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Persian

 Emergency Services  خدمات اورژانس 

         پس ازبرداشته شدن لولۀ قفسۀ سينه
شما در قفسۀ سينۀ خود يک لولۀ قفسۀ سينه ( ِچست 

تيوب) برای بيرون راندن هوای نشت شده يا نوموتراکس 
 داشته ايد.

عکسبرداری اخير از قفسۀ سينۀ شما نشان ميدهد که نشت 
به حالت طبيعی بازگشته هوا متوقف شده و ريۀ شما 

است. با اينحال  نوموتراکس ممکن است برگردد. 
همچنين احتمال بيشتری وجود دارد که شما در آينده دچار 

 نوموتراکس  بشويد.
 

 چگونه در خانه از خود مراقبت کنيد
روز پس از برداشتن لوله از پانسمان  3تا  2به مدت  •

 خشک و تميز در آن محل استفاده کنيد.

مان را در صورت خيس يا کثيف شدن عوض پانس •
 کنيد.

 به تمرينات تنفس عميق خود ادامه دهيد. •
 

 به جهت ايمنی خودتان
هفته) پس از برداشته شدن لوله با  2روز (  14تا  •

 هواپيما سفر نکنيد.
اگر ميخواهيد در آينده در هر يک از فعاليتهای زير  •

 شرکت کنيد با دکتر خانوادۀ خود مشورت کنيد: 
 واصی (اسکوبا دايوينگ).غ -
 کوهپيمائی در ارتفاعات باال. -

در صورتی که ريۀ شما دوباره دچار رويهم افتادگی 
 شود ممکن است بسيار خطرناک  باشد.

لولۀ قفسۀ سينۀ شما در 
 تاريخ:_____________برداشته شد.

Your chest tube was removed on: 

 After a Chest Tube is Removed  
                                                    

 زمان درخواست کمک
در موارد زير برای ديدن پزشک خانوادۀ  خود 

 قراربگذاريد:
زخم شما قرمز است، ترشح چرکی دارد (ترشح به  

رنگ زرد يا سبز) و يا بوی بدی از آن استشمام 
 ميشود.

درجۀ  101.3درجۀ سانتيگراد ( 38.5تب باالی  
 فارنهايت ) داريد.

 
در موارد زير به نزديکترين بخش اورژانس مراجعه 

 کنيد:
 به سختی نقس ميکشيد. 

 در قفسۀ سينه درد داريد. 

از داخل پانسمانی که بر روی قفسۀ سينه داريد  
 خونريزی ميکنيد.

ذشته به پرستار و پزشک در اورژانس بگوئيد که در گ
 ريۀ رويهم افتاده و لولۀ قفسۀ سينه داشته ايد. 

 
 

 
خوب است سوال کنيد: آگاهی بيشتر،برای   

 از دکتر خانوادگی تان •

( برای ناشنوايان و کم شنوايان با  1‐1‐8با شمارۀ  •
 شمارۀ

)  تماس حاصل کرده يا به آدرس وبسايت 1‐1‐7 
althLinkBC.cawww.He  مراجعه کنيد. 

 


