Arabic
خدمات الطوارئ

Emergency Services

بعـد إزالـة أنبـوب الصـدر
كان لديك أنبوب ْ
صدر في صدرك و قد وُ ضع ھذا األنبوب
إلزالة الھواء الذي كان سببه تسرّ ب الھواء أو استرْ واح

After a Chest Tube is Removed
متى تحصل على المساعدة

األشعة ال ِّسينية لصدرك و التي أجر َيت لك حديثا ً ُتظھر أن

ُقـم بترتيب َم ْوعد لرؤية طبيب أسرتك في الحاالت التالية:
 إذا أصبح جرحك أحمراً ،أو إذا أُصبت بنزيف قـ ْيح
)قطرات صفراء أو خضراء اللون( ،أو انبعثت منه رائحة

تسرّ ب الھواء قد َتوقف وأن ِرئـتك قد عادت إلى حالتھا
ْ
الصدري أن يعود مرة
الطبيعية .ومع ذلك ،فيمكن لالسترواح

كريھة.
 إذا أُصبت بحمّى تتجاوز  38.5درجة مئوية )101.3

الصدر.

أخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد زاد اآلن احتمال اصابتك
باالسترواح الصدري في المستقبل.

درجة فھرنھايت(.
اذھـب إلى أقـرب قسـم للطوارئ في حالة ما:

كيف تعتني بنفسك في البيت
• حافظ على ارتداء ضمادة جافة ونظيفة على المكان )حيث
كان أنبوب الصدر( لمدة َيوم ْين أو ثالثة أيام بعد إزالة
األنبوب.
• قم بتغيير الضمادة عندما تصبح رطبة أو ُمتسخة.

 إذا وجدت صعوبة في التنفس.
 إذا أُصبت بألم في الصدر.
تنزف من خالل الضمادة التي على صدرك.
 إذا كنت ِ
قل للممرضة وللطبيب في قسم حاالت الطوارئ بأنه كان لد ْيك
في الماضي رئة م ْنھارة و أنبوب صدر.

• استمر في القيام بتمارين التنفس العميق.

ِحفاظا ً على سالمتك
• ال تسافر بالطائرة لمدة  14يوما ً )أسبوعيْن( بعد إزالة
أنبوب الصدر.
َّ
تحدث إلى طبيب أسرتك في أي وقت في المستقبل إذا
•
كنت تريد المشاركة في األنشطة التالية:
 الغطس بالرئة المائية تسلق المرتفعات العالية.قد يكون األمر خطيراً جداً إذا انھارت ِرئـتـك مرة أخرى.
ت ّمت إزالة أنبوب صدرك بتاريخ :

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسأل:
•

طبيب أسرتك

•  - HealthLinkBCإتصل برقم 8-1-1
صم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة
)لل ّ
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

Your chest tube was removed on:

www.fraserhealth.ca
ھذه المعلومات ال تح ُّل َمح َّل ال ّنصيحة التي يُقدمھا لك أخصائي الرعاية الصح ّية الخاص بك.
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