
 به چه دلیل لوله قفسه سینه گذاشته می شود ؟ 
لوله قفسه سینه یک لوله پالستیکی است که براي خارج کردن هوا و مایع              

 شود. دیواره قفسه سینه (فضاي پلور) گذاشته می و اضافی از فضاي بین ریه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نکات زیر را قبل گذاشتن لوله سینه در نظر داشته باشید ؟
جاگذاري لوله سینه ممکن است در شرایط اورژانس (روي تخت                   -

 بیمارستان) و یا در اتاق عمل انجام شود. 
 قبل از عمل می بایست موهاي قفسه سینه خوب تمیز شود.  -
 قبل از جاگذاري لوله، در محل داروي بی حسی تزریق می شود.  -
پزشک شما با یک برش کوچک در محل مورد نظر لوله را داخل کرده و       -

 آن را با نخ بخیه ثابت می کند. 
 سپس لوله به یک بطري متصل شده و پانسمان محل انجام می شود.  -
 

وجود درد بعد از عمل امري طبیعی می باشد که با مسکن برطرف خواهد                -
 شد. 

 شود. قفسه سینه براي شما انجام می عکس یک سینه لوله جایگذاريبعد از -
 نکات مهم زیر را رعایت کنید : 
 تر از بدن شما قرار گیرد. * بطري تخلیه همیشه باید پایین

* اگر بطري تخلیه واژگون شود لوله کار نمی کند، در این صورت به پرستار             
 خود اطالع دهید. 

مراقب باشید لوله تا نشود و حالت       * وقتی در تخت خود جابه جا می شوید،          
 پیچ خوردگی نداشته باشد. 

 مراقب باشید لوله کشیده نشود. * هنگام حرکت کردن 
* در مورد میزان فعالیت، راه رفتن و حمام کردن از پرستار یا پزشک خود                  

 سئوال کنید. 
* تمرینات تنفس عمیق و سرفه را مرتب انجام دهید. براي کاهش درد                 

 توانید با دست خود محل پانسمان خود را حمایت کنید. می
* زمان درآوردن لوله سینه بستگی به وضعیت بیماري شما و نظر پزشک                

 دارد. 
* قبل از درآوردن لوله سینه پزشک از شما می خواهد یک نفس عمیق                  

 کشیده و نفس خود را در سینه حبس کنید. 
* بعد از خارج کردن لوله سینه، محل توسط پزشک پانسمان شده و معموال              

 روز بعد از آن نباید به پانسمان دست زده شود.  2تا 
 در صورت بروز مشکالت زیر سریع به پرستار خود اطالع دهید:

 * تنگی نفس ناگهانی 
 * سختی هنگام نفس کشیدن که به تدریج بدتر می شود 

 * خارج شدن لوله سینه 
 * جدا شدن لوله سینه از بطري تخلیه 

 * واژگون شدن بطري تخلیه  
 * احساس درد و ناراحتی  

 * افزایش درجه حرارت بدن  
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