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  Emergency Services                                                                                                           خدمات الطوارئ 

 After a Chest Tube is Removed         درـوب الصـة أنبـد إزالـبع

 

  متى تحصل على المساعدة
 

 :يب أسرتك في الحا&ت التاليةعد لرؤية طبوْ م بترتيب مَ ـُق 

ح يْ ـصبت بنزيف قإذا أُ  ، أوإذا أصبح جرحك أحمراً  �

، أو انبعثت منه رائحة )قطرات صفراء أو خضراء اللون(

 .كريھة

 101.3(درجة مئوية   38.5إذا أُصبت بحّمى تتجاوز  �

 ).  درجة فھرنھايت

 

 :م للطوارئ في حالة ماـرب قسـب إلى أقـاذھ

 .التنفس إذا وجدت صعوبة في �

 .صبت بألم في الصدرأُ إذا  �

 .ف من خ?ل الضمادة التي على صدركإذا كنت تنزِ  �

ك قل للممرضة وللطبيب في قسم حا�ت الطوارئ بأنه كان لديْ 

 .ھارة و أنبوب صدرفي الماضي رئة منْ 

 

 

  

    :لمعرفة المزيد، يستحسن أن تسأل

 طبيب أسرتك •

• HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   

أو اذھب على شبكة )   7- 1-1م وضعاف الّسمع للصّ (

  www.HealthLinkBC.ca    ا�نترنيت

  

  

  

  

ضع ھذا اEنبوب و قد وُ ر في صدرك صدْ كان لديك أنبوب 

واح ب الھواء أو استرْ تسرّ الذي كان سببه  Fزالة الھواء

  .الصدر
 

 Iشعة السEنأظھر تُ  ت لك حديثاً و التي أجريَ  ينية لصدركا 

 حالتھاعادت إلى ك قد تـئأن رِ قف والھواء قد توَ ب تسرّ 

أن يعود مرة ري سترواح الصدْ فيمكن ل?ومع ذلك، . ةالطبيعي

 اصابتك احتمالاLن فقد زاد ، وباFضافة إلى ذلك. أخرى

 .ا�سترواح الصدري في المستقبلب

 

 كيف تعتني بنفسك في البيت

حيث (حافظ على ارتداء ضمادة جافة ونظيفة على المكان  •

ن أو ث?ثة أيام بعد إزالة وميْ لمدة يَ  )أنبوب الصدركان 

 .اEنبوب

 .تسخةقم بتغيير الضمادة عندما تصبح رطبة أو مُ  •

 .استمر في القيام بتمارين التنفس العميق •

 

على س5متك  فاظاً حِ   

بعد إزالة ) ْينأسبوع( يوماً  �14 تسافر بالطائرة لمدة  •

 .أنبوب الصدر

إذا أي وقت في المستقبل  أسرتك فيث إلى طبيب تحد�  •

 :تريد المشاركة في اEنشطة التاليةكنت 

 الغطس بالرئة المائية -

 .تسلق المرتفعات العالية -

 .ك مرة أخرىـتـئإذا انھارت رِ  جداً  قد يكون اEمر خطيراً 

    :ت إزالة أنبوب صدرك بتاريختمّ 

Your chest tube was removed on: 
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