
 تعریف:

 ریاف پذطانع یکیپالست لوله کی وبیچست ت ایاي  نهیلوله س

ها و قفسه  هیر نیترشحات در فضاي ب هیاست که جهت تخل

شود.درحالت  یم گذاشته مییگو یکه به آن جنب م نهیس

به  عیما نیفضا وجود دارد ا نیدر ا عیما یمعمول مقدر کم

، اما  کند یم کمک تنفس نیح در شیها بدون سا هیحرکت ر

عمل  ای و بیازآس یناش رهیغ و چركاز هوا ، خون ، یورود کم

ها جلو  هیاز اتساع کامل ر تواندیم به فضاي جنب یجراح

 ها تنفس هیر ینسب ایکامل و  دنیم خوابروي ه . دینما ريیگ

 یتنفس ستیتواند منجر به ا یبا مشکل مواجه کرده و م را

اي جنب که به آن اي درفض نهیس لوله کیشود . قرار دادن 

شده وبه  ترشحات هیشود باعث تخل یگفته م وبیچست ت

 .کند یم مارکمکیب یراحت

 

 شود؟ یگذاشته م نهیچگونه داخل قفسه س وبیچست ت

 ردیصورت گ ماریب نیممکن است بربال وبیچست ت گذاشتن

بدون  طیادرشر.شود یکار در اتاق عمل انجام م نیاصوال ا یول

،  یموضع یحس یبا استفاده از داروي ب ، پزشک یهوشیب

 کیو با استفاده از  حس یرا ب نهیمنطقه مورد نظر در قفسه س

را وارد فضاي جنب نموده و  وبیت چست کوچک برش

لوله  کند . سپس یوصل م هیتخل ستمیبالفاصله به س

کامالً  لیاستر با گازو شودیم هیبه جاي خود بخ

 گردد. یپانسمان م

 

 یدرمان ندیبه فرا جهت کمک یمدد جوي گرام

 :دییتوجه نما ریهاي ز هیخود به توص

 وبیگذاشتن چست ت نیخود را در ح آرامش 

 .دیحفظ کن

 دیکن زیو سرفه پره یازحرکتهاي ناگهان. 

 در  ایو  دهیباشد به پهلو خواب ازیممکن است ن

 پزشک حاتیبه توض دیریقرار گ یخاص تیوضع

 .دییتوجه نموده و با وي همکاري نما

 به شما  وبیت ازگذاشتن چست درصورت لزوم پس

داده  پزشک زیتجو با کیوتیب یمسکن و آنت

 .خواهد شد

 قبل و  وبیچست ت ريیمحل قرارگ یجهت بررس

گرفته  یگراف ویراد عکس کیبعد از گذاشتن آن 

 .شود یم

 خم شدن لوله  و یگرفتگ هنگام استراحت مراقب

 دیو برروي آن دراز نکش دیباش

  خروج ترشحات ایدرصورت مشاهده هرگونه نشت هوا و 

به پرستار خود اطالع  هیتخل ستمیازلوله به خارج از س

 .دیده

  در صورت مشاهده حبابهاي هوا داخل مخزن

 به –شود  یگفته م باتل چست آن به که –ترشحات 

 .ددهی اطالع خود پرستار

 هیتخل ستمیلوله از س یا شدن ناگهاندرصورت جد 

که به آن کلمپ  مخصوص رهیبالفاصله لوله رابا استفاده از گ

 .دیده اطالع شود بسته و به پرستار یگفته م

  اگر کلمپ وجود نداشت لوله را با دست به گونه اي

که هوا وارد آن نشود و بالفاصله به  دیخم کرده و تا بزن

 .دیپرستار خود اطالع ده

 باتل دسته دارد از آن جهت  چست کهیدرصورت

 .دیاستفاده کن ییجابجا

 باتل در هنگام  چست رهیازلوله ها به عنوان دستگ

 .دیاستفاده نکن ییجابجا

 باتل را داخل  باتل دسته ندارد ، چست اگر چست

 .دیگذاشته و حمل کن مخصوص سهیک

 پایین تر شهیهم دیکه چست باتل با دیتوجه کن 

 .باشد وبیازسطح چست ت

 لوله با  ریموجود درمس عیبه طور معمول سطح ما

رود که نشان دهنده ي کارکردن  یم نییباال و پا هرنفس

 ت.اس وبیچست ت

 بار درساعت سرفه  8.7 دیهست داریکه ب یهنگام

کار به خروج  نیا دیانجام ده قیو نفسهاي عم دیکن

  کند. یم یفراوان ترشحات کمک



 

 شود؟ یچگونه خارج م وبیچست ت

 برد یزمان م هیچند ثان فقط وبیخروج چست ت. 

 شد یم زیدرصورت لزوم براي شما مسکن تجو.  

 قرار  مورد نظر پزشک تیضعو در و دهیبه پهلو خواب

 دیریبگ

 از  از آن پزشک شود . پس یم دهیها کش هیابتدا بخ

 و نفس دهیکش قیعم نفس کیخواهد که  یشما م

 .دینگهدار نهیخود را تا زمان خروج لوله از قفسه س

 شود یپانسمان م هیشده و ناح خارج وبیچست ت 

 مجدد توسط  نهیرا تا معا وبیپانسمان محل جست ت

 .دیاز نکنب پزشک

 شدن پانسمان را  سیو خ یچرک عیخروج هر نوع ما

 .دیگزارش ده
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