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 وحدة العناٌة المشددة

Intensive Care Unit 

 م.د. رنا ابراهٌم رعٌدي

وحدة مستملة للعناٌة السرٌرٌة بالمرضى وتتعاون مع ألسام المشفى األخرى.  وحدة العناٌة المشددة،  تعتبر

تستخدم أفضل التمنٌات وأجهزة المرالبة ودعم الوظائف الحٌوٌة المتدهورة لدى المرضى الحرجٌن الذٌن 

 ٌمكن تصنٌفهم ضمن مجموعتٌن:

 الحٌوٌة بسبب مرض حاد  مرضى ٌحتاجون المرالبة والمعالجة بسبب تدهور واحد أو أكثر من الوظائف

 أو بعد اإلجراءات التداخلٌة ، الجراحٌة، أو الرضوض.

  من فشل فً أحد األجهزة الحٌوٌة )الدوران، التنفس، العصبً المركزي، أو ً مرضى ٌعانون مسبما

 اإلطراح(، مع وجود فرصة للشفاء الوظٌفً بشكل ممبول.

  أنواع العناٌات المركزة: 

شكل وحدات متعددة، تختص كل وحدة بتدبٌر مرضى تابعٌن الختصاص معٌن:  تمسم عادة العناٌات على

مثالً: داخلٌة، جراحٌة، عناٌة حروق... لكن تفضل بعض المشافً نظام العناٌة متعدد االختصاصات، مع 

 فصل للعناٌة اإلكلٌلٌة وعناٌة األطفال.

 التراجع فً مستوى العناٌة بالمرضى.فً الوحدة، خشٌة  21عادة ال ٌفضل أن ٌزٌد عدد األسّرة عن 

 المواصفات العامة لوحدة العناٌة المركزة:

ً إلى كل أماكن الرعاٌة الحادة بالمرضى  ً سرٌعا المولع والتصمٌم الهندسً: ٌجب أن ٌوفر المولع طرٌما

ظٌر كغرف العملٌات، لاعة الصحو، ولسم الطوارئ، أماكن اإلجراءات الضرورٌة كالمثطرة الملبٌة والتن

الهضمً، واالستمصاءات الشعاعٌة. ٌجب أن تكون منطمة العناٌة مغلمة الٌسمح بالدخول إلٌها دون إذن، 

 وتكون محمٌة أمنٌاً.

  ،إن نظام الغرف المفردة هو األفضل من ناحٌة أمان المرضى ممارنةً بنظام األسّرة المفصولة بستائر

 ن الخارجٌفضل أن تكون األبواب زجاجٌة تسمح برؤٌة المرٌض م

 واسٌبحٌدلٌة، مستودع هواتف، ٌوجد جهاز مرالبة مركزي، ص... 

 مكاتب إدارٌة وخاصة بالطالم الطبً وغرف مناوبة 

 تجهٌزات العناٌة المشددة

 أجهزة مرالبة المرٌض 

 أجهزة الدعم التنفسً والملبً والكلوي 
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 معدات تدبٌر األلم 

 معدات اإلنعاش 

  ،جهاز تحلٌل غازات الدم، جهاز األمواج فوق الصوتٌةأجهزة تشخٌصٌة: جهاز أشعة نمال 

  ت أخرى: منظار لصبً، أجهزة المعالجة التنفسٌةتجهٌزا   

  ICU Staffing and Organizationطاقم وكادر وحدة العناٌة المشددة  

 ّد البروتوكوالت التشخٌصٌة والعالجٌة، وٌعد مسؤوالً عن تأمٌنمدٌر العناٌة ٌُع  األطباء: ٌشملون:  .2

المعالجة المناسبة واآلمنة ومرالبة عمل األطباء وتثمٌف وتدرٌب طالم العناٌة. أطباء العناٌة 

اختصاصٌٌن من عدة اختصاصات كالتخدٌر والطوارئ، الجراحة، الداخلٌة، إضافة لألطباء 

 الممٌمٌن.

 معالجون مختصون بالجهاز التنفسً، معالجون فٌزٌائٌونالفنٌون:  .1

 فً إنماص حدوث اآلثار الجانبٌة لألدوٌة والتداخالت الدوائٌة.: له دور هام صٌدالنً .3

 اختصاصً التغذٌة .4

 التواصل مع المرضى وعائالتهم وتدبٌر الشدة النفسٌةاالختصاصً االجتماعً:  .5

 للتنظٌف، إٌصال العٌنات المخبرٌة واألدوٌة واألدواتموظفون:  .6

 مهندسو األجهزة الطبٌة .7

 مقاربة المرٌض الحرج

هو مرٌض ٌعانً من مرض مهدد للحٌاة، نتٌجة وجود لصور فً أحد أجهزة األعضاء المرٌض الحرج: 

الحٌوٌة وٌتطلب المرالبة والمعالجة المركزة. إن التعرف الباكر على المرٌض الحرج والتداخل الباكر 

 ٌحسن النتائج وٌنمص من درجة لصور األعضاء ونسبة الوفٌات.

 ة بما ٌلً:تلخص أسباب الحالة الحرج

 ًمرض حاد: كاإلنتان الجهازي، احتشاء العضلة الملبٌة، اضطرابات النظم، نزف هضم 

 ًعمابٌل بعض اإلجراءات التداخلٌة كالعمل الجراح 

 )انسمامات دوائٌة أو بعوامل خارجٌة)كٌمٌائٌة، شعاعٌة 

 الرضوض ، الحروق الشدٌدة، أو اإلصابات الحربٌة 

 أهداف تقٌٌم المرٌض الحرج:

 (ًتحدٌد االضطرابات الفٌزٌولوجٌة الحادة الحالٌة عند المرٌض بالفحص األولABC) 

 )تحدٌد السبب األساسً للمرض الحرج من خالل الفحص الثانوي)فحص كامل 

  تحدٌد المدخر الفزٌولوجً للمرٌض، حٌث ٌعطً فكرة عن فترة المعاوضة لدى المرٌض وٌؤثر

 على خطة التدبٌر والمعالجة. 

 بٌك الطرٌمة األفضل للتدبٌر، وٌتم التدبٌر والتمٌٌم بشكل متزامن ألهمٌة عامل الولت معرفة وتط 
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 ٌجب تحدٌد العالمات الحٌوٌة العشرة باكراً ما أمكن:

 م⁰ 3765 – 3665الحرارة:  .1

 /د 266 – 66النبض:  .2

 مرة/د 26 - 21التنفس:  .3

 76/ 216الضغط الشرٌانً:  .4

 األلم .5

 %111- 95إشباع األكسجٌن الشرٌانً:  .6

 مستوى الوعً: مقٌاس غالسكو .7

 ≥ٌمصد به عودة التروٌة واللون الوردي للجلد بعد إزالة الضغط عنه، الطبٌعً زمن اإلرواء الشعري:  .8

 ثانٌة. 1

 مل / كغ/ ساعة 665 ≤النتاج البولً:    .9

%(، أو الحماض االستقالبً، أو ارتفاع الالكتات فً 65نقص إشباع الدم الورٌدي المركزي )>  .11

 دم.ال

تبدالت لٌم الحرارة، النبض، ووجود األلم عالمات غٌر نوعٌة، لكن التبدالت الطارئة على عالمتٌن تعد:  

 على األلل من العالمات السبعة األخرى ، تستدعً طلب فرٌك العناٌة المشددة.

د كمجال فعال متعدتطور طب العناٌة المشددة منذ نهاٌات القرن العشرٌن وحتى أٌامنا هذه، لقد 

ً  على العناٌة بمرضى الحاالت الحرجة. ٌركز  االختصاصات فً تدبٌر هذه  ٌلعب أطباء التخدٌر دوراً هاما

 جب اإللمام بالمواضٌع اآلتٌة:ووحدة العناٌة المشددة. لذلك والحاالت فً غرف العملٌات 

 ًالمصور التنفس 

 الصدمة 

 اإلنتانات 

 المصور الكلوي 

 األلم والتسدٌر 

  ،الولاٌة، طالم العناٌة المشددةالهذٌان، التغذٌة، السكري 

  Sepsisاإلنتانات 

  السبب األشٌع للمبول فً العناٌة، ولد تكتسب اإلنتانات من المشفى حٌث ٌطلك مصطلح إنتان مشفوي

  ساعة على األلل من لبوله فً المشفى. 48على اإلنتان الذي ظهر لدى المرٌض بعد 

  (، 76العوامل المؤهبة: التمدم بالعمر)< من وسٌره.إن مناعة المضٌف تلعب دوراً هاماً فً نوع اإلنتان

العالج بالستٌروئٌدات المشرٌة، العالج الكٌماوي، استخدام الوسائل الباضعة، المصور التنفسً والمصور 

  الكلوي، الرض على الرأس والحروق.
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  لذلن  خالل الفترة التالٌة للعمل الجراحً،در شائعة للخمج عند مرضى الرضوض تشكل الجروح مصا

ً لبعض المجموعات المرضٌة ٌُنمص نسبة إصابتها باإلنتانات التالٌة  فإعطاء الصادات الحٌوٌة ولائٌا

  للعمل الجراحً.

 Acute Renal Failureالقصور الكلوي الحاد 

  .من انعدام البول ، لتمٌٌز نمص الحجم ٌتضمن التدبٌر فحص فٌزٌائً دلٌك وتمٌٌم لحالة الحجم داخل األوعٌة

، الكبًالمعالجة: المحافظة على الحجم داخل األوعٌة. إعطاء األدوٌة بشكل معتمد على معدل الرشح 

لد ٌحدث اضطراب فً وظٌفة الصفٌحات كنتٌجة لزٌادة  .التوازن الحامضً الملوي والشاردي ومرالبة

كلٌة مثل الدوبامٌن بعض األدوٌة عمل ال تحسنوتتطلب إعطاء الدٌسموبرٌسٌن للدعم، إذا حدث نزف.  البولة

لشدٌد إلصالح فرط الحجم ٌطلب التحال فً حاالت مرضى المصور الكلوي ا. المدراتوبجرعات خفٌفة، 

 ضمن األوعٌة واضطراب الشوارد.

 :Pain and Sedationوالتسدٌر  األلم

، خلل فً شفاء تطور اضطرابات ما بعد الشدة نفسٌة وهٌمودٌنامٌكٌة مثل مظاهرمع األلم والهٌاج ترافك ٌ

ال ٌتمكن كثٌر من المرضى من تمٌٌم ألمهم وعدم  لسوء الحظ، .الكاتٌكوالمٌناتارتفاع مستوى الجروح، و

ت فً حٌن تستخدم حاالّ  تستخدم المسكنات لمعالجة األلم،العالمات الحٌوٌة.  فً لكنه ٌظهرالراحة لدٌهم، 

   الملك للتسدٌر.

استخداماً لفترة خط العالج األول لتسكٌن األلم فً وحدة العناٌة المشددة وٌعد الفنتانٌل األكثر  تعد المورفٌنات

ٌستخدم المٌتادون فً حاالت األلم المزمن أو المرضى الذٌن باته. لمصٌرة نسبٌاً وضعف فعالٌة مستملتأثٌره ا

 . ٌب األفٌونات لدٌهم لفترة طوٌلةرٌتم تس

مثل األسٌت  ،ٌمكن استخدام المسكنات غٌر المورفٌنٌة المتعددة ص التأثٌرات الجانبٌة لألفٌونات ،إلنما

 a2مموٌات المستمبل األدرٌنٌرجً ج )الغابابنتٌن، الكاربامازبٌن(،أمٌنوفٌن، الكٌتامٌن، مضادات االختال

إضافة إلى تمنٌات  ،اللٌدوكائٌن الموضعً ، مضادات االكتئاب،الترامادول دٌتومٌدٌن(،الدٌكسمٌ الكلونٌدٌن،)

 التخدٌر الناحً. 

نعه ) م والراحة وأمان المرٌض المشددة بهدف حل الملك، إحداث النساوة، ة العناٌةٌستخدم التسدٌر فً وحد

التهوٌة  تساعد أدوٌة التسدٌر فً تحمل ،األنبوب الرغامً( من سحب لثطرة الورٌد المركزي، المفجرات،

 وفً تدبٌر حالة سحب الكحول. المٌكانٌكٌة، السٌطرة على االختالجات، إنماص الضغط داخل المحف،

ً للملب )المٌدازوالم أ التسدٌر المستخدمة فً وحدة العناٌة المشددة: البنزودٌازبٌنات من أدوٌة لل تثبٌطا

)له بدء وزوال تأثٌر سرٌع نسبٌاً، تأثٌر مضاد لالختالج البروبوفول  ،والتهوٌة ممارنةً مع البروبوفول(

 وخفض الضغط ضمن المحف(
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 :Deliriumالهذٌان 

 : عالً النشاط،مرضى الحاالت الحرجة. ٌمسم لنمطٌن لدى الحالة الذهنٌةالضطراب ٌتظاهر ببدء حاد 

وم بسحب م. غالباً ما ٌواالنفعال ،عدم االرتٌاح بفترات من الهٌاج، منخفض النشاط. ٌتظاهر مفرط النشاطو

بالالمباالة وردات الفعل  المثاطر والمفجرات أو ٌموم بالضرب أو العض. فً حٌن ٌتظاهر منخفض النشاط

لكنه ٌعانً من ذات التغٌرات اإلدراكٌة للنمط مفرط النشاط. ٌحدث  لد ٌبدو المرٌض هادئ ومتٌمظ، الباردة.

 كال النمطٌن بنفس التواتر.

 متعدد، األخماج،لصور أعضاء المشددة: اضطرابات إدراكٌة سابمة، أسباب الهذٌان فً وحدة العناٌة من 

 . لم، التهوٌة اآللٌةاأل، عدم الحركة

الطبٌة وإعادة توجٌه وائٌة كالحركة الباكرة والزٌارات خطط المعالجة غٌر الدب تدبر حاالت الهذٌان

 . فً حال الفشل تطبك المعالجات الدوائٌة: مضادات النفاس كالهالوبٌرٌدول.المرٌض

 

 Nutritionالتغذٌة 

الهدف هو الحفاظ على كتلة الجسم األساسٌة وتجنب سوء 

أن تسبب زٌادة معدل الوفٌات، زٌادة التغذٌة التً ٌمكن 

وزٌادة خطر  مدة االستشفاء، ضعف شفاء الجروح،

  اإلنتانات.

 تعتمد وزن المرٌض، طوله، العمر، ٌمكن تمدٌر وحساب الحاجة الٌومٌة من الحرٌرات من عدة معادالت

كل سرٌع اعتماداً على وزن الجنس وتطور المرض لدٌه. وٌمكن تمدٌر كفاٌة المرٌض من الحرٌرات بش

لكونها  تعد التغذٌة المعوٌة مفضلة على التغذٌة بالطرٌك الورٌدي ومستوى الشدة والمرض لدٌه. المرٌض

  .تحافظ على سالمة األمعاء

ٌة عبر تغذٌة لدى مرضى الحاالت الحرجة أثناء التغذحدوث سوء  ب محتوٌات المعدةاإللٌاء وسح سببٌ

تلمى المرضى كمٌة صغٌرة للحد األدنى من الثمالة المعدٌة، لٌتم إنماص التغذٌة  أنبوب التغذٌة. فً الماضً،

ً ٌتم السماح بحجم ثمالً أكبر) فمط من حاجتهم الممدرة من الحرٌرات.  أكثر فً بعض مل أو  566حالٌا

ٌمكن للمرضى الذٌن ٌتعرضون لجراحات متتالٌة أن ٌحدث لدٌهم نمص تغذٌة بسبب الصٌام  الحاالت(.

إنماص فترة الصٌام لدى مرضى الحاالت الحرجة تكرر من منتصف اللٌل وحتى الصباح،  لذلن ٌوصى الم

 باتجاه المعدة(. أو كولٌستومً) أنبوب من الجلد ود أنبوب أنفً معوي أو فموي معوي،عند وج

 Glucose Controlالسٌطرة على معدل سكر الدم 

السبب مغ/دل(.  286 -246)الحفاظ على معدل سكر الدم بشكل معتدل  الهدف فً وحدة العناٌة المشددة هو

 مغ/دل(. 166مغ/دل( وفرط سكر الدم )أكثر من 46هو إنماص خطر حدوث هبوط سكر الدم الشدٌد )

 لالطالع
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 Prophylaxisالوقاٌة 

 Venous Thromboembolismالخثار الورٌدي  .1

متضمنةً الخثار الورٌدي  لحدوث الخثرات الدموٌة الورٌدٌة، زائدةٌحمل مرضى الحاالت الحرجة خطورة 

ل عوامل الخطورة: التهوٌة اآللٌة، تشم. و الصمة الرئوٌة (Deep Vien Thrombosis DVTالعمٌك )

 ونمل الصفٌحات. وعائٌة،لثطرة الورٌد المركزي، إعطاء الممبضات ال

 ،ثل: الجوارب الضاغطةوسائل الولاٌة المٌكانٌكٌة لدى األشخاص مرتفعً الخطورة ) م ،الولاٌة: الهٌبارٌن

 ووسائل الضغط الهوائً المتمطع( إضافة للولاٌة الدوائٌة.

  Gastrointestinal Prophlaxisوقاٌة الجهاز الهضمً   .2

تحدث لرحات الشدة لدى مرضى الحاالت الحرجة بسبب 

إضافة للخلل الوظٌفً فً زٌادة إنتاج الحمض المعدي 

أكثر ما ٌحدث النزٌف الهضمً لدى الحاجز المخاطً. 

 48التهوٌة اآللٌة ألكثر من  ىالمرضى الموضوعٌن عل

ساعة ولدٌهم اضطرابات فً التخثر. لذلن وجب وضع 

الٌة للنزف الهضمً على خطة المرضى ذوي الخطورة الع

على الولاٌة. لكن ٌجب األخذ  مثبطات مضخة البروتونبشكل أفضل و  H2 حاصراتٌعمل كل من ولاٌة. 

 Clostridiumبعٌن االعتبار خطورة اإلصابة بذات الرئة المكتسبة فً المشفى أو اإلنتان بالمطثٌة الصعبة )

diffficileـ( بسبب زٌادة الPH .المعدي 

 Hospital-Acquired Infectionsالمكتسبة فً المشافً  اإلنتانات .3

. إن إنماص إنتانات المشفى المرتبطة بالمثاطر األشٌع هً اإلنتانات البولٌة، ٌلٌها ذات الرئة، ثم إنتانات الدم

 والتكلفة.  تحسن معدل الوفٌات

  نتانات البولٌة للولاٌة من اإلطرٌمة محددة إنتانات السبٌل البولً المترافمة مع لثطرة: التوجد

وسحب  وضع المثطرة،التوصٌات الممترحة فمط هً اتباع التمنٌات العمٌمة أثناء  المرافمة للمثطرة،

 المثطرة حالما انتهت الحاجة لها.

  :درجة.  36التداخل األفضل للولاٌة هو رفع السرٌر جهة الرأس ذات الرئة المرافمة للمنفسة 

لدى المرضى  المتولع مكانٌة سحب المفرزات فوق المزمار غامٌة المجهزة بإاستخدام األنابٌب الر

إن المعالجة لفترة طوٌلة للولاٌة من لرحة الشدة تزٌد  بماءهم بحالة التنبٌب الرغامً لفترة طوٌلة.

لذلن وجب الموازنة بٌن خطورة النزف الهضمً و ذات  المعدة وتؤهب لحدوث ذات الرئة، PHمن 

 الرئة.
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  :تتضمن التوصٌات للولاٌة: استخدام تمنٌة األمواج فوق الصوتٌة إنتانات الدم المرتبطة بالمثاطر

لثاطر ورٌدٌة مركزٌة مغطاة  د المركزي، تعمٌم الجلد بشكل جٌد،أثناء وضع لثطرة الورٌ

 الورٌد المركزي. عمامة كاملة أثناء وضع لثطرة ، اسفنجة معممة مكان الغطاء،الحٌوٌةمضادات الب

 Mechanical Ventilation التهوٌة اآللٌة

تفشل الوسائل المحافظة فً تأمٌن أكسجة المرٌض، فإن الخٌار األخٌر هو وضع المرٌض على عندما 

( أو الضغط CPAPالتهوٌة اإلجبارٌة. لد ٌستطب تطبٌك الضغط اإلٌجابً المستمر ضمن السبٌل الهوائً )

(إلعادة فتح األسناخ المنخمصة، ولد ٌحتاج المرضى المصابون بفرط كربمٌة PEEP) اإلٌجابً بنهاٌة الزفٌر

 شدٌد لمساعدة تنفسٌة آلٌة.

 نجاز ذلن عفوٌا باستخدام أجهزة التنفس اآللٌةإأكسجة المرٌض غٌر المادر على  ة وتهوٌ تعرٌفها:

 هنان أنظمة تهوٌة تستخدم عندما ٌكون المرٌض غٌر لادر على إحداث أٌة حركة تنفسٌة  •

أنظمة تدعم المرٌض جزئٌا حٌث ٌكون لادرا على البدء فمط بعدد محدود غٌر كاف من الحركات  •

 التنفسٌة ثم ٌموم الجهاز بإتمام ما تبمى ودعمه

 :استطباباتها 

 المصور التنفسً  -

 تولف الملب والتنفس -

 الصدر(–لرضوض ) الرأس والعنك ا -

 الصمات (  –األورام  –الحوادث الملبٌة الوعائٌة ) النشبات  -

 االنسمامات الدوائٌة ( –التسممات  –االضطرابات العصبٌة ) الوهن العضلً الوخٌم  -

 عدم المدرة على حماٌة الطرٌك الهوائً -

وضع المرٌض فً حالة الراحة بالنسبة إلى عضالته التنفسٌة بعد العملٌات الجراحٌة الطوٌلة مثل  -

عملٌات جراحة البطن حٌث الشك الجراحً كبٌر وٌمنع المرٌض من التنفس العفوي الجٌد بسبب 

 األلم إذا حدث الصحو مباشرة بعد انتهاء الجراحة 

  أهدافها :

 معالجة نمص األكسجة  -

 معالجة الحماض التنفسً  -

 الولاٌة من االنخماص الرئوي  -

 إعطاء العضالت التنفسٌة المنهكة فترة من الراحة  -

   تأمٌن التهوٌة بٌنما ٌتم شفاء اآلفة الرئوٌة التً سببت المصور التنفسً  -
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ألنبوب األدوٌة المستخدمة فً العناٌة المشددة من أجل تسهٌل استمرار التهوٌة اآللٌة وتحمل المرٌض ل

 الرغامً :

 المسكنات المركزٌة  -المنومات  والمهدئات   -المرخٌات العضلٌة  

 اختالطات التهوٌة اآللٌة :

 تضٌك الرغامى  .2

 )اإلنتان ) ذات الرئة المرافمة للمنفسة  .1

 الضغوط داخل الصدر تؤدي الى نمص العود الورٌدي( (نمص النتاج الملبً  .3

 احتباس السوائل .4

 اضطراب التغذٌة  .5

 لرحات الشدة  .6

 االستنشاق  .7

والحجمً  وسببه الحجوم والضغوط الكبٌرة التً تطبك على   Barotraumaالرض الضغطً   .8

 األسناخ حٌث لد ٌنتج عن ذلن  رٌح صدرٌة أو منصفٌة

  ذات الرئة المرافقة للمنفسة :

تحدث بعوامل  ، ج وأسوأ من حٌث اإلنذاروهً من أشد أنواع ذوات الرئة مراضة وأصعبها من حٌث العال

المشددة الجراحٌة  نسبة حدوثها أكبر فً العناٌاتوتصنف الى مبكرة ومتأخرة ، للصادات ممرضة مماومة 

 منها فً الداخلٌة 

شكل توتلدى مرٌض التهوٌة اآللٌة  تغٌر الفلورا الجرثومٌة للبلعوم الفموي والمعدة واألسنان والجٌوب ت

   .ب الرغامً الى الرئتٌنعوامل ممرضة مماومة تعبر عبر األنبو

هو إٌماف التهوٌة اآللٌة وسحب االنبوب الرغامً عند انتهاء وزوال السبب الفطام عن التهوٌة اآللٌة : 

  الذي أدى إلٌها

 :شروطه

 وجود األكسجة الجٌدة 

 لدرة المرٌض على التنفس عفوٌاً وبسعة جٌدة  

 عدم احتباس غاز ثانً أكسٌد الكربون 

 الهٌمودٌنامٌكً أي عدم وجود هبوط شدٌد فً الضغط مثالً االستمرار  

 الوعً والتجاوب الجٌد بعد إٌماف المنومات والمرخٌات والمسكنات المركزٌة .

 


