
 

 

 

دنده ها و داخل  نیب از یکیقرار دادن لوله اي پالست شامل

 ها.  هیهوا از اطراف ر ای عیما هیتخل يبرا نهیقفسه سي حفره

لوله اغلب از طریق لوله رابط متصل به یك محفظه متصل  این

 است. ممکن است با دستور پزشك درجاتی از فشار منفی 

 با استفاده از ساكشن در  این محفظه ایجاد شود.

لوله تا زمانی كه همه ي یا بیشتر مایع یا هواي موجود  در قفسه  

معموالً در عرض  عیما ایماند. هوا  یم یخارج شود، باق  نهیس

هواي داخل قفسه  ای عیاگر  ما یگاه می شود. هیچند روز تخل

 نهیلوله قفسه س قیرا از طر یخاص يسینه خارج نشود، داروها

 كنند. وارد می

 

 :زشکان لوله هاي سینه را براي انواع شرایط قرار می دهند از جملهپ

 .یك عفونت است كه در فضاي پلور بروز می كند آمپیما  :آمپیما

را  عیتا ما دیرا وارد كن نهیلوله س كی ممکن است الزم باشد

مواقع  یتواند در برخ یم از فضاي پلور عاتی. خروج مادیخارج كن

با انجام  توانیم نیهمچن .عفونت كمك كند عتریبه رفع سر

  كرد.مشخص  ی رانوع عفونت كشت از مایع خروجی

هموتوراكس وقتی ایجاد می شود كه خون اضافی  :هموتوراکس

در حفره قفسه سینه ایجاد می شود معموالً به دلیل آسیب، تومور 

یا خونریزي ایجاد می شود. پزشکان ممکن است براي جلوگیري 

از هموتوراكس بعد از عمل جراحی قفسه سینه، لوله سینه قرار 

 .دهند

تجمع مایع در فضاي پلور است. افیوژن پلور  : افیوژن پلورال

این بیماري می تواند به دلیل نارسایی قلبی، مایعات لنفاوي، 

 .تومور ریه یا عفونت هایی مانند سل و ذات الریه ایجاد شود

نوموتوراكس یك كالپس ریه است. گاهی اوقات  :پنوموتوراكس

یك ریه بدون هشدار می تواند كالپس شود كه به عنوان 

ودبخودي شناخته می شود. پنوموتوراكس پنوموتوراكس خ

همچنین می تواند در اثر آسیب دیدگی در قفسه سینه مانند 

 ادیز يدر صورت وجود هوا .شلیك گلوله یا زخم چاقو ایجاد شود

 هااختالل شدید در كار كرد ریه هوا در فضاي پلور  نشت مداوم ای

 را به دنبال دارد. یاتیح دیتهد و 

 

 تزریقو سپس  ع،یما هیتخل ،لولهدر این روش هدف نخست از 

مایع دوباره  پیشگیري از نشت براي نهیقفسه س در ژهیوي داروها

 است.

 اسکار و پیشگیريپوشش ریه را باعث ایجاد  داروها با تأثیر بر این 

 می شوند.از ساخت مایعات در این منطقه 

دهد تا  یاجازه م هیبه ر و ترشح اضافی پشت ریه،  حذف هوا

 شود. بسته ینشتمحل  دوباره منبسط شود و

 

  یراحت

تواند تنفس را دشوار  یم نهیهوا در قفسه س ای عیما ادیتجمع ز 

هوا ممکن است باعث كاهش  ای عیازما قسمتی خروجكند. 

 گردد.فرد  يبرا دنیكش نفسراحتی و  یناراحت

 

بعد از )چست تیوب(  نهیلوله قفسه س كیاوقات جراح  یگاه

تواند به شما  یجراح معموالً می در محل قرار می دهد، جراح

 ازیو چه مدت ممکن است ن وجود لوله الزم است چرا كه دیبگو

 .به ماندن در آن باشد

 

است )معموالً كمتر  نادرو عفونت(  يزی)خونر يخطر عوارض جد

 لوله گذاري يبرا تیرضاهنگام اخذ  پزشك درصد موارد(.  5از

 براي ی گذاشتن لوله قفسه سینهخطرات احتمالدرباره ي اینکه 

 .خواهد داد حیتوض ، براي شماشما چقدر باشد

 

حس می شود. قبل  نهیلوله قفسه سهنگام ورود  یاغلب ناراحت 

كمك به كاهش  يبرای حس كننده محل یب يدارو از ورود لوله 

معموالً  یناراحتد و در شود. یاستفاده م یناراحت ایهر گونه درد 

 .ابدی یم اهشك ردیگ یخود قرار م يكه لوله در جا یزمان

 

 :چیست (نهیچست تیوب) لوله قفسه س

 

 پلورودزیس روش دارم؟ ازی)چست تیوب( ننهیبه لوله س چرا

 

  :نهیقفسه س یجراح

 

   :نهیخطرات قرار دادن لوله قفسه س

 

  لوله درد در هنگام قرار دادن

 



 

 

 یزیخونر

 

 

 

 ایدر پوست  یرگ خون كیهنگام قرار دادن لوله  ممکن است

  سوراخ شود. یبه طور تصادف نهیقفسه س وارهید

است و خود به خود  یمعموال جزئ يزیخونردر این صورت، 

ممکن است بعد از لوله گذاري  به ندرت، شود.  یمتوقف م

كه محدود به محل دهد می رخ  هیاطراف ر ایدر داخل  يزیخونر

 جاگذاري لوله و قابل مشاهده می باشد.

 

باعث عفونت در  اطراف لوله وارد شوند و ازتوانند  یها م يباكتر 

 یباق نهیتر در قفسه س یطوالن نهیشود. هر چه لوله س هیاطراف ر

در  ویژه مراقبت.  شود یم شتریماند، خطر ابتال به عفونت بب

را خطر عفونت ، نهیلوله به س ورود يدر نقطه ا پوست پانسمان

  .دهد یكاهش م

 

 

 

 http://www.thoracic.org/clinical/critical-

care/patient-information/index.php 

 

 

 

 

 

 : عفونت

3 

 


