
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، یکی از درمان های انجام شده قفسه سینهدر اختالالت 

 بر حسب صالحدید پزشک، جراحی می باشد. 

 

 

 

 

جراحی های قفسه سینه علل مختلفی دارند که مهمترین 

 آن ها شامل:

 ضربات وارد شده به قفسه سینه

توده های خوش خیم و بدخیم موجود ریه ها، مری و سایر 

 موجود در قفسه سینهاندام های 

گرفتگی عروق کرونر، اختالالت دریچه ای و جراحی های 

 قلب باز

یکی از شایع ترین جراحی های قفسه سینه، جراحی های 

 ریوی می باشد.

 

 

 

 

.  

 

 :در صورت انجام جراحی قفسه سینه

در محل جراحی پانسمان دارید. پانسمان را از نظر وجود 

خونریزی بررسی نمایید. در صورت صالحدید  ترشح و 

پزشکتان ممکن است نیاز به تعویض پانسمان در منزل 

باشد. قبل از انجام پانسمان دست های خود را با آب و 

به  صابون بشویید و سپس پانسمان را با رعایت نکاتی که

  شما آموزش داده شده، تعویض نمایید.

در  سی نمایید. را بررقفسه سینه محل بخیه جراحی روی 

صورتی که در بین بخیه ها ترشح خون آلود و یا ترشح 

چرکی مشاهده می نمایید با پزشک خود در میان 

بگذارید.در محل جراحی ممکن است لوله ای جهت خروج 

 و مراقبت از این لوله، اهمیت دارد.  ترشحات داشته باشید

 

 

 

 

های در صورتی که بعد از جراحی درد دارید، از مسکن 

تجویز شده توسط پزشک، جهت کاهش درد استفاده 

نمایید. توصیه های دارویی و گیاهی اطرافیان را اجرا 

نکنید، این توصیه ها می تواند باعث آسیب به شما و به 

 تعویق افتادن روند درمان بشوند.

 

 

 

در صورتی که از لوله های تخلیه ترشحات که به محفظه 

استوانه ای وصل هستند برای شما استفاده شده های 

 است، دقت بفرمایید که:

 می نامند.  چست تیوباین لوله  را  

برای تنفس بهتر، در حالت نشسته یا نیمه نشسته قرار 

 گیرید.ب

سرفه و تنفس عمیق داشته باشید، در صورتی که هنگام  

سرفه در محل جراحی، احساس درد دارید، توسط ملحفه 

حل جراحی را بی حرکت نگه دارید و سپس یا بالش م

 تنفس عمیق و لب غنچه داشته باشید.  سرفه نمایید.

 تکنیک صحیح تنفس لب غنچه را بیاموزید.

 

 

 

هنگام راه رفتن بطری متصل به لوله را پایین تر از سطح   

 ریه ها گرفته و حمل نمایید.

به ترشحات تخلیه شده و حجم آن توجه نمایید. توجه 

، سطح  ) زمان دم و بازدم(نمایید که هنگام تنفس

ترشحات موجود در لوله متصل به  ظرف استوانه ای باال 

و پایین می رود و حرکت می کند که نشان دهنده 

عملکرد صحیح لوله تخلیه است. در صورت عدم حرکت 

سطح مایع، بالفاصله به پزشک یا پرستار خود اطالع 

 دهید.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در هنگام حرکت و یا جابجا شدن، نیازی به بستن لوله  

 نمی باشد.

اطمینان داشته باشید که لوله پیچ نخورده و یا تا نشده 

 باشد.

پانسمان اطراف لوله در قفسه سینه باز  در صورتی که

شد و یا ترشح خون آلود و چرکی داشت، به پزشک و 

 پرستار خود اطالع دهید.

 پس از خارج ساختن چست تیوب: 

  پانسمان انجام شده تا سه روز باز نشود.

تعبیه  ، در صورتی که برای شما لوله متصل به کیسه

توجه داشته ، که کاتتر پلور نامیده می شود شده باشد

 باشید که:

میزان ترشحات لوله را که وارد کیسه می شود کنترل  

نمایید، در صورتی که خروج ترشحات متوقف شده 

 .است، به پزشک یا پرستار خود اطالع دهید

پانسمان اطراف لوله در قفسه سینه باز  در صورتی که

شد و یا ترشح خون آلود و چرکی داشت، به پزشک و 

 پرستار خود اطالع دهید.

پس از جراحی، خارج ساختن کاتتر و یا چست تیوب، 

نرمش های سبک و فعالیت روزمره منزل را آغاز 

نمایید، زیرا به افزایش ظرفیت ریوی شما کمک فراوانی 

 می نماید.

 

 

در صورت نداشتن محدودیت جهت دریافت مایعات، 

مایعات به اندازه کافی استفاده نمایید، تا ترشحات ریوی 

 رقیق و تخلیه گردند.

منزل راه بروید، راه رفتن به پیشگیری از ایجاد لخته در 

د، در زمان حضور در بستر، در پاهای شما کمک می کن

 پاهای خود را تکان دهید.

 از بلند کردن اجسام سنگین پرهیز نمایید.

 ممکن است پس از جراحی، بر طبق صالحدید پزشک، نیاز

طبق  اکسیژن در منزل داشته باشید، در این مورد بر به 

 نظر پزشک عمل نمایید.

تشویقی استفاده   برای عملکرد بهتر ریوی، از اسپیرومتری

نمایید زیرا به افزایش ظرفیت ریوی در شما کمک فراوانی 

 می نماید.

 

 

 

 

 

 در صورت بروز عالئم زیر به بیمارستان مراجعه نمایید.

، خونریزی یا ترشح 5/38افت هوشیاری، تب بیشتر از 

، درد بیش از حد در ناحیه جراحی  محل بخیه هاچرکی از 

 در هنگام فعالیت و استراحت  شده، تنگی نفس

 

 

 

 

 

قفسه بعد از جراحی 

چگونه از خود   سینه، 

 مراقبت کنیم 

 

 

 

 
 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 ارتقا سالمت بیمارستان کسریگروه آموزش به بیمار و  
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