خالصه مقاالت دومین کنگره طب هوافضا و زیرسطحی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

ارزیابی مسافران مبتال به بیماریهای ریوی برای سفرهای هوایی
دکتر محمود مومین زاده
دستیار تخصصی طب هوافضا و زیرسطحی

امروزه تخمین زده میشود كه میلیونها نفر در سال در سرتاسر دنیا از سفرهای هوایی برای جابجایی استفاده میكنند .با توجه
به حجم وسیع مسافرتها به این روش ،احتمال وجود مبتالیان به مشکالت پزشکی از جمله بیماریهای ریوی در بین مسافران افزایش
مییابد .در آمار ارایه شده توسط خطوط هوایی  QANTASاز میان  454مورد پزشكی رخ داده در حین پرواز ،حدود  %9شامل عفونت
دستگاه تنفسی و آسم بوده است .همچنین در یك بررسی انجام شده در آمریكا %10 ،از مشكالت پزشكی حین پرواز از  362مورد،
مربوط به آسم ،بیماری ای ریوی یا اختالل تنفسی بوده است.
گرفتن شرح حال و معاینه فیزیكی دقیق ،پایه و اساس اولیه ارزیابی بیماران فوق میباشد که در صورت وجود هر گونه مشگل
میتوان از تستهای پاراكلینیك برای بررسی بیشتر بیماران كمك گرفت .یكی از ارزیابیهای مهم برای مسافران هوایی ،پیش بینی این
نكته است كه آیا آنها در حین پرواز دچار هایپوكسی خواهند شد ،هایپوكسی ایجاد شده در چه حدی خواهد بود و آیا نیاز به تجویز
اكسیژن در حین پرواز خواهد داشت؟
انجام تست اسپیرومتری به عنوان یك تست عملكرد ریوی نیز برای بیماران فوق الزم است .درصورتی كه بیماران هایپركاپنی
داشته باشند یا مشكوك به آن باشند انجام  ABGالزم است .اندازه گیری اشباع اكسیژن ) (O2Satبا پالس اكسی متری نیز یك ارزیابی
آسان ،غیر تهاجمی و ارزان است كه برای قضاوت ما ضروری است.
برای ارزیابی احتمال بروز هایپوكسی و عملكرد ریوی روشهای مختلفی وجود دارد كه سه روش زیر ،شایعترین موارد هستند:
 )1تست پیاده روی ( 50متر 6 ،دقیقه12 ،دقیقه)
 )2پیش بینی احتمال هیپوكسی با استفاده از معادله
)3
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تست چالش هیپوكسی )(HAST/HCT

کلمات کلیدی :طب هوایی ،مسافرت هوایی ،بیماری ریوی ،ارزیابی.

