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1. Aмьсгалын эрхтний эмгэг, тэдгээрийн хүндрэл
 0 – 16 насны хүүхдийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан
 5 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөлийн 1-р байр (10000 хүн амд

3890.0), эндэгдлийн 17.3-24.9%

2. Амь тэнссэн төлөвийн үеийн амьсгалын дутмагшлын онцлог
 АТТ-ийн үед амьсгалын дутмагшил ёс мэт дагалддаг
 Амьсгалын дутмагшлын хүнд хэлбэр – 40 гаруй синоним

Зүрхний бус шалтгаант уушгины хаван, АЦДХШ, Хордлого - үжлийн
уушги, Шингэн сэлбэлтийн дараах уушгины хамшинж, Уушгины
эмгэгшил, Вирүсийн шалтгаант уушгины үрэвсэл г.м.

 Нэгдсэн цогц ойлголтгүй, тохиолдлын давтамж тодорхойгүй

3. Шинээр гарч байгаа өвчин эмгэгийн онцлог
 Цочмог, түргэн явц; голомтлон гарах, хурдацтай тархах шинж
 Уушгины тархмал гэмтэц, эндэгдэлд хүргэх эрсдэл өндөр
 Оношилгоо, эмчилгээний тулгамдсан асуудал

УДИРТГАЛ 



ЗАРИМ ОНЦЛОГ

Томуугийн шинэ вирүсийн халдвар улирлын 
томуугаас дараах 2 гол ялгаатай:

 Ихэнх хүмүүс дархлаагүй, халдварт өртөх насны
хүрээ өргөн

 Вирүс амьсгалын замын доод хэсгийг
халдварлуулж, түргэн даамжрах явцтай “уушгины
хүнд үрэвсэл”, “үрэвсэл төст эмгэг” үүсгэж байна



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 “Хийн солилцооны хэвийн тэнцвэрлэмжийг хангах чадвар
алдагдсан байдал”

 “Бие махбодийг О2-өөр хангах, СО2 ялгаруулах, өөрөөр,
амьсгалах тогтолцооны хэвийн горим алдагдсан байдал”

 “Агаараар амьсгалж байгаа үедээ артерийн цусны хэвийн
найрлагыг хангах уушгины боломж хязгаарлагдсан төлөв”

 “Амьсгалын дутмагшилгүй явагддаг амь тэнссэн байдал гэж
үгүй” (А.П.Зильбер).



ЦУЛЦАН – ХЯЛГАСАН СУДАСНЫ САРЬСНЫ ГЭМТЭЦ!

 Цулцан – хялгасан судасны сарьс нь судасны дотровч, завсрын
эд, цулцангийн давхарга гэсэн 3 үеэс тогтдог.

 Уушгины анхдагч гэмтэц цулцангийн давхаргаас, хоёрдогч
гэмтэц судасны дотровчоос эхлэх бөгөөд аль ч тохиолдолд
завсрын эдийг хамардаг.

 Завсрын эдэд дараахи чухал бодисууд агуулагддаг. Үүнд:
коллаген, эластин, гликозаминогликан, фибронектин гэх мэт.



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШЛЫН ЭМНЭЛЗҮЙН ХЭЛБЭРҮҮД

I. АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС (ХЯМРАЛ)

II. а. АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШИЛ
II. б. УУШГИНЫ ДУТМАГШИЛ

III. АМЬСГАЛ ЗОГСОЛТ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ БАЙДАЛ



I. Амьсгалын дисбаланс

А. Сэлгэцэл хомсдол давамгайлсан  
(гиповентиляци, гиперкапни, РаСО2 )

 Амьсгалын замын бөглөршил
 Амьсгалын замын агчил
 Төвийн гаралтай
 Рестриктив

В. Хэт сэлгэцэл давамгайлсан
(гипервентиляци, гипокапни, РаСО2 )

 Дасан зохицлын
 Төвийн гаралтай

АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШЛЫН ЭМНЭЛЗҮЙН ХЭЛБЭРҮҮД



II. Амьсгалын дутмагшил

А. Амьсгалын дутмагшил
 Нэвтрэмж – хуваариламжийн
 Сэлгэцэл – хуваариламжийн

В. Уушгины дутмагшил (ALI, ARDS)

III. Амьсгал зогсолт ба түүнтэй адилтгах байдал

АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШЛЫН ЭМНЭЛЗҮЙН ХЭЛБЭРҮҮД



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын хямрал нь стресс өдөөх – хязгаарлах
тогтолцоо даамжран алдагдах оньс, амь тэнссэн
эгзэгтэй байдал өрнөх гол тэнхлэг хэмээн үзвэл зохино.

А. Сэлгэцэл хомсдол давамгайлсан

 СХ нь сэлгэцэл хийхэд оролцож буй булчингийн төвийн
болон хэсгийн зохицуулга алдагдах, агаар дамжуулах зам
бөглөрөхөөс улбаалан үүсдэг.

 Ямар ч үрэвсэл амьсгал дамжуулалтыг муутгадаг.
Амьсгал дамжуулах замын хана 1 мм зузаарахад
агаарын урсгал r4 хэмжээгээр багасдаг.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

Ихэнх тохиолдолд:
 Төвөнх-мөгөөрсөн хоолойн бачууралт үрэвсэл,
 Гуурсан хоолойн бөглөршилт үрэвсэл,
 Гуурсанцрын үрэвсэл зэрэг амьсгалын замын цочмог халдварт
өвчний үед тохиолдоно.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

Оношилгооны шалгуур:

 Цээж хотолзоно.

 Хоёр уушгинд тодорхой байршилгүй, тархмал, холимог
хэрчигнүүр сонсогдоно.

 Чагналтаар: суларсан / ширүүссэн – “цоохортсон”
амьсгалтай.

 Тогшилтоор: уушгины дуу суларсан / тодорсон бүсүүд байна.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

Оношилгооны шалгуур (үргэлж):

 Хамрын угалз сарталзахгүй бөгөөд цээжний булчин хүчлэх нь
онцлог.

 Тайвшруулах, унтуулах эмчилгээнд тэсвэрлэг байдал
ажиглагдана.

 Ерөнхий хордлого, тархины зохицсон дутмагшил, титэм
судасны хомсдол хавсрах хандлагатай.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

Бөглөршил даамжирсныг илтгэх аминд халтай ноцтой шинж:
 Хүүхэд эцэж сулбайх,
 Ухаан самуурах улмаар ухаан алдах,
 Өвчүү нумалж хотолзон татагдах,
 Амьсгалын хүчилшил үүсэх.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

Эмчилгээний зарчим
 Хүүхдийг аль болох тайван өөрийн нь дураар байлга.
 Тайвшруулах, гуурсан хоолой өргөсгөх болон халуун бууруулах
эмүүд СХ гүнзгийрүүлдгийг сана.

 Бөглөршилт гүнзгийрвэл эмийн унтуулгын дор амьсгалын замын
бөглөршлийг санаци хийх замаар арилгаж, эл эмийн үйлчлэлийг
гартал нь амьсгалыг дэмжин удирд.

 Гуурс тавих, гуурсаар соруулахын өмнө болон дараа 10 минутын
турш FiO2 = 0.4 – 0.6 – 0.8 амьсгалуул.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

 Гуурстай хүүхдэд бүлээн чийглэг орчин шаардлагатай авч хэт
усжилт үүсэх эрсдэлтэй.

 Мариалаг хөөнгө, шүүдэст эмзэгшилтэй, хүчилтөрөгч дутлын
тархины эмгэгшилтэй, дархлаа - эсгэгийн тогтолцооны онцлог
төлөвтэй хүүхдүүд О2 дуталд орсон тохиолдолд тархины
дутмагшилд өртөмтгий байдаг бөгөөд энэ нь ГДД ихсэлтийн
хамшинжээр илэрнэ (тайван бус болох, уйлах, давдаганасан
цочромтгой байдал, таталт зэрэг).



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын 
бөглөршил

 FiO2 = 0.4 – 0.5.
 Төвөнх-мөгөөрсөн хоолойн бачууралт үрэвслийн хүнд хэлбэрийн
үед кортикостеройд (дексаметазон: гарааны тун 0.5-0.6 мг/кг,
судас/булчин) авна. Гарааны тунг 1 цаг, 12 цагийн дараа давтаж
болно.

 Шингэн сэлбэх, хордлого тайлах эмчилгээ.
 Үүсгэгчийн эсрэг эмчилгээ.
Шаардлагатай бол вирүс ба нянгийн эсрэг эм бэлдмэл.
Хүнд тохиолдолд цефалоспорины бүлэг + аминогликозид гэсэн
комбинациар авна.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

Оношилгооны шалгуур:
 Асуумж: харшлын болон шүүдэст эмзэгшилтэй, ханиад хүрмэгц
цээж нь хэржигнэдэг.

 Амьсгал гаргалт илүү саадтай/уртассантай холбоотойгоор
шуугиант амьсгал илэрнэ.

 Хоёр уушгинд ихэвчлэн тархмал, тодорхой байршилгүй
холимог хэрчигнүүртэй.

 Тогшилтын дуу хэнгэргэн аястай.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

 Рентгенд: уушги хийжилттэй, зураглал нь тодорсон, олширсон.

 ХСХТ-ийн шинжилгээ амьсгалын замын бөглөршилтөөс
ялгагдахгүй.

 Цусны шинжилгээнд улбарсаг эс олшрох онцлогтой.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

Эмчилгээний зарчим

 Аль болох тайван байлгаж, элдэв цочролыг багасгаж, хоолны
зөв дэглэм сахих.

 Дан ганц гуурсан хоолойн агчилтын үед хөнгөн тайвшруулж болно.

 Сонгомол үйлчлэлт  – адреномиметик болон түргэн
үйлчилгээт гуурс тэлэгч (сальбутамолын цацлага,
сальбутамолын манант утлага, адреналин, альбутерол,
аминофиллин, теофиллин г.м) тохирох тунгаар хэрэглэ.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

 Гуурс тэлэгч эмийг 2-4 мл физиологийн уусмалд хийж дуустал нь
цацлага хийнэ.

 Сальбутамол 2.5 мг (5 мг/мл-ын 0.5 мл уусмал);
 Альбутерол 0.05-0.15 мг/кг 1 удаагийн тунгаар, шаардлагатай бол

20 минут тутамд давтана, дунджаар 4-6-8 цагаар.
 Эсвэл сальбутамол уухаар 0.1-0.2 мг/кг авч болно.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

Хэрэв дээрх аргаар сальбутамол өгөх боломжгүй эсвэл утлага
үр дүнгүй бол:

 Эпинефрин (адреналин) арьсан дор 1:1000 уусмалаас 0.01мл/кг-
аар (дээд тун нь 0.3 мл) тооцоолж шингэлээд 1.0 мл-ийн
тариураар арьсан дор тарина; 15 минутын дараа давтаж болно.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

Хэрэв гуурс түргэн тэлэгч эм бэлдмэл үр дүнгүй, шуугиант
амьсгал хадгалагдсаар байгаа болон гуурсан хоолойн багтраа
өвчний дахилтын үед дор дурдсан эмчилгээнээс сонголт
хийн хэрэглэж болно. Үүнд:

 Кортикостероид: преднизолон 1-2 мг/кг, эсвэл дексаметазон 0.2
мг/кг, хоногт 2-3 удаа, 3 хоног.

 Гуурсны агчил давамгайлсан бол магнийн сульфат 25% 0.2 мл/кг
судсаар физиологийн уусмалаар шингэлж аажим дусааж, 1-3 өдөр
дараалж авна.

 Допамин 3-5 мкг/кг/мин 24 цагаар үргэлжлүүлэн тогтвортой үр
дүнд хүртэл авч болно.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Амьсгалын замын агчил

 Кристалл уусмалуудыг 10 мл/кг тунгаар ерөнхий хордлого
тайлах, эсийн гадна ба дотор орчны эрдэслэгийн тэнцвэрт
байдлыг хангах зорилгоор авна.

 H1 – гистамин саатуулагч: пипольфен, супрастин,
дифенгидрамин.

 Харшил өгөх эрсдэл бүхий эм бэлдмэлээс татгалз.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Төвийн гаралтай

 Амьсгалын нейромеханикийн болон нейрохимийн төв
дарангуйлагдсантай холбоотой үүснэ.

 Голлох шалтгаанд төв мэдрэлийг саатуулах, булчин сулруулах
эмийн хордлого багтдаг.

 Ямагт тархины гүнзгий дутмагшлын шинж илэрнэ.
 Амьсгалын эзэлхүүн буурна.
 Ядмаг цуцсан амьсгал, хөхрөлттэй байна.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Төвийн гаралтай

 ХСХТ - ийн шинжилгээнд pCO2 өсч, pO2 эрчимтэй буурна.

 Амьсгалыг тэтгэн дэмжих, орлуулах.

 Тархины дутмагшлаас гаргах цогц эмчилгээ.

 Тархийг энергийн эх үүсвэрээр ханга.

 Глюкоз хэрэглэх эсэх ?!



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Сэлгэцэл хомсдол – Рестриктив сэлгэлцэл 
хомсдол

 Элдэв шалтгаант плеврит, пневмоторакс, гэдэсний саажил,
амьсгалын булчингийн сулрал зэргээс үүснэ.

 Шалтгааныг арилгах эмчилгээ голлоно.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Б. Хэт сэлгэцэл давамгайлсан 

 Анхдагч буюу амьсгалын төв өртсөнөөс, хоёрдогч буюу СХ
(амьсгалын замын бөглөршил) болон бодисын солилцооны
хүчилшлийн үед дасан зохицлын шинжтэйгээр үүснэ.

 Эхний тохиолдолд тусгайлсан эмчилгээ шаардлагатай.

 Дараагийн тохиолдолд хүчлүүлж буй эмгэг явцад нөлөөлөх
шаардлагатай.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Хэт Сэлгэцэл – Төвийн гаралтай (анхдагч)

 Вирүсийн халдвар, ялангуяа томуугийн А хүрээний вирүс
амьсгалын төвд сонгомол нөлөөлснөөс үүснэ.

 Гүнзгий олширсон амьсгал, тайван бус байдал, цонхийлт.

 avDO2 – ын зөрөө хэвийнээс (5% ) багасна.
 рO2 өсч, рСО2 буурна.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Хэт Сэлгэцэл – Дасан зохицлын (хоёрдогч)

 Бодисын солилцооны хүчилшлийг амьсгалын суурьшлаар нөхөн
тэгшитгэж байгаа зүй тогтол.

 Амьсгалын замын бөглөршил (цээжний булчин татагдах, цээж
хотолзох) болон,

 Кетохүчилшлийг (хүйтэн амьсгал, шээс ба цусанд кетон
тодорхойлогдох) ялган оношлох шаардлагатай.



АМЬСГАЛЫН ДИСБАЛАНС

Амьсгалын дисбаланс – Хэт Сэлгэцэл 

Эмчилгээний зарчим

 Сэлгэцлийг хязгаарласан зарчмаар амьсгалыг удирдах.

 Эмчилгээнд тэсвэрлэг бол 4% СО2 бүхий агаараар амьсгалуулах
мөн амьсгалын төвийг саатуулах (зохицуулах) зорилгоор морфин
0.1 мл/нас тунгаар тооцож авна.



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШИЛ

Амьсгалын Дутмагшил: Нэвтрэмж – хуваариламжийн

 Ихэнх амьсгалын замын вирүсийн халдвар, уушгины үрэвсэл -
үрэвсэл төст өвчнүүд, үжил - үжил төст өвчнүүдийн үед цулцан -
хялгасан судасны сарьс зузаарсантай холбоотой үүснэ.

 Ялангуяа вирүсийн халдварын суурин дээр цочмог үүсдэг
онцлогтой.

 Гол нь уушгины хялгасан судасны үрэвсэл үүссэнээс улбаатай.



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШИЛ

Амьсгалын Дутмагшил: Нэвтрэмж – хуваариламжийн

 Унтаж буй үед амнаас хөөс бурзайна (нас бага байх тусам онцлог
байна).

 Уушгинд нилэнхүй хөөслөг хэрчигнүүр сонсогдоно.

 Хоёр уушгинд амьсгал дамжилт суларч, тогшилтоор авиа
богиноссон байна.

 Рентгенд: уушгины үрэвслийн шинж болон уушгины зарим хэсгүүд
ателектазын байдалд орсон харагдана

 Шээсний гарц багасч, ТВД өснө.



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШИЛ

Амьсгалын Дутмагшил: Нэвтрэмж – хуваариламжийн

 FiO2 -г өсгөх замаар нэвтрэмж, хуваариламжийн аль нь
давамгайлж өртсөнийг тодорхойлно.

 FiO2 0.7 хүртэл өсгөхөд хөхрөлт намдаж байвал нэвтрэмж
давамгайлж алдагдсан байна гэж үнэлнэ. Хөхрөлт намдахгүй
бол хуваариламж давамгайлж алдагдсан байна.

 Кортикостеройд фармакологийн тунгаар авна.
 Стеройд бус үрэвслийн эсрэг бэлдмэл.



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШИЛ

Амьсгалын дутмагшил: Сэлгэцэл - хуваариламжийн

 Уушгины цус хуваариламж, цулцангийн сэлгэцлийн зохицуулга
алдагдсанаас улбаатай үүснэ.

 О2 болон бага эргэлтийн даралт бууруулах эмчилгээнд тэсвэрлэг
хөхрөлт ажиглагдана.

 Артерийн pO2 амьсгалуулж буй агаарын pО2 - той дүйцтэлээ өснө.

 Түгээмэлжсэн судас нарийсалт үүсч цонхийно.

 FiО2 өсгөөд байхад цонхийгоод байдаг онцлогтой.



АМЬСГАЛЫН ДУТМАГШИЛ

Уушгины дутмагшил (УЦГ, АЦДХШ)

 Уушгины дутмагшил нь цулцан-хялгасан судасны сарьс
дотно болон гадна төрөлт хөнөөлт хүчнүүдийн нөлөөгөөр
анхдагч ба хоёрдогч байдлаар гэмтсэнээс улбаалан үүснэ.

 Хүчилтөрөгч эмчилгээнд үл намдах гипоксеми, завсрын
эдийн хаван, уушгины тархмал нэвчдэс гэсэн харилцан
уялдаат эмгэг физиологийн зүй тогтлоор илэрхийлэгддэг амь
насанд аюултай эмгэг үзэгдэл юм.



ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ЭМЧИЛГЭЭ

Хамрын гуурсаар өгөх
 Хамрын салстын хаванг арилгах
 Нус цэрийг соруулах

Маскаар өгөх
Мөгөөрсөн хоолойд тавигдсан гуурсаар өгөх, амьсгал орлуулах
эмчилгээ

Амьсгалын замыг чөлөөлөх
 Ам хамраар соруулах, агаар дамжуулагч хэрэглэх, Хеймлихийн
барил

Амьсгалын замын шулуун байдлыг хангах
Мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавихын өмнө болон дараа хэсэг
хугацаанд маскаар хүчилтөрөгч өгөх (5 – 10 минут)



МӨГӨӨРСӨН ХООЛОЙД ГУУРС ТАВИХ

 Гуурс тавих явцад хэл унах, аспираци болох, дутуу
унтуулснаас ларинго – бронхоспазм болох аюултайг сана!

 Уртын хэмжээ Амаар: 12 + нас / 2
Хамраар: 15 + нас / 2
Гуурсны өргөний хэмжээ х 3

 Хэмжээ (өргөн) 4 + нас / 4 (uncuffed tube)
3 + нас / 4 (cuffed tube)

 Нэг ба түүнээс дээш насны хүүхдэд “сuffed tube” хэрэглэж
болно.

 3 өөр хэмжээтэй гуурс бэлд:
тооцоолсон хэмжээ, 1 хэмжээгээр их ба бага



АМЬСГАЛЫГ ТЭТГЭН ДЭМЖИХ
БОЛОН ОРЛУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ

FiO2 = 0.45 – 0.5 – 0.6
Аппараттай зохицсон байдал !!!
 Теопентал натри, седуксен, морфин, пропофол

Гуурс мөгөөрсөн хоолойн цэвэрлэх үйлийг
сайжруулах
 Гуурс мөгөөрсний санаци
 Аэрозоль эмчилгээ
 Доргиох иллэг
 Амьсгалын булчингийн дасгал

Мониторинг
 Амьсгал зүрхний монитор + Пульсоксиметр
 ХСХТ, рентген шинжилгээ



АМЬСГАЛ УДИРДАХ,                                
ОРЛУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН ХЭЛБЭРҮҮД

 Volume Controlled Ventilation (VCV)
 Pressure Controlled Ventilation (PCV)
 Volume Support Ventilation (VSV)
 Pressure Support Ventilation (PSV)
 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)
 Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)
 Pressure Regulated Volume Control (PRVC)
 Automode

Анхаарах зүйлс:
 PaO2 = 55-80 мм м.у.б түвшинд барихыг хичээх
 Уушги хамгаалах стратеги
 Амьсгал авалтын төгсгөлийн Рlateau Pressure 30 см.у.б

хэтрүүлэхгүй түвшинд байлгах
 Ихэнх тохиолдолд 10-15 см Н2О РЕЕР хэрэглэх



АМЬСГАЛ УДИРДАХ ҮЕИЙН БАГЦ ТУСЛАМЖ

1. Уушги хамгаалах стратеги баримтлах
2. Вентилятор хамааралт уушгины гэмтцээс (VILI) сэргийлэх
3. Вентилятор хамааралт уушгины үрэвслээс (VAP) сэргийлэх

Бусад:
 TV/ Рlateau pressure бага байх
 PEEP
 Толгойг өндөрлөх
 Ходоодны шархлаанаас сэргийлэх
 Унтуулганаас үе үе зайлсхийх (VAP)
 Гүн венийн тромбозоос сэргийлэх



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

Монгол улс, 16060 Улаанбаатар,
Баянгол дүүрэг, 11-р хороо,
Хувьсгалчдын гудамж, Эх Хүүхдийн
Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв

Утас: 11-362205
Факс: 976-11-362633
E-mail: ehemut@moh.mn
Вэб сайт: www.ehemut.mn


