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Abstract
Background and Aim: Unplanned extubation is an important factor in the assessment of nursing care quality.
This study aimed to determine the causes of unplanned extubation and its complications in patients admitted
to Intensive Care Units (ICUs) in the educational hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences in 2019-2020.
Methods: This prospective, cross-sectional multicenter study examined 384 patients admitted to ICUs by
convenience sampling method. The data was acquired through a questionnaire consisting of three sections,
completed by the nurses working in these departments. The first section of the questionnaire included
demographic and medical information of the patient undergoing unplanned extubation. Sections two and
three contained researcher-made checklists about factors regarding extubation, and the subsequent
complications, respectively. The validity and reliability of the tool were tested and confirmed by calculating
the content validity and test-retest approach.
Results: In the present study, the incidence rate of unplanned extubation was reported to be 14.06%, the
reason for which can be divided into three areas including patient-related factors such as delirium, nurserelated factors such as high nursing workload, and factors associated with the department’s design and
equipment such as tube cuff rupture. Moreover, most complications due to unplanned extubation in patients
included laryngeal hemorrhage and aspiration.
Conclusion: Considering the fact that the incidence rate of unplanned extubation in patients admitted to ICU
departments in this study was reported to be 14.06%, and the identification of its causes and complications, it
is essential to train the ICU staff, especially nurses, to reduce the incidence of this phenomenon.
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زمینه و هدف :خروج بدون برنامهی لوله تراشه ،عامل مهمی در ارزشیابی کیفیت مراقبتهای پرستاری است که میزان شیوع باالیی دارد .لذا این
مطالعه با هدف تعیین علل خروج بدون برنامهی لوله تراشه و عوارض ناشی از آن در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه در بیمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال  1398-99انجام شد.
روشها :این مطالعهی آیندهنگر چند مرکزی مقطعی 384 ،بیمار بستری در بخشهای مراقبت ویژه را با روش نمونهگیری آسان مورد بررسی
قرار داد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر سه بخش بود که توسط پژوهشگر و کمکپژوهشگران (پرستاران شاغل در بخشهای
مذکور) ،تکمیل شد  .بخش اول پرسشنامه ،شامل اطالعات جمعیت شناختی و بالینی بیمار دچار خروج بدون برنامهی لوله تراشه بود .بخش دوم
و سوم نیز به ترتیب شامل چکلیستهای پژوهش گر ساخته دربارهی عوامل مربوط به خروج بدون برنامهی لوله تراشه و عوارض ناشی از آن
بود .روایی ابزار با استفاده از روش اعتبار محتوا ،بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار نیز با روش  test-retestبررسی شد و مورد تأیید
قرار گرفت.
یافتهها :در پژوهش حاضر ،میزان بروز خروج بدون برنامهی لوله تراشه 14/06 ،درصد بود که علل مربوط به این پدیده را میتوان به سه حیطهی
علل مربوط به بیمار مانند دلیریوم  37درصد ،علل مربوط به پرستار مانند حجم کاری زیاد پرستار  29/7درصد و علل مربوط به تجهیزات و معماری
بخش مانند پاره شدن کاف لوله تراشه  57/4درصد تقسیم کرد .همچنین ،بیشترین عوارض ناشی از خروج بدون برنامهی لوله تراشه در بیماران نیز
شامل خونریزی حنجره  16درصد ،آسپیراسیون  11/1درصد ،آسیب به حنجره  9/3درصد ،برونکواسپاسم  9/3درصد و ایست قلبی تنفسی  9/3درصد
بود.
نتیجهگیری :با توجه به وقوع خروج بدون برنامهی لوله تراشه در  14/06درصد بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه در این مطالعه و
شناسایی علل و عوارض مربوط به آن ،جهت کاهش وقوع این پدیده ،آموزش کارکنان بخش مراقبت ویژه ،به خصوص پرستاران در این زمینه
الزامی است.
کلیدواژهها :لولهگذاری داخل تراشه ،خروج بدون برنامهی لوله تراشه ،بخش مراقبت ویژه
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لولهگذاری داخل تراشه ( )Endotracheal Intubationبه
منظور ایجاد تهویهی مکانیکی (،)Mechanical Ventilation
مداخلهای مهم در مدیریت بیماران دارای نارسایی تنفسی در
بخش مراقبت ویژه) )Intensive Care Unit( (ICUاست[]1
و در حفظ زندگی بیماران بستری در این بخش ،نقش بسزایی
دارد .طبق شواهد ،تعداد زیادی از بیماران بستری در بخش
مراقبت ویژه به لولهگذاری داخل تراشه و تهویهی مکانیکی
نیاز دارند[ .]2به طوری که تنها در سال  ،2010حداقل
 650000لولهگذاری داخل تراشه در بیمارستانهای ایاالت
متحدهی آمریکا ،بدون احتساب موارد لولهگذاری در اتاق عمل،
انجام شده است[.]3
تهویهی مکانیکی با فیزیولوژی طبیعی تهویه ،مغایرت دارد[]4
و طوالنی شدن مدت استفاده از آن میتواند موجب عوارض
مختلفی در بیماران شود[ ]5که از جملهی این عوارض میتوان
به مواردی مانند مسمومیت با اکسیژن و پنومونی وابسته به
ونتیالتور اشاره کرد[ .]6بنابراین ،تصمیمگیری در ارتباط با
خارج کردن لوله تراشه ،اهمیتی جدی برای بیماران اینتوبه
دارد[ ]7و در صورت رفع شرایط حاد نیاز به تهویهی مکانیکی
در بیمار ،باید برای حذف لوله تراشه (،]8[)Extubation
برنامهریزی الزم انجام شود .طبق شواهد ،حذف لوله تراشه به
شکل برنامهریزی شده ( ،)Planned Extubationتوسط یک
پرستار یا پزشک و طبق پروتکل[ ]9انجام میشود.
گاهی اوقات ،خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه
( )Unplanned Extubationدر بیماران بستری در بخشهای
مراقبت ویژه رخ میدهد .طبق مطالعات ،این پدیده ،یکی از
شایعترین رویدادهای راه هوایی در بخش مراقبت ویژه
است[ ]10که شیوع آن  7-16درصد گزارش شده است[.]11
خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه ،ممکن است توسط بیمار
و به صورت عمدی انجام شود که از جمله عوامل تأثیرگذار در
ایجاد آن میتوان به مواردی مانند ایجاد ناراحتی و درد در بیمار
به علت وجود راه هوایی مصنوعی اشاره کرد .همچنین ،گاهی
خروج لوله تراشه برنامهریزی نشده ،به صورت تصادفی و اغلب
توسط پرسنل در جریان ارائهی مراقبت به بیمار (مانند تغییر
پوزیشن بیمار) رخ میدهد[ .]12گاهی نیز خروج بدون برنامهی
لوله تراشه به شکل تصادفی و در اثر بیکفایتی تجهیزات (مانند
پاره شدن کاف لوله تراشه) اتفاق میافتد.
مطالعاتی در زمینهی شناسایی عوامل ایجاد کنندهی خروج
برنامهریزی نشدهی لوله تراشه انجام شده است که از جملهی
آنها میتوان به مطالعه ولیزاده حسن لوئی و همکاران در سال
 1392در ارومیه[ ]13اشاره کرد .در این مطالعه ،شیوع خروج
برنامهریزی نشدهی لوله تراشه در بیماران بستری در بخش
مراقبت ویژه 10 ،درصد گزارش شده است و از جمله عوامل

مربوط به وقوع این پدیده را مواردی مانند نسبت کم تعداد
پرستار به بیمار ،جنسیت مذکر بیمار ،طوالنی بودن طول مدت
اینتوبه بودن بیمار و سطح هوشیاری باال در بیمار دانسته است.
در مطالعه  Kiekkasنیز که در سال  2012در یونان به شکل
مروری انجام شده است؛ عوامل مربوط به وقوع خروج بدون
برنامهی لوله تراشه ،شامل مواردی مانند بیقراری
( )Agitationبیمار و یا تسکین ناکافی او ( Inadequate
 ،)Sedationکاهش نظارت بر بیمار ،پرسنل بیتجربه و فیکس
نا مناسب لوله تراشه بوده است[.]12
خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه ،خطرات قابل توجهی را
برای بیماران ایجاد میکند[ ]14که از جملهی این خطرات
میتوان به مواردی مانند آسیب به تارهای صوتی[،]15
هایپوکسمی ( ،]16[)Hypoxemiaافت یا افزایش فشار خون،
آسپیراسیون[ ،]2آریتمی قلبی[ ،]17ایست قلبی تنفسی[،]18
لولهگذاری مجدد سخت[ ،]19آسیب راه هوایی[ ،]20خونریزی
یا اِدم حنجره ،برونکواسپاسم[ ]12و مرگ[ ]2اشاره کرد.
همچنین این پدیده میتواند موجب طوالنیتر شدن مدت
اقامت در بخش مراقبت ویژه[ ]21و استفادهی طوالنیتر از
تهویهی مکانیکی شود[ ]22که خود میتواند احتمال ابتالی
بیمار به پنومونی مربوط به تهویهی مکانیکی را افزایش
دهد[ ]1و موجب افزایش هزینههای مربوط به مراقبتهای
بهداشتی[ ]23شود.
خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه ،عامل مهمی در ارزشیابی
کیفیت مراقبتهای پرستاری است[ ]24که میزان وقوع آن،
بسیار باال گزارش شده است .لذا ،شناخت عوامل مربوط به
وقوع این پدیده به منظور توسعهی مداخالتی جهت کاهش
وقوع آن[ ]1و افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری بسیار مهم
است .همچنین طبق شواهد ،افزایش توانایی پرستاران بخش
مراقبت ویژه در شناسایی عوامل خطر مربوط به ایجاد خروج
برنامهریزی نشدهی لوله تراشه میتواند با به حداقل رساندن
وقوع این پدیده ،موجب افزایش ایمنی بیمار شود[ ]25و این در
حالی است که ایمنی بیمار ،جزء مسائل مربوط به سیاست ملی
است[ .]14از سویی دیگر ،با توجه به این که خروج برنامهریزی
نشدهی لوله تراشه ،موجب ایجاد عوارض متعددی میشود؛
پرستاران با شناخت عوامل مربوط به ایجاد این پدیده و
عوارض ناشی از آن ،توانایی و انگیزهی بیشتری برای به
حداقل رساندن این رویداد کسب خواهند کرد.
با توجه به اهمیت موضوع و فقدان انجام چنین مطالعهای در
شهر اهواز ،این مطالعه با هدف تعیین علل خروج برنامهریزی
نشدهی لوله تراشه و عوارض ناشی از آن در بیماران بستری در
بخشهای مراقبت ویژه در بیمارستانهای آموزشی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398-99
انجام شد.
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ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهی مشتمل بر سه بخش بود.
بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی و بالینی بیمار دچار
خروج بدون برنامه لوله تراشه (سن ،جنس ،سطح هوشیاری) بود.
بخش دوم شامل چک لیستی پژوهشگر ساخته دربارهی عوامل
مربوط به خروج بدون برنامهی لوله تراشه بود که این عوامل بر
اساس جستجو در میان مطالعات قبلی و نظرخواهی از  10نفر از
اعضای هیأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی
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روشها
این مطالعهی آیندهنگر چند مرکزی مقطعی با هدف تعیین علل
خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه و عوارض ناشی از آن در
بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه در بیمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در
سال  1398-99انجام شد.
جامعهی آماری شامل تمامی بیماران دارای لوله تراشه و تحت
تهویهی مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه در
بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز (بیمارستان گلستان ،امام خمینی ،طالقانی ،بقایی )2
بود .معیارهای ورود به مطالعه برای این بیماران شامل اخذ
رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه از بیمار و یا در صورت عدم
هوشیاری بیمار ،اخذ رضایت آگاهانه از همراه بیمار ،بستری
بیشتر از سه روز در بخش مراقبت ویژه ،سن باالی  18سال و
سابقهی خروج بدون برنامهی لوله تراشه بعد از سه روز بستری
در بخش مراقبت ویژه بوده است و بیمارانی که معیارهای ورود
به مطالعه را نداشتند ،از مطالعه خارج شدند .انتخاب مدت بستری
بیشتر از سه روز در بخش مراقبت ویژه به عنوان یکی از
معیارهای ورود به این مطالعه بر اساس مطالعات قبلی[]13
صورت گرفته است .در توجیه این معیار ورود به مطالعه میتوان
گفت ،طبق تجارب همکاران دارای سابقهی کار در بخش
مراقبت ویژه ،معموالً بیماران دارای لوله تراشه و بستری در
بخش مراقبت ویژه طی سه روز اولی که برای آنها لوله تراشه
قرار داده میشود ،دوز باالیی از داروهای سداتیو دریافت میکنند
که بعد از سه روز ،دوز داروهای سداتیو دریافتی کاهش مییابد.
لذا به دنبال کاهش دوز داروهای سداتیو دریافتی و افزایش سطح
هوشیاری بیماران ،عدم تحمل بیمار نسبت به لوله تراشه بیشتر
شده و احتمال خروج بدون برنامهی لوله تراشه افزایش مییابد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نسبت که در زیر آورده
شده ،محاسبه و معادل  384بیمار در نظر گرفته شد .در این
فرمول ( )α=0.05و بر اساس نتایج مطالعات مشابه قبلی
( )p=0.1و ( ]13[)d=0.03است .نمونهگیری با روش غیر
احتمالی آسان انجام شد.

شاپور اهواز ،شناسایی شدند .در این مطالعه ،جستجو در میان
مطالعات قبلی از طریق بانکهای اطالعاتی داخلی شامل ،SID
 Magiran ،Irandocو منابع اطالعات خارجی شامل ،Scopus
 Web of Science ،Pubmedصورت گرفت .برای جستجوی
مقاالت فارسی از کلیدواژههای «اکستوبیشن»« ،حذف لوله
تراشه» در ترکیب با کلید واژههای «تصادفی»« ،برنامهریزی
نشده»« ،بخش مراقبت ویژه» و برای جستجوی مقاالت التین
از کلید واژههای""""Non-،Unplanned Extubation
""Spontaneous
،Planned
Extubation
Self،"Accidental
Extubation"،Extubation
"" Extubationدر ترکیب با کلید واژههای" Intensive
" ،""ICU،""CCU ،"Critical Care"،Careدر محدودهی
زمانی سال  2010به بعد ،انجام شد .با توجه به آشنایی
پژوهشگران با زبانهای فارسی و انگلیسی تنها مقاالت نمایه
شده با این دو زبان مورد بررسی قرار گرفتند .بررسی مطالعات
استخراج شده نشان داد که خروج بدون برنامهی لوله تراشه
ممکن است توسط خود بیمار به دلیل عواملی مانند وجود
دلیریوم در بیمار و یا به صورت تصادفی به دنبال عواملی مانند
حجم کاری زیاد پرستار و یا بیکفایتی تجهیزات اتفاق افتد .از
سویی دیگر ،برخی از اعضای هیأت علمی دارای سابقهی کار در
بخش مراقبت ویژه ،طبق تجارب خود ،عواملی مانند معماری
نامناسب بخش مراقبت ویژه به گونهای که نتوان نظارت مستقیم
بر بیماران داشت را به عنوان عامل خروج بدون برنامهی لوله
تراشه مطرح کردند .لذا ،طبق جمعبندی نتایج مطالعات قبلی و
نظرات اعضای هیأت علمی پرستاری ،عوامل خروج بدون
برنامهی لوله تراشه در سه حیطهی عوامل مربوط به بیمار (8
مورد) ،عوامل مربوط به پرستار ( 6مورد) و عوامل مربوط به
تجهیزات و معماری بخش ( 2مورد) قرار گرفت و چک لیست
مربوط به بخش دوم پرسشنامه را ایجاد کرد .همچنین در این
چکلیست ،بخشی در نظر گرفته شد که اگر عاملی غیر از علل
ذکر شده ،موجب خروج بدون برنامهی لوله تراشه در بیمار
میشد ،پژوهشگر و یا کمک پژوهشگر میتوانست آن عامل را
به این چک لیست اضافه کند .بخش سوم نیز شامل چک لیست
پژوهشگر ساخته دربارهی عوارض ناشی از خروج بدون برنامهی
لوله تراشه بود که این عوارض نیز بنابر جستجو در میان
مطالعات قبلی و نظرخواهی از  10نفر از اعضای هیأت علمی
پرستاری ،شناسایی شده و لیست شدند .این چک لیست نیز
دارای بخشی بود که اگر عارضهای غیر از عوارض ذکر شده به
دنبال خروج بدون برنامهی لوله تراشه در بیمار رخ میداد؛ توسط
پژوهشگر و یا کمک پژوهشگر به چک لیست اضافه میشد.
نتایج حاصل از این پرسشنامه به صورت میانگین و انحراف معیار
و درصد آورده شده است .اعتبار علمی ابزار با استفاده از روش
اعتبار محتوا و توسط  10نفر از اعضای هیأت علمی پرستاری
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بحث
طبق مطالعات ،خروج بدون برنامه لوله تراشه ،یکی از شایعترین
رویدادهای راه هوایی در بخش مراقبت ویژه است[ ]10که شیوع
آن  7-18درصد گزارش شده است[ .]26در مطالعهی حاضر نیز
بروز این پدیده 14/06 ،درصد بوده است که با نتایج مطالعات
قبلی در این زمینه هم راستا است .با این حال میزان بروز این
رویداد در برخی مطالعات ،کمتر گزارش شده است .به عنوان
مثال در مطالعهای که توسط  Piriyapatsomو همکاران در
بخش مراقبت ویژه جراحی در کشور تایلند انجام شده است،
میزان بروز این پدیده 1/9 ،درصد ذکر شده است[ .]27علت
وجود تفاوت در نتایج مطالعه  Piriyapatsomو این مطالعه،
تفاوت در محیط انجام پژوهش است؛ چرا که طبق شواهد،
میزان خروج بدون برنامهی لوله تراشه در بیماران بستری در
بخش مراقبت ویژهی داخلی ،بیشتر از بیماران بستری در بخش
مراقبت ویژهی جراحی بوده است[ ]26و این در حالی است که
در مطالعهی  ،Piriyapatsomتنها بخش مراقبت ویژهی جراحی
به عنوان محیط انجام پژوهش در نظر گرفته شده است ولی
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دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی چک لیستهای مربوط به عوامل و عوارض خروج
برنامهریزی نشدهی لوله تراشه نیز با روش  test-retestبررسی
شد و به ترتیب با ضریب همبستگی باالتر از  0.80و 0/86مورد
تأیید قرار گرفت.
نحوهی کار به این صورت بود که پژوهشگر ،پس از اخذ کد
اخالق و مجوزهای مورد نیاز از معاونت پژوهشی دانشگاه ،تا
زمان رسیدن به حجم نمونه مورد نظر که  7ماه به طول انجامید،
به صورت مکرر به بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
(بیمارستان گلستان ،امام خمینی ،طالقانی ،بقایی  ،)2مراجعه
کرده و توضیح الزم دربارهی اهداف پژوهش و اختیاری بودن
شرکت در مطالعه را به بیماران و یا در صورت عدم هوشیاری به
همراه بیماران ارائه داد .همچنین به شرکت کنندگان اطمینان
داده شد که اطالعات آنها به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و
فقط به صورت کلی و در جهت اهداف پژوهش ،منتشر خواهد
شد.
از سویی دیگر ،با توجه به عدم امکان حضور تمام وقت
پژوهشگر در بخشهای مورد مطالعه در طی شیفتهای
مختلف کاری ،از پرستاران شاغل در این بخشها که عالقهمند
به همکاری در مطالعه بودند به عنوان کمک پژوهشگر استفاده
شد و از آنها خواسته شد که در صورت وقوع خروج بدون
برنامهی لوله تراشه در بیمارانی که دارای معیارهای ورود به
مطالعه و فاقد معیارهای خروج از مطالعه هستند ،پرسشنامهی
ذکر شده که از قبل در اختیار آنها قرار گرفته بود را تکمیل کنند.
همچنین ،نحوهی تکمیل پرسشنامه نیز به آنها توضیح داده شد؛
به گونهای که در بخش اول پرسشنامه ،اطالعات جمعیت
شناختی و بالینی بیمار دچار خروج بدون برنامهی لوله تراشه را
وارد نموده و در بخش دوم پرسشنامه ،عوامل مربوط به وقوع
بدون برنامهی لوله تراشه در بیمار را عالمت زده و اگر عامل
مورد نظر در بین عوامل موجود در چک لیست نبود ،آن را اضافه
میکردند .در بخش سوم پرسشنامه نیز عوارض ناشی از خروج
بدون برنامهی لوله تراشه در بیمار مشخص میشد و اگر
عارضهی ایجاد شده در چک لیست نبود ،توسط پرستاران اضافه
میشد .پرسشنامهها بعد از تکمیل به پژوهشگر تحویل داده شد
و پس از حذف پرسشنامههای ناقص از مطالعه ،مورد آنالیز قرار
گرفت.
جهت آنالیز دادههای به دست آمده از نرم افزار  SPSSنسخه
 22و از آزمونهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و
انحراف معیار و آزمونهای آمار تحلیلی مانند Binary logistic
 regressionاستفاده شد.

نتایج
نتایج این مطالعه نشان داد که از میان  384بیمار تحت مطالعه،
 54مورد  14/06درصد ،دچار خروج بدون برنامهی لوله تراشه
شدهاند که میانگین سنی آنها 43/2±14/8 ،بوده است .سایر
اطالعات جمعیت شناختی و بالینی بیماران دچار خروج بدون
برنامهی لوله تراشه در جدول یک (انتهای مقاله) آورده شده
است.
یافتههای این مطالعه نشان داد که علل اکستوبیشن برنامهریزی
نشده در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه را میتوان
به سه حیطهی علل مربوط به بیمار (مانند دلیریوم  37درصد)،
علل مربوط به پرستار (مانند حجم کاری زیاد پرستار29/7
درصد) ،و علل مربوط به تجهیزات و معماری بخش (مانند پاره
شدن کاف لوله تراشه  57/4درصد) تقسیم کرد .در جدول دو این
علل به تفکیک آورده شده است.
طبق نتایج این مطالعه ،خروج بدون برنامهی لوله تراشه ،موجب
ایجاد عوارض متعددی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت
ویژه میشود که از جملهی آنها میتوان به خونریزی حنجره16
درصد ،آسپیراسیون  11/1درصد ،آسیب به حنجره  9/3درصد،
برونکواسپاسم  9/3درصد و ایست قلبی تنفسی  9/3درصد اشاره
کرد .سایر عوارض در جدول سه آورده شده است.
انجام آزمون  Binary logistic regressionنشان داد که بین
سابقهی قبلی خروج بدون برنامهی لوله تراشه طی مدت بستری
بیمار در بخش مراقبت ویژه و برخی علل وقوع این پدیده مانند
سرفه و عطسه ( )P-value=0.019و پوزیشن بیمار (سر تخت
باال) ( )P-value=0.035ارتباط معنادار وجود دارد.
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محیط انجام پژوهش در این مطالعه ،تمامی بخشهای مراقبت
ویژه بوده است.
در این مطالعه ،خروج بدون برنامهی لوله تراشه در بیمارانی با
متوسط سنی 43/2رخ داده است و میزان بروز این پدیده ،در
مردان و زنان به یک میزان بوده است .در مطالعهی ولیزاده
حسن لوئی و همکاران نیز متوسط سنی بیمارانی که دچار خروج
بدون برنامهی لوله تراشه شدهاند 57/06 ،سال گزارش شده
است[ .]13به نظر میآید که میزان وقوع این پدیده در بیماران
میانسال ،بیشتر است که ضرورت توجه بیشتر به این بیماران را
نشان میدهد .همچنین مطالعات قبلی ،میزان وقوع خروج بدون

طبق نتایج این مطالعه ،خروج بدون برنامهی لوله تراشه ،عمدتاً
در شیفت شب و در ساعت  2تا  7صبح ،به وقوع پیوسته است.
در مطالعه  de Grootو همکاران نیز میزان وقوع این پدیده در
شیفت شب ،بیشتر بوده است[ .]29در مطالعهای دیگر نیز بیان
شده که علت افزایش موارد خروج بدون برنامهی لوله تراشه در
شیفت شب نسبت به دو شیفت دیگر ،دلیریوم بیمار و یا نظارت
ال
ناکافی پرستار بر بیمار است[ .]30در واقع در این مطالعه ،احتما ً
علت وقوع بیشتر این پدیده در شیفت شب و به خصوص در
ساعات انتهایی این شیفت ،خستگی پرستاران ،به دلیل ساعت
کاری بیشتر آنها در این شیفت نسبت به شیفت صبح یا عصر

جدول دو :علل خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه در بخشهای مراقبت ویژه
درصد

حیطه
حیطه مربوط به بیمار

37

دلیریوم بیمار
آژیتاسیون بیمار

20/4
11/1
7/4
7/3
5/6
5/6
5/6

آرام سازی ناکافی بیمار
همکاری ناکافی بیمار
سرفه و عطسه بیمار
محدودیت ناکافی بیمار
پوزیشن بیمار (سر تخت باال)
اضطراب بیمار
حجم کاری زیاد پرستار

29/7
16/7
16/7
16/7
14/6
5/6

نسبت کم تعداد پرستار به بیمار
حمایت ناکافی از لوله تراشه هنگام تغییر پوزیشن بیمار
تجربه ناکافی پرستار
نظارت ناکافی پرستار بر بیمار
فیکس نامناسب لوله تراشه
حیطه مربوط به تجهیزات و معماری بخش
پاره شدن کاف لوله تراشه
معماری نامناسب بخش به گونهای که مانع نظارت بر بیمار شود

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

است که این خستگی در ساعات انتهایی شیفت ،بیشتر احساس
شده و موجب کاهش نظارت پرستاران بر بیماران خواهد شد.
کاهش نظارت بر بیماران و افزایش وقوع دلیریوم در بیماران در
شیفت شب ،زمینه را برای خروج بدون برنامهی لوله تراشه
توسط خود بیمار ،به خصوص در ساعات انتهایی این شیفت،
فراهم میکند.
در این مطالعه ،اکثریت بیمارانی که دچار خروج بدون برنامهی
لوله تراشه شدهاند ،دارای سطح هوشیاری 10 ،تا  13بودهاند و
دوره  ،15شماره 1401 ،1

] [ DOI: 10.30491/JCC.15.1.73

برنامهی لوله تراشه را در جنسیتهای مختلف ،متفاوت گزارش
کردهاند .در مطالعه  Bastos de Mouraو همکاران که در
برزیل انجام شده است 55/56 ،درصد این موارد در زنان[ ]28و
در مطالعهای دیگر 57/7،درصد موارد این پدیده ،در مردان رخ
داده است[ .]13طبق این نتایج ،بین مردان و زنان ،تفاوت
چشمگیری در میزان وقوع خروج بدون برنامهی لوله تراشه وجود
ندارد.

57/4
42/6
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جدول سه :عوارض ناشی از خروج برنامهریزی نشده لوله تراشه در بخشهای مراقبت ویژه
عوارض
خونریزی حنجره
آسپیراسیون
آسیب به حنجره
برونکواسپاسم
ایست قلبی تنفسی
طوالنی شدن مدت بستری در بخش ویژه
کاهش فشار خون
افزایش هزینههای مربوط به مراقبتهای بهداشتی
لولهگذاری مجدد سخت
هایپوکسمی
آریتمی
مرگ
پنومونی وابسته به ونتیالتور
افزایش فشار خون
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دیگر ،متوسط طول مدت بستری این بیماران در بخش مراقبتت
ویژه15/89 ،روز ذکر شده است[ .]28در این مطالعته نیتز ماننتد
برخی دیگر از مطالعات ،احتمال خروج بدون برنامهی لوله تراشه
در بیمارانی که مدت اقامت کوتتاهتری در بختش مراقبتت ویتژه
داشتهاند ،بیشتر بوده است[ ]29که ضرورت توجه جدی بته ایتن
بیماران را نشتان میدهتد .همچنتین ،در ایتن مطالعته ،اکثریتت
بیمارانی که دچار خروج بدون برنامهی لوله تراشه شدهاند ،تحت
تهویهی مکانیکی با مد  SIMVبودهاند .این در حالی استت کته
در مطالعهای دیگر ،اکثر این بیماران تحت تهویهی مکانیکی بتا
متتتد کنتتتترل شتتتدهی فشتتتاری ( Pressure-Controlled
 )Ventilationبودهاند[ .]27احتمتاالً علتت ایتن تفتاوت ،تعتداد
بیشتر بیماران تحت تهویهی مکتانیکی بتا متد  SIMVدر طتی
زمان انجام این پژوهش است.
طبق یافتههای این مطالعه ،علل خروج برنامهریزی نشدهی لوله
تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه را میتوان در
سه حیطهی علل مربوط به بیمار ،علل مربوط به پرستار و علل
مربوط به تجهیزات و معماری بخش قرار داد.
در این مطالعه ،بیشترین علل اکستوبیشن برنامهریزی نشده در
حیطهی مربوط به بیمار به ترتیب شامل دلیریوم ،آژیتاسیون و
آرامسازی ناکافی بیمار بوده است .در مطالعات دیگر نیز به
عواملی مانند آژیتاسیون[ ،]32آرامسازی ناکافی[ ]34و دلیریوم
بیمار[ ،]27به عنوان مهمترین عوامل وقوع این رویداد ،اشاره
شده است .به عبارتی دیگر ،هر کدام از این موارد میتواند
احتمال خروج عمدی و بدون برنامهی لوله تراشه را توسط خود
بیمار افزایش دهد و مدیریت این موارد ،تأثیری جدی در کاهش
وقوع این پدیده خواهد داشت.
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سابقهی وقوع این رویداد را در طی مدت بستری خود در بخش
مراقبتهای ویژه نداشتهاند .در مطالعهی چائو ( )Chaoو
همکاران نیز میانگین سطح هوشیاری بیمارانی که دچار این
پدیده شدهاند 10/4 ،گزارش شده است[ .]31طبق این نتایج،
احتمال خروج بدون برنامه لوله تراشه در بیمارانی با سطح
هوشیاری باالتر ،بیشتر است که ضرورت توجه بیشتر به این
بیماران را نشان میدهد.
بیشترین میزان خروج بدون برنامهی لوله تراشه در این مطالعه،
به شکل عمدی و توسط خود بیماران انجام شده است .در
مطالعه  Lucchiniدر ایتالیا نیز  94درصد بیماران تحت مطالعه،
به صورت عمدی دچار خروج بدون برنامه لوله تراشه
شدهاند[ .]32از سویی دیگر ،طبق نتایج این مطالعه ،بیشترین
میزان بروز خروج بدون برنامه لوله تراشه در بیماران داخلی که
در بخش مراقبتهای ویژه داخلی بستری بودهاند ،رخ داده است.
در برخی مطالعات نیز بیان شده که بیماران داخلی ( Medical
 ،)Patientنسبت به بیماران جراحی و یا سایر بیماران بخش
مراقبت ویژه ،ریسک بیشتری برای خروج بدون برنامهی لوله
تراشه دارند[ .]33این نتایج ،ضرورت توجه بیشتر به این بیماران
را نشان میدهد.
طبق نتایج این مطالعه ،مدت بستری در بخش مراقبتت ویتژه و
مدت اینتوباسیون اکثریت بیمارانی که دچار خروج بدون برنامهی
لوله تراشه شدهاند 4 ،تا  9روز بوده است و مابقی بیماران ،متدت
بستری و اینتوباسیون بیشتری داشتتهاند .در مطالعتات مختلتف،
مدت بستری و اینتوباسیون متفاوتی برای این بیمتاران گتزارش
شتتده استتت .بتته عنتتوان مثتتال در مطالعتتهای ،متوستتط متتدت
اینتوباسیون بیمارانی که دچار خروج بدون برنامهی لولته تراشته
شدهاند 25/13 ،روز گزارش شده استت[ ]13و یتا در مطالعتهای
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نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که حذف بدون برنامهی لوله تراشه
در  14/06درصد بیماران تحت مطالعه رخ داده است که عوامل
ایجاد این پدیده را میتوان در سه حیطهی علل مربوط به بیمار
(مانند دلیریوم بیمار) ،علل مربوط به پرستار (مانند حجم کاری
زیاد پرستار) و علل مربوط به تجهیزات و معماری بخش (مانند
پاره شدن کاف لوله تراشه) قرار داد .بیشترین عوارض ناشی از
خروج بدون برنامهی لوله تراشه در بیماران نیز شامل خونریزی
حنجره ،آسپیراسیون ،آسیب به حنجره ،برونکواسپاسم ،ایست
قلبی تنفسی و طوالنی شدن مدت بستری در بخش مراقبت
ویژه بوده است .با توجه به درصد باالی وقوع خروج بدون
برنامهی لوله تراشه و شناسایی علل و عوارض مربوط به آن،
جهت کاهش وقوع این پدیده ،آموزش کارکنان بخش مراقبت
ویژه ،به خصوص پرستاران در این زمینه الزامی است.
پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری به شکل مطالعات موردی و با
در نظر گرفتن گروه کنترل در شهر اهواز و یا سایر مناطق کشور
در جهت شناسایی هر چه دقیقتر علل خروج برنامهریزی
نشدهی لوله تراشه و پیامدهای مربوط به آن انجام گیرد.
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تقدیر و تشکر
این مطالعه ،مربوط به طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره طرح  NCRCCD-9821و
با کد اخالق  IR.AJUMS.REC.1398.502است .بنابراین،
پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز به جهت حمایت مالی الزم از انجام این پژوهش و از
کلیهی شرکتکنندگان این مطالعه که بدون مشارکت آنها ،انجام
این پژوهش غیر ممکن بود ،قدردانی مینمایند.

] [ DOI: 10.30491/JCC.15.1.73

طبق نتایج این مطالعه ،بیشترین علل خروج برنامهریزی نشدهی
لوله تراشه در حیطهی مربوط به پرستار به ترتیب شامل حجم
کاری زیاد پرستار و نسبت کم تعداد پرستار به بیمار ،حمایت
ناکافی از لوله تراشه هنگام تغییر پوزیشن بیمار و ناکافی بودن
تجربهی پرستار است .در برخی مطالعات نیز بیان شده است که
یکی از مهمترین عواملی که منجر به خروج عمدی و بدون
برنامهی لوله تراشه توسط بیمار میشود ،عدم حضور پرستار در
کنار تخت بیمار است که به علت دالیلی مانند نسبت کم تعداد
پرستار به بیمار[ ]30و یا انجام وظایف مختلف پرستاری مانند
پذیرش بیماران دیگر رخ میدهد[ .]35طبق شواهد ،از دیگر
عواملی که میتواند موجب افزایش خروج عمدی و بدون
برنامهی لوله تراشه توسط بیمار شود ،تجربهی کم کادر پرستاری
است[ .]12به عبارتی دیگر ،گاهی خروج برنامهریزی نشدهی
لوله تراشه ،به صورت تصادفی و در جریان ارائهی مراقبتهای
پرستاری به بیمار مانند تغییر پوزیشن بیمار ،رخ میدهد[ ]12که
کمتجربگی پرستار نیز میتواند در این امر تأثیر بسزایی داشته
باشد.
در این مطالعه ،بیشترین علل خروج برنامهریزی نشدهی لوله
تراشه در حیطهی تجهیزات و معماری نامناسب بخش ،پاره
شدن کاف لوله تراشه بوده است .طبق شواهد نیز پاره شدن کاف
لوله تراشه میتواند عامل خروج تصادفی و بدون برنامهی لوله
تراشه باشد[ .]13این مسئله ،ضرورت استفاده از تجهیزات با
کیفیت در بخش مراقبت ویژه را نشان میدهد.
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین عوارض ناشی از خروج
بدون برنامه لوله تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
شامل مواردی مانند خونریزی حنجره ،آسپیراسیون ،آسیب به
حنجره ،برونکواسپاسم ،ایست قلبی تنفسی و طوالنی شدن مدت
بستری بیمار در بخش ویژه است .طبق شواهد نیز این رویداد
میتواند موجب خونریزی حنجره[ ،]12آسیب به حنجره،
آسپیراسیون و برونکواسپاسم[ ،]30افت فشار خون[ ،]12ایست
قلبی تنفسی[ ]2و طوالنیتر شدن مدت بستری بیمار در بخش
مراقبت ویژه شود[ .]22مدیریت عواملی که احتمال وقوع خروج
برنامهریزی نشدهی لوله تراشه را بیشتر میکند و مورد اشاره
قرار گرفتند ،موجب کاهش وقوع این پدیده و عوارض ناشی از
آن در بیماران خواهد شد.
از جمله محدودیتهای مربوط به این مطالعه میتوان به عدم
گزارشدهی برخی از موارد خروج بدون برنامهی لوله تراشه
توسط پرستاران محیط انجام پژوهش اشاره کرد که تا حد زیادی
تالش شد که با حضور پژوهشگر و کمک پژوهشگران در هر
سه شیفت کاری ،این محدودیت تا حد زیادی تعدیل شود.
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جدول یک :اطالعات جمعیتشناختی و بالینی بیماران دچار خروج بدون برنامهی لوله تراشه

سن
جنسیت

تشخیص

خصوصیات جمعیت شناختی
21-40
41-60
61-79
مرد
زن
بیماری داخلی(پنومونی ،بیماری مزمن انسدادی
ریه( ،)COPDکتواسیدوز دیابتی)
نرولوژی و نروسرجری(سکته مغزی ،خونریزی
زیر و باالی سخت شامه ،شکستگی مهره
گردن،ضربه به سر)
سوختگی
جراحی (جراحی قلب باز ،جراحی
توراکس،الپاراتومی ،ماستکتومی)
سرطان(تومور مغزی ،لنفوم ،لوسمی)

بیمارستان

بخش

مدت اینتوباسیون

GCS

مد ونتیالتور
شیفت خروج بدون برنامهی لوله تراشه

سابقه خروج بدون برنامهی لوله تراشه طی
مدت بستری در بخش مراقبت ویژه
نوع خروج برنامهریزی نشدهی لوله تراشه
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