
  )  Chest tubeلوله كنار قفسه سينه (
وسيله اي است جهت تخليه هوا ،مايع يا خون از داخل 

  فضاي جنب و اطراف ريه.
در اثر بيماريهايي مانند ذات الريه ،شكستگي هاي دنده 
،فرو رفتن اجسام تيز يا چاقو در قفسه سينه ،سرطان 
ريه ،پس از اعمال جراحي قفسه سينه و برخي اعمال 

در فضاي جنب ،مايع  ، خون ،چرك يا   ،شكم جراحي
هوا تجمع مي كند وباعث روي هم خوابيدن ريه ها مي 
شود كه در اين مواقع با تعبيه يك يا چند عدد لوله 

  دقفسه سينه مي توان به تخليه اين مواد كمك كر

    
 مراقبت از لوله قفسه سينه :

براي خارج شدن از تخت حتما از همراه كمك بگيريد  .١
ابتدا براي چند دقيقه در كنار تخت بنشينيد و اگر  و

 احساس ضعف و سرگيجه داشتيد دراز بكشيد.
با گذاشتن دستها يا يك بالش بر روي محل قفسه  .٢

سينه و فشار بر روي آن نفس عميق كشيده و سرفه 

 ريه ها كنيد  كه از درد پيشگيري كرده و به باز شدن
 ك مي كند.و خارج شده مايع و خون اطراف ريه كم

با سرفه موثر خلط را خارج كنيد. گاهي اوقات پزشك  .٣
براي كمك به تنفس عميق و سرفه ، از شما مي 

ري تشويقي خواهد در دستكش بدميد يا از اسپيرومت
هاي الزم توسط پرستار به استفاده كنيد . آموزش 

فيزيوتراپي تنفسي ، سرفه و  شما داده مي شود.
از ست تيوب و بعد تنفس عميق ،در مدت اتصال چ

 خارج  كردن آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
  

    
عكس سينه ممكن است چند بار براي شما انجام  .٤

باز شدن شود تا پزشك تصوير ريه هاي شما را از نظر 
 يد.ريه ها ، كنترل نما

 

مراقب باشيد محل هاي اتصال  لوله هاي بطري با لوله  .٥   
صورت جدا شدن قفسه سينه از هم جدا نگردد. در 

بالفاصله لوله را  ، يا  شكسته شدن بطري ناگهاني آنها
 (گيره ) محكم تا كنيد يا كلمپدر محل خروج از بدن 

 پرستار اطالع دهيد. به  "آن را ببنديد و فورا
  از حالت ايستاده خارج نگردد.دقت كنيد بطري  .٦
محل ورود تميزي و نظافت پانسمان و اطراف  مراقب .٧

 سينه باشيد. لوله به قفسه
بطري هميشه پايين تر از قفسه سينه قرار گيرد و از  .٨

در  باال بردن بطري باالتر از قفسه سينه اجتناب كنيد.
هنگام استراحت در تخت ،بطري را روي زمين قرار 

 دهيد.
متصل  از سه لوله  جهت خارج شدن از تخت ، دو لوله .٩

بطري را در دست  بگيريد و مراقب كشيده شدن  به
 لوله باشيد.

 



از پيچ خوردگي لوله ها جلوگيري نماييد و روي لوله  .١٠  
 نخوابيد.  ها

در صورت بي احتياطي و خارج شدن ناگهاني لوله از  .١١
را محل  موجود ،گاز و گاز وازلينه از محل سينه ،

با  و در صورت موجود نبودن ، ،پوشانده و فشار داده
و مانع ورود و خروج دست محل را محكم فشار داده 

و به پرستار اطالع هوا به داخل قفسه سينه شويد 
 دهيد.

از خارج شدن لوله توسط پرستار يا پزشك  پس .١٢
 ،حداقل يك ساعت در تخت و تحت نظر بمانيد

ضمن مراقبت از پانسمان ،  پس از خارج شدن لوله .١٣ 
آن،پانسمان تا پنج محل و جلوگيري از خيس شدن 

 تا محل خروج چست تيوب ترميم شود. روز باز نشود
  كردن پوست ) در صورت احساس پف كردن (باد .١٤ 

 در اطراف لوله سينه به پرستار اطالع دهيد .

بطوري كه نصف ، در صورت خونريزي ناگهاني  .١٥
يك ساعت پر شد فورا به بطري در كمتر از  

 پرستار اطالع دهيد.
خونريزي در ساعات اوليه  و به مقدار كم ، معموال  .١٦

 بدون درمان خاصي خود بخود قطع مي شود. 
پــس از تــرخيص؛ عاليــم عفونــت ناحيــه لولــه را  .١٧

بـاالتر)، درد   ٣٨ ocبررسي كنيد در صورت تـب ( 
غير قابل كنترل ، ترشـح زيـاد از ناحيـه عمـل و     
عاليم خونريزي حتماً به پزشك مراجعه نمائيـد و  
همچنين با كارشناس كنترل عفونـت بيمارسـتان   

 ) تماس بگيريد٣٧١١٨٢٥٨(
را تهيه و در زمان توصيه شده به شرح  *نسخه دارويي

  ذيل مصرف نمائيد:
١. .................................................................................................. 
٢. .................................................................................................. 
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*نام پزشك معالج شما :  
...................................................................  

پيگيري هاي بعدي و مراجعه به پزشك *تاريخ 
  :   معالج

..................................................................  
  هر چه سريعتر براي شما مددجوي گراميبا آرزوي سالمتي 

  

  
  

مراقبت و توجهات الزم در لوله قفسه 
  سينه(چست تيوب )

  واحدآموزش آدرس سايت بيمارستان:
www.nekuei.muq.ac.ir  


