات ساب
گلوتیک تحت اینتوبه قرار گرفتند .در گروه
آزمایش ساکشن ترشحات ساب گلوت بطور
متناوب هر  1تا  7ساعت به مدت  13ساعت
طی شبانه روز در سه روز اول انجام شد و در
گروه شاهد بعلت نوع لوله ساکشن ترشحات
ساب گلوتیک انجام نشد .میزان بروز پنومونی
در  2روز اول در دو گروه مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفت.
در گروه کنترل مراقبت روتین از دهان بیمار

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

میزان بروز پنومونی در گروه مداخله 10/3
درصد و در گروه بدون ساکشن  13/1درصد
بود.

پنومونی
ناشی از
ونتیالتور

میزان بروز (تعداد ابتالء) پنومونی در گروه

یک مراقبت از دهان بر

کنترل در روز سوم و پنجم به ترتی (%10 )2

اساس یک برنامه نظامند

و ( %10 )2بوده و در گروه مداخله در روز سوم

اثر قابل توجهی در

دفعات مراقبت از دهان بر اساس نمره

و پنجم به ترتی ( %0 )7و ( %10 )2بوده

کاهش بروز پنومونی

تعیین می شد .مراقبت در هر بار BOAS

است .هر چند آزمون فیشر از نظر آماری معنی

ناشی از تهویه مکانیکی

شامل تنظیم فشار کاف لوله تراشه ،مسواک

ولی میزان )(p=0.538داری را نشان نداد

در مقایسه با مراقبت

زدن ،شستشو با نرمال سالین ،مرطوب کردن

بروز پنومونی در گروه مداخله نسبت به گروه

معمول در بیماران بخش

ل ها بود .و روزی دوبار از کلرهگزیدین جهت

کنترل کاهش داشت.

مراقبت ویژه نداشت

توسط پرستار بخش انجام می شد و در گروه
مداخله که توسط پژوهشگر انجام شد تعداد

نتایج این مطالعه نشان
داد که میزان عفونت
ریوی وابسته به
ونتیالتور زودرس را می
توان با استفاده از لوله
تراشه های دارای
مجزای
مجرای
جهت
مخصوص
ترشحات
ساکشن
کاهش داد.

دهان شویه استفاده می شد.

تصویر  :1مراحل انتخاب مقاالت مرتبط
بیوتیک ها ( ، )02آنتی گونیست گیرنده  -5هیستامین ( H2
 ،) Blockerمهارکننده پمپ پروتون ( ، )00هیپوآلبومینی (،)04
ریفالکس معده –مری ( ، )00نمره آپاچی ( ،)03لوله داخل تراشه ای
( ، )27زمان طوالنی اینتوباسیون ( ،)21لوله ها داخل بینی یا دهانی
–گوارشی ( ، )05شستشوی ناکامل دست ها ،عدم تعویض دستکش
بعد از هر بار تماس با بیماران ،عدم پوشش کارکنان با وسایل
حفاظتی و نحوه مراقبت از دهان ،سن باالی بیمار ،بی حرکتی ناشی
از تروما یا بیماری ،ترانسفوزیون خ ون ،مسیر دستگاه تهویه مکانیکی
(.)25

بحث
بر اساس مروری بر متون عواملی در بروز پنومونی در بروز  VAPمؤثر
میباشد که به شرح ذیل میباشد:
وضعیت به پشت خوابیده ( ،)05بیماریهای مزمن انسدادی ریه،
تعداد دفعات لوله گذاری داخل تراشه ،اینتوبیشن مجدد ،تغذیه بد،
( ، )03سندروم دیسترس تنفسی بزرگساالن ( ، )00اختال ل در
سیستم ایمنی ( ، )02پروسیجر های جراحی شامل سر و گردن و
قفسه سینه و قسمت فوقانی شکم ( ،)01اختالل سطح هوشیاری،
لوله گذاری اورژانسی داخل تراشه ( ، )00داروهای شامل آنتی

50

نشریه پژوهش پرستاری ایران ،دوره  ،61شماره  ،1بهمن و دی 6931

( )P = 7/77775کاهش یافت ( .)31یک مطالعه دیگر با هدف تعیین
و مقایسه اثرات آنتی باکتریال دهان شویه پرسیکا و کلرهگزیدین در
بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه انجام شد.
در این مطالعه شامل سه گروه که دو گروه مداخله و یک گروه کنترل
بود .در گروه مداخله اول مداخله ،دهان شویه کلرهگزیدین و در گروه
مداخله دوم ،دهان شویه پرسیکا استفاده شد و در گروه کنترل از نرمال
سالین استفاده شد و سپس بالفاصله و  1دقیقه بعد از دهان شویه نمونه
کشت از بزاق بیمار گرفته شد .نتایج نشان داد تعداد باکتریها در هر 3
گروه بعد از مداخله کاهش یافت ( .)P = 7/771نرمال سالین،
کلرهگزیدین و پرسیکا اثرات آنتی باکتریال چشمگیری روی
استافیلوکوک ائورئوس و استرپتوکوک پونومونه داشتند .در نتیجه دهان
شویه پرسیکا میتواند بعنوان جایگزین کلرهگزیدین باشد (.)57

مراقبت از دهان برای بیمار تحت تهویه مکانیکی
مراقبت از دهان باید  3بار در روز یا یک بار در هر شیفت توسط یک
دندانپزشک و پرستار که آموزشهای الزم را دیدهاند انجام شود (.)50
ابتدا دستها شسته شود ( .)53عالئم حیاتی کنترل شود و سپس فشار
کاف لوله تراشه به  177میلی متر جیوه افزایش داده شود و ترشحات
حلق ،فضای دهان و باالی قسمت کاف لوله تراشه باید ساکشن شود.
سر بیمار به پهلو قرار داده شود( .)50دهان بیمار را به آرامی باز کرده
و ضمن مشاهده لبها ،درون حفره دهان را با استفاده از چراغ قوه نگاه
کنید و در صورت مشاهده هر گونه ضایعه در پرونده بیمار ثبت و به
پزشک اطالع داده شود ( .)53با استفاده از یک مسواک نرم اطفال
دندانها به آرامی مسواک زده شود ( .)23با استفاده از یک دهان شویه
فضای دهان بیمار شستشو داده شود ( )20و در نهایت تمام فضای حفره
دهان ،حلق و باالی کاف لوله تراشه ساکشن شود و فشار کاف به حالت
قبل برگشت داده شود (.)50

مسواک زدن
مسواک زدن در کاهش پالکهای دندانی که محل تجمع
میکروارگانیسمهای ایجاد کننده  VAPمیباشد تأثیر چشمگیری دارد.
در یک مطالعه که با هدف تعیین تأثیر مسواک برقی بر روی
کلونیزاسیون پالکدهای دندانی پیرامون ( VAPارگانیسمهای مرتبط و
برداشتن پالکهای دندانی انجام شد نشان داد کاربرد  0بار مسواک
برقی  5بار در روز بطور چشمگیری روی برداشتن پالکهای دندانی
بیماران اینتوبه بستری در بخش مراقبت ویژه تأثیر میگذارد .از نظر
آماری کاهش چشمگیری در پالکهای دندانی در گروه مداخله (= 53
 )nدر مقایسه با گروه کنترل ( )n = 53ایجاد شده بود .میانگین شاخص
پالک در روز پنجم ( 7/02فاصله اطمینان  02درصد) ( 7/23 )CIو
 ،1/77سواب اسفنجی  1/00( 1/32و .P = 7/771 ،)%02 CI 7/02
کل باکتریهایی که باقی ماندن بطور چشمگیری در گروه آزمون در
روز پنجم کاهش پیدا کرد( .)32همچنین نتایج یک مطالعه مروری
نشان داد بهبود کیفیت بهداشت دهان میتواند میزان بروز  VAPرا
کاهش دهد .مسواک زدن میتواند پالکهای دندانی که عامل ایجاد
 VAPمیباشد را کاهش دهد ولی بعضی مطالعات نشان داده تفاتی
بین کاهش  VAPبا یا بدون مسواک زدن وجود ندارد .مطالعات آینده
باید روی میزان تمیزی دهان تمرکز داشته باشد و مطالعات بزرگ باید
به سمت  VAPیا مرگ ومیر هدایت شود ( .)23مراقبت دهان با یا
بدون مسواک تأثیر چشمگیری روی کاهش میزان  VAPندارد (.)24

اقدامات مراقبت از دهان برای پیشگیری از پنومونی ناشی
از ونتیالتور
دهان شویه
دهان شویه از طریق کاهش تعداد میکرو ارگانیسمها و متعاقباً کاهش
انتقال و کلونیزاسیون در ریه سبب کاهش خطر  VAPمیشوند .در
بین دهان شویه ها محلول کلر هگزیدین بعنوان استاندارد طالیی
شناخته شده است .در اکثر مطالعات مورد بررسی از کلر هگزیدین جهت
دهانشویه بیماران استفاده شده است (.)20-22 ,31 ,30 ,33 ,11
پاکسازی انتخابی دستگاه گوارش با دهان شویه کلرهگزیدین دوبار در
روز میتواند سبب کاهش بروز پنومونی دیرس شود و در بیماران با
وضعیت جسمانی بدتر مؤثر است( .)33در مطالعه سیدالشهدایی ابتال به
پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در افرادی که با کلرهگزیدین 7/15
درصد دهانشویه میشدند با گروهی که با محلول سرم نمکی دهانشویه
میشدند  ،تفاوتی نداشت و همچنین در نوع میکروب جدا شده از افراد
مبتال به پنومونی نیز در دو گروه تفاوتی دیده نشد .میزان ابتالء پنومونی
 53/1درصد بوده که در گروه مداخله  14/2درصد و در گروه کنترل
 50/0درصد بوده است با استفاده از آزمون کای مجذور نشان داد که
اختالف معنی داری وجود نداشت ( .)11( )P > 7/72نتایج یک مطالعه
مروری نشان داد مراقبت از دهان با آنتی سپتیک بطور چشمگیری
توانسته میزان بروز  VAPرا کاهش دهد و کلرهگزیدین تأثیر
چشمگیری دارد ولی تنتور ید تأثیر چندانی ندارد ( .)21نتایج یک
مطالعه مروری دیگر نیز نشان داد مراقبت روتین دهان با کلرهگزیدین
در بیماران جراحی قلب باز از  VAPپیشگیری میکند ( .)22یافتههای
مطالعات دیگر نیز نشان داد ترکیب بسته مراقبت تهویه و مراقبت
معمول دهان با کلرهگزیدین میتواند  ،VAPمیزان مرگ ومیر و طول
مدت اقامت بیمار در بخش مراقبت ویژه را کاهش دهد .در این مطالعه
میزان بروز  VAPقبل از شروع پروژه در  1ماه اول سال  11/5مورد به
ازای  1777روز تهویه بود  1ماه بعد از اجرای پروژه بهبود کیفیت میزان
 VAPبه  2/1مورد به ازای  1777روز تهویه کاهش یافت (= 7/750
 ،)Pمیزان مرگ ومیر از  53/0درصد به  10/1درصد کاهش یافت
( )P = 7/750و طول مدت اقامت در  ICUاز  0/0به  1/2روز

مسواک زدن به همراه استفاده از دهانشویه کلر هگزیدین
در مطالعه نیلوکسی و همکاران که با هدف تعیین تأثیر مسواک با
دهانشویه کلر هگزیدین گلوکونات در پیشگیری از  VAPبعد از جراحی
قلب و عروق انجام شد نشان داد مراقبت دهان و دهانشویه با محلول
کلر هگزیدین میزان بروز  VAPدر بیماران تحت جراحی قلب را کم
خواهد کرد .در این مطالعه ( .)20در مطالعه دیگر که با هدف تعیین
تأثیر مسواک زدن ،دهانشویه کلرهگزیدین و ترکیب مسواک و
کلرهگزیدین بر روی گسترش پنومونی مرتبط با ونتیالتور در بیماران
تحت تهویه مکانیکی انجام شده بود نشان داد کلرهگزیدین پنومونی
زودرس مرتبط با ونتیالتور را کاهش میدهد .کلر هگزیدین (= 7/50
 )Pو مسواک زدن ( )P = 7/02اثری نداشت .با این حال کلرهگزیدین
به میزان قابل توجهی در روز سوم در میان بیمارانی که در ابتدا CPIS
کمتر از  1داشتند بروز پنومونی را کاهش داد ( )P = 7/771و مسواک
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زدن نتوانست روی  CPISاثری بگذارد و اثر کلرهگزیدین را افزایش
دهد (.)30

عمیق حلق انجام میشد و از کاتتر ساکشن استفاده میکردند تا
ترشحات کنترل شود .متوسط بروز  15/1 VAPمورد به ازای هر 1777
روز تهویه مکانیکی بود که بعد از مداخله به  0/15کاهش پیدا کرد
( . )30در مطالعه دیگر با هدف تعیین اینکه آیا موافقت از دهان میتواند
پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی را کاهش دهد انجام شد نشان داد
مراقبت از دهان شیوع  VAPرا در بیماران  ICUکاهش خواهد داد.
شیوع  VAPدر گروهی که مراقبت دهان را دریافت کردن نسبت به
گروهی که مراقبت دهان دریافت نکردند بطور چشمگیری کاهش
یافت 3/0(.در مقابل  )17/0عالوه بر این طول مدت بستری بعد از ابتال
به  VAPبیشتر خواهد شد .گروهی که مراقبت از دهان دریافت کردند
در مقابل گروهی که مراقبت از دهان دریافت نکردند 4/2(.روز در مقابل
 1/3روز) ( .)50رعایت بهداشت دهان باعث کاهش بروز پنومونی مربوط
به ونتیالتور شده و بررسی بیمار ،مداخالت مکانیکی و دارویی از موارد
مهم در مراقبت از دهان هستند ( .)11تأثیر مراقبت بهداشتی دهان
برای بیماران تحت تهویه بستری در بخش مراقبت ویژه مهم میباشد.
مراقبت بهداشتی دهان که شامل محلول دهان شویه یا ژل کلرهگزیدین
میباشد  07درصد میزان  VAPرا کاهش میدهد ( .)10برخالف
مطالعات فوق در مطالعه حقیقی و همکاران نشان داد مراقبت نطامند
از دهان نتوانست تاثیری در کاهش میزان بروز  VAPداشته باشد (.)14

فشار کاف لوله تراشه
میکروآسپیراسیون ترشحات حلق و دهان از کنار کاف لوله تراشهای
که به اندازه کافی پر نشده است یکی از مهمتر ین و شایعترین علل
پنومونی ناشی از تهویه مکا نیکی محسوب میشود ( .)20در یک با
هدف بررسی تأثیر فشار کاف به روش حداقل حجم انسدادی بر میزان
بروز پ نومونی ناشی از تهویه مکانیکی انجام شد که در این مطالعه در
یک گروه فشار به روش تخمینی توسط یک پرستار باتجربه تنظیم
میشد و در گروه دیگر فشار کاف به گونهای تنظیم میشد که در
حداکثر فشار دمی  ،صدای نشت هوا شنیده نشود .فشار کاف در دو
گروه و میزان بروز پنومونی برای مدت  0روز اندازه گیری شد در این
مطالعه میانگین فشار در روش تشخیصی  27/32سانتی متر آب بود و
در روش حداقل حجم انسدادی  57/04سانتی متر آب بود .بیماران دو
گروه اختال ف معنی داری با یکدیگر از نظر بروز پنومنی
نداشتند(. (38) )P = 7/014

ساکشن ترشحات ساب گلوتیک
ترشحات ناشی از رفالکس محتویات معده بطور مداوم در پشت کاف
لوله تراشه تجمع مییابد که با آسپیره شدن آن از کناره کاف به داخل
راههای هوایی موجب عفونت و پنومونی میگردد .لذا ساکشن این
ترشحات ساب گلوتیک یک از روشهای مؤثر پیشگیری از عفونت
میباشد ( .)17در یک مطالعه با هدف بررسی تأثیر ساکشن ترشحات
ساب گلوتیک بر میزان پنومونی وابسته به ونتیالتور در بیماران بستری
در بخش مراقبتهای ویژه انجام شد که در آن بیماران در دو گروه قرار
گرفتند که در یک گروه با لوله تراشه معمولی و در گروه دیگر با لوله
تراشه دارای مجرای مخصوص جهت ساکشن ترشحات ساب گلوتیک
تحت اینتوبه قرار گرفتند .در گروه آزمایش ساکشن ترشحات ساب
گلوت بطور متناوب هر  1تا  5ساعت به مدت  14ساعت طی شبانه روز
در سه روز اول انجام شد و در گروه شاهد بعلت نوع لوله ساکشن
ترشحات ساب گلوتیک انجام نشد .میزان بروز پنومونی در  2روز اول
در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان میزان عفونت
ریوی وابسته به ونتیالتور زودرس را میتوان با استفاده از لوله تراشههای
دارای مجرای مجزای مخصوص جهت ساکشن ترشحات کاهش داد
( .)30نتایج مطالعات مختلف نیز نشان داد ساکشن ترشحات ساب
گلوتیک در طول تهویه مکانیکی بطور چشمگیری میتواند پنومونی
ناشی از تهویه مکانیکی را کاهش دهد ()12-11

نقش گاید الین ها و برنامه آموزشی مراقبت از دهان
در یک مطالع ه که با هدف بررسی تأثیر وجود گایدالین مراقبت از
دهان بر روی انجام مراقبت از دهان بر روی انجام مراقبت از دهان
بیماران تحت تهویه مکانیکی توسط پرستاران بخش مراقبت های
ویژه انجام شد نشان داد گایدالین مراقبت از دهان در در بخش
مراقبت ویژه مرگ و میر و عوارضی که بوسیله  VAPایجاد میشود
را می تواند کاهش دهد .شرکت کنندگانی که گایدالین مراقبت
دهان داشتند بطور چشمگیری بیشتر مراقبت از دهان را نسبت به
شرکت کنندگانی که گایدالین ند اشتند انجام می دادند  .عالوه بر این
نتایج نشان داد نیاز است تا پرسنل جهت مسواک زدن ،ساکشن
ترشحات بعنوان انجام یک مراقبت از دهان استاندارد و همچنین
استفاده از دهان شویه تشویق شوند( . )10در مطالعه دیگر با هدف
تعیین اینکه آیا برنامه آموزشی مبتنی بر شواهد می تواند روی
کیفیت مراقبت از دهان بیماران تحت تهویه مکانیکی تأثیر بگذارد
و می تواند  VAPرا کاه ش دهد انجام شده بود .در این مطالعه دو
ماه قبل از مداخله و دوماه بعد از مداخله یک بررسی از وضعیت
دهان بیمار با استفاده از ابزار بررسی وضعیت دهان بعمل آمد و
مداخله شامل یک برنامه آموزسی مبتنی بر شواهد بود .در این
برنامه پوستر از نحوه مراقبت از دهان در هر بخش از مراقبت ویژه
نصب گردید و تابلو بوردی طراحی شد تا سرفصل های نقش مراقبت
مراقبت از دهان در پیشگیری از  VAPرا نشان بدهد و در معرض
دید پرستان قرار داده شد و همچنین پژوهشگر مطالعات در بخش
حضور داشت تا در استفاده از مسواک زدن عالوه بر استفاده از سواپ
اسفنجی به کارکنان بخش کمک کند و به جنبه های مهم مراقبت
از دهان را تاکید داشته باشد .نتایج نشان داد اجرای برنامه مداخله
مبتنی بر شواهد ،کیفیت مراقبت از دهان را بوسیله پرستاران بهبود
میبخشد  .میانگین نمره وضعیت دهان بر اساس ابزار بررسی

انجام مراقبت دهان
در یک مطالعه کارآزمایی بالینی که با هدف بررسی تأثیر یک پروژه
بهبود کیفیت مراقبت از دهان بر میزان بروز پنومونی ناشی از ونتیالتور
انجام شد نشان داد استفاده از پرتکل مراقبت از دهان ذکر شده میزان
بروز  VAPرا کاهش میدهد .در این مطالعه مراقبت از دهان بدین
صورت انجام میشد  ،مراقبت از دهان در بیماران تحت تهویه مکانیکی
هر  0ساعت انجام میشد ،دندان با استفاده از محلول کلرهگزیدین
 7/15در صد مسواک زده میشد ،حفره دهان با سوآپ پرکسید
هیدروژن تمیز میشد ،دهان مرطوب نگه داشته میشد و ساکشن
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وضعیت دهان قبل از مداخله  11بود و بعد از مداخله  0شد .نمره
پاایین در این ابزار نشانه بهتر بودن وضعیت دهان میباشد  .بر اساس
تجزیه تحلیل آماری  T-testتفاوت چشمگیری بدست آمد
( . )P = 7/77775میزان بروز  VAPبعد از مداخله  27درصد کاهش
پیدا کرد ( . )07در یک مطالعه مقطعی که با هدف اجرای اقدامات
پیشگ یرانه برای  VAPدر بخش های مراقبت ویژه بیمارستان
دانشگاهی ایران در ساری با تعداد نمونه  177تخت روز انجام شد
نشان داد در کل میانگین درصد اجرای معیارهای پیشگیری پایین
بوده و نیازمند طراحی گایدالین های جامع بسته به شرایط
بخش های مراقبت ویژه هر کشوری میباشد و بهتر است گایدالین
های توصیه شده به کارکنان آموزش داده شود و به استفاده از آن
تشویق شوند (.)01

نتیجه گیری
مراقبت از دهان با آنتی سپتیک بطور چشمگیری از  VAPپیشگیری
میکند و کلرهگزیدین تأثیر چشمگیری دارد .مسواک زدن در کاهش
پالکهای دندانی که محل تجمع میکروارگانیسمهای ایجاد کننده
 VAPمیباشد تأثیر چشمگیری دارد .مراقبت دهان با یا بدون مسواک
تأثیر چشمگیری روی کاهش میزان  VAPندارد .اجرای برنامه مداخله
مبتنی بر شواهد کیفیت مراقبت از دهان را بوسیله پرستاران بهبود
میبخشد و آگاهی در مورد راههای ایجاد پنومونی ناشی از تهویه
میتواند باعث افزایش اهمیت دهی به مراقبتهای دهانی و روشهای
آماری مبتنی بر مدارک گردد .نیاز است دانش پرستاران در مورد VAP
و مراقبت دهان بهبود داده شود.

محدودیت مطالعه

نقش آگاهی و دانش پرستاری

با توجه به اینکه پایگاههای در دسترس تحت حمایت وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی محدود میباشد لذا دستیابی به متن کامل
همه مقاالت مقدور نبود .بنابراین در این مطالعه قابلیت دستیابی به
مقاالتی که متن کامل آنها در دسترس نبودند حذف گردیدند.
همچنین توصیه میشود یک مطالعه مروری سیستماتیک با همین
عنوان انجام شود.

در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با هدف تعیین ارتباط بین آگاهی
در مورد پنومونی ناشی از تهویه مصنوعی و راه های انتقال آن با
اولویت دهی به مراقبت ها ی دهانی در بخش مراقبت های ویژه انجام
شد و پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه از نظر دانش
در مورد ایجاد پنومونی ،میزان اهمیت دهی به مراقبت های دهانی
و استفاده از روشهای مبتنی به مدارک با اس تفاده از پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد آگاهی در مورد راههای ایجاد
پنومونی ناشی از تهویه می تواند باعث افزایش اهمیت دهی به
مراقبت های دهانی و روشهای آماری مبتنی بر مدارک گردد (.)50
نیاز است دانش پرستاران در مورد  VAPو مراقبت دهان بهبود
داده شود ( . )05در یک مطالعه که با هدف ارزیابی دانش و آگاهی
پرستاران در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های دانشگاهی
ساری در ایران انجام شد نتایج نشان داد متوسط میزان دانش
پرستاران درباره معیارهای پیشگیرانه غیر دارویی  21/05درصد بود
که در مقایسه با بررسیها ی دیگر کشورها پایین بود .این مطالعه
نشان نشان داد نیاز به برنامه های آموزشی بیشتر در این زمینه
میباشد  .مهم است تا مطمئن بشویم که پرستاران آموزش مداوم
دریافت میکنند و گایدالین ها بروز رسانی شوند (.)03

کاربرد یافتهها
با توجه به شیوع باالی پنومونی ناشی از ونتیالتور و عدم مراقبت از
دهان بر اساس پروتکلهای مراقبتی در بخشهای ویژه ،الزم است تا
پرستار نسبت به استفاده از راههای مختلف جهت کاهش بروز  VAPو
همچنین بهبود وضعیت سالمت دهان بیمار حساس شود زیرا بکار
گیری یک مراقبت از دهان نظامند میتواند تأثیر بسزایی در بهبود
سالمت وضعیت دهان بیمار داشته و میزان بروز  VAPرا کاهش دهد.
همچنین مسئولین بیمارستانها ،بخشها و پرستاران را از مزایا و تأثیر
کاربرد این روشها ترغیب نمود تا این روش کم هزینه ساده و کم عارضه
را برای بیماران در بالین انجام دهند .از آن جایی که یکی از مسئولیت
اصلی پرستار دستیابی به روشهای مراقبت با کیفیت از بیماران میباشد
لذا میتوان انتظار افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری را نیز داشت.
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Abstract
Introduction: The role of nurses in preventing pneumonia caused by mechanical ventilation is
essential. Therefore, this review article aimed at determining the effect of oral care on the prevention
of pneumonia caused by mechanical ventilation in patients admitted to intensive care units.
Methods: In clinical trials from year 2005 to 2015, the role of oral care in ventilator-induced
pneumonia was used. The full text of articles was obtained through searches in accessible databases
such as SID, PubMed, Iran Medex, Elsevier, Springer, Magiran, and Google scholar. Also, the
words "oral care", "oral hygiene", mouth care, oral hygiene practices, mouth hygiene, critical care,
intubated intensive care, intubated mechanically ventilated, ventilator-associated pneumonia", and
the equivalent of Persian in the title or abstract were searched and examined. In this study, the spirit
protocol was used to evaluate the articles.
Results: At first, 1432 articles were obtained. After having the criteria for entering the study, 32
articles were finally selected. Oral care with chlorhexidine and antiseptic prevents ventilatorinduced pneumonia. Tooth brushing has a significant effect on reducing the number of dental
plaques, which is the site of accumulation of ventilator-induced pneumonia microorganisms. The
implementation of an evidence-based intervention program will improve the quality of oral care by
nurses and awareness of pneumonia caused by a ventilator and can increase the importance of oral
care.
Conclusions: Oral care plays an important role in the prevention of ventilator-induced pneumonia,
and nurses' knowledge about ventilator and oral care in pneumonia needs to be promoted.
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