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 Emergency Services                                                                                                                 خدمات الطوارئ

ئة ( َصْدِريّ ال ْسِتْرواحا�ِ    Pneumothorax (Collapsed Lung)     )الُمْنھارةالر�
 

  

 :بتاريخبا,شعة السينية  اء فحص$جرإلى قسم الطوارئ  ارجع 
_________________________ 

Return to the Emergency Department for a chest x-ray on:  

 

؟َصْدِرّي الْسِتْرواح ا�ِ  ع2جتم يكيف   

يتم إذ . شفى ا�سترواح الصدري الصغير من تلقاء نفسهيُ قد 

 .الجسم من طرفوس ببطء امتصاص الھواء المحبُ 

الھواء حول الرئة فإن كبر، ا78سترواح الصدري ل بالنسبةأما 

تتمكن رئتك من ا�نتفاخ من حتى  إزالته تتمأن  يحتاج إلى

 إلىأنبوب الصدر بين أض7عك  نقوم بإدخال سوف. جديد

اتجاه ذي  صمام َخف�اقب'أنبوب الصدر يتصل . ب الھوائيجيْ ال

 يسمح بدخول�  هلكنج ورخأن يھواء للصمام اليتيح . 'واحد

  .ب الھوائيجيْ ال إلىالھواء 

 

 
اتجاه واحد وذ صمام َخف6اق  

  َصْدِرّي ؟الْسِتْرواح ا�ِ ما ھو 

 و. يعني الصدر 'يالصدر'الھواء و إلى زُ مُ رْ يَ  'واحا�ِْسِترْ '

 -ثور  –مو  –نيو : و يسمى باFنجليزية(ا�ِْسِتْرواح الَصْدِرّي 

 سبِ حإذ ينْ  .تكھواء من رئالب تسرّ تحدث حين يمشكلة ) أكس

. ئة والقفص الصدريبين الرّ  المنطقة المتواجدةفي  الھواء

الضغط على فإن ، المنطقةكمية  الھواء في ھذه حين تزداد و

 تفاخنْ من ا�ِ  تكرئمكن تت�  حينئذو  .ھيارنْ ا�ِ  فيسبب تي تكرئ

وھذا يجعل  .)ھيقالشّ ( التنفس تحاول مابشكل صحيح عند

ً لتنفس صعبا ً ألم يسبب لكبالنسبة لك ويمكن أن  ا   .في الصدر ا

 

  َصْدِرّي ؟الْسِتْرواح ا�ِ  سببالذي يُ ما 

 :ا8كثر شيوعاً و أسباب ا�ِْسِتْرواح الَصْدِرّي من أھم 

 سقوط أو حادث سيارةبسبب صابة في الصدر ا� -

عنة أو طالجرح الذي يحدث إثر ك، جرح في الصدر  -

  .)َبْزلٌ ( ثقب

 ور في ا8ض7عكسُ  -

بدون أي سبب وْسِتْرواح الَصْدِرّي أن يحدث فجأة ل7ِ و يمكن 

 .'ياسترواح الصدر التلقائ' ىسمي و ھذا ما. على اFط7ق

سترواح �لNصابة بارضة الناس الذين ھم أكثر عُ من و 

 :التلقائي يالصدر

 ي البنية النحيلةذوِ   القامة لُ اوطِ   حاءا8صِ   الشباب -

 نونالمدخّ  -

 مشكلة في زمنة أوا8شخاص الذين يعانون من حالة مُ  -

 مدى الحياةمستمرة ئة رّ ال
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 كم يبقى أنبوب الصدر في الداخل؟

و ب تسرّ ال يتم الشفاء من إلى أن هنترك أنبوب الصدر في مكان

 .وھذا يمكن أن يستغرق عدة أيام. باسحِ نْ ا�ِ ھواء عن يتوقف ال
 

الصدر با8شعة السينية  نقوم بفحصنبوب، ا8 أن نخرجقبل 

ھوائي الب جيْ ال اختفىإذا . أن رئتك انتفخت من جديدللتأكد من 

 .إزالة أنبوب الصدرحينئذ نقوم ببسھولة،  تتنفس و أصبحت

 

 متى تحصل على المساعدة

 :إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما اذھب

  .نبوبا8إذا سقط  �

 :لمستشفىإلى ا ةمغادرالقبل 

 .جافة و نظيفة بضمادة صدرك  فيفتاح نا�غطية قم بت −

−  Qالضمادة في مكانھا بشريط �صقت ثب. 
 

تجد  أصبحت أو إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس �

 .صعوبة في التنفس
 

 يزولأو �  زداد سوءاً يألم في الصدر إذا كنت تعاني من  �

 .ا8لمتسكين دوية رغم تناولك 8ب
 

 101.3(درجة مئوية   38.5صبت بحّمى تتجاوز إذا أُ  �

 ).  درجة فھرنھايت

 

 

    :أن تسأل يستحسنلمعرفة المزيد، 

 طبيب أسرتك •

• HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   

أو اذھب على شبكة )   7- 1-1 للّصم وضعاف الّسمع(

  www.HealthLinkBC.ca  ا�نترنيت  

 كيف تعتني بنفسك في البيت 

 .إسترح •

نة سكّ المُ ا8دوية فتناول زعاج، نألم أو إ كنت تعاني منإذا  •

 :جيھاتلتوْ ل وفقاً لTلم 

ثل م(عاِدّي السيتامينوفين ا� دواء تتناوليمكنك أن 

 .)مثل موترين أو أدفيل(أو اFيبوبروفين ) ةعاِديّ التايلينول 

 حين تكونبتمارين التنفس العميق على ا8قل كل ساعة  قم •

 .مستيقظاً 

ً فَ خذ نَ  − واحدة إلى  لمدة  ثانية كسَ فَ نَ  و امسك، عميقاً  سا

 .نتيْ ثانيَ 

أمر  وھو علتسْ ھذا قد يجعلك . )فيرالزّ (أخرج الھواء  −

 .طبيعي

 .مرات 10افعل ذلك  −

 الشدّ أو  تواءلْ ا�ِ ن عِبَمْنأًى الصدر على أنبوب  حافظ •

صمام ال  تج عنينْ  ضجيجاً سمع تمن الطبيعي أن . كمحْ المُ 

، و ھو حين تتنفسقمت بشھيق أو زفير ما لك َخف�اقال

إذا . المزمارصفير أو صوت  الخفقانصوت صوت يشبه 

ب الھواء تسر�  أنّ  إمافھذا يعني كنت � تسمع أي صوت، 

 ا8نبوب بحثاً فحص ا .سبَ حَ انْ  بوب قدنا8 أنّ قد توقف أو 

 .لَل ن الخَ كامِ مَ  عن

على المكان حيث جافة ونظيفة  ضمادةارتداء على  حافظ •

 .أنبوب الصدر في صدرك يدخل

تأخذ  �. )سفنجةا�ِ ( تستحمكي يفة ا�ستحمام للِ استعمل  •

ً حمّ  � تذھب إلى أحواض . )شدّ ال( رشةتغتسل بالمِ  �و  اما

 .امات السباحةالمياه الساخنة أو حمّ 

واحد من أنبوب الجاه تا� ذي اقالخفّ صمام التقم بإزالة  � •

 .الصدر

 .ثقيلةحمال ي أأرفع ت � و ھقرْ مُ  أي نشاطٍ ب تقم � •

أنت أكثر . ل7ق7ع عن التدخين إجراءاتذ اتخ. ندخّ تُ  � •

 واصلتأخرى إذا  مرةئة الرّ نھيار باِ عرضة لNصابة 

 .التدخين


