
 

  

 

در ّز صَرر لزار دادى لَلِ لفسِ . در ثخص اٍرصاًس ٍ یب در اسبق ػول 

ٍ سیٌی  ایذ اًجبم ضَد ٍ اوسیضى، سبوطيسیٌِ یه رٍش اسشزیل ة

دبًسوبى ٍ سز سزاوس وِ ضبهل سوبهی ٍسبیل السم اسز، ثبیذ در 

 .اخشیبر دشضه لزار گیزد

اسشفبدُ اس دارٍی ثی حسی هَظؼی در ضزایػ ثذٍى ثیَْضی دشضه ثب 

هٌؽمِ هَردًظز در لفسِ سیٌِ را ثی حس ٍ ثب اسشفبدُ اس یه ثزش 

ٍ ثؼذ لَلِ ثِ  وَچه، لَلِ لفسِ سیٌِ را ٍارد فعبی جٌت هی ًوبیذ

جبی خَد ثخیِ هیطَد وِ در سوبم هذر لَلِ ثِ سیسشن سخلیِ ٍصل 

چسز سیَة گبس ٍاسلیي در هحل لزار گزفشي ( چسز ثبسل)ضذُ اسز 

هْز ٍ هَم ضَد ٍ ثؼذ ثب گبسّبی اسشزیل  "لزار دادُ هیطَد سب هحل وبهال

لجل اس اًجبم دزٍسیجز .هحل هشثَر دبًسوبى هیگزدد "ٍ لَوَدالسز وبهال

چَى ثیوبر ًگزاى اسز دزسشبر ثبیذ ثب سَظیح رٍش ثِ آراهص ثیوبر 

ٍی ووه وٌذ ٍ هزالت حزین خصَصی ثیوبر ثبضذ ٍ ثِ حوبیز ػبؼفی 

رظبیز ػول درصَرسی وِ ثیوبر لبدر ثِ اًجبم  "ثذزداسد ٍ ّوچٌیي حشوب

 ٍ چه را ثیوبر حیبسی ػالئن ّوچٌیي .آى اسز سَسػ ٍی اهعبء ضَد

. ثبضذ داضشِ هذًظز ثؼذی ّبی ارسیبثی دبیِ ثؼٌَاى

رسشبر ثبیذ ثِ دسشَرار دارٍیی سجَیش ضذُ جْز ثیوبر سَجِ ٍ ثِ آى ح

دزٍسیجز ثبیذ ثِ ثیوبرآهَسش داد وِ اس حزوز  در ؼَل اًجبم.ػول وٌذ

. ّبی ًبگْبًی ٍ سزفِ ٍ سحزن ثذزّیشد

 داضز دبیِ  chest XRay یه ثیوبر اس ثبیذ دزٍسیجز اًجبم اس لجل

 ٍ هیطَد گزفشِ دیگز chest XRay یه ثیوبر اس ّن دزٍسیجز اس ٍثؼذ

 "هؼوَال ٍ وٌذ هی ارسیبثی را وبرش ًشیجِ ٍ سیَة چسز هحل دشضه

 ثیَسیه آًشی دارٍّبی اس ػفًَز درهبى یب ػفًَز اس جلَگیزی ثزای

 ٍ گشارش در را ثیوبر حبالر ٍ ضزایػ سوبهی ثبیذ دزسشبر.هیطَد اسشفبدُ

. ًوبیذ ثجز دزسشبری ًز

 7 اس سز ؼَالًی هذر ثِ سیَة چسز دادى لزار  :خطرات و عوارض

 .هیذّذ افشایص را ػفًَز خؽز رٍس

 

 

 

 

 سیٌِ، لفسِ ٍ ّب ریِ ثیي فعبی در هبیغ ووی ٍجَد سٌفس، فزایٌذ در

 ٍرٍد اهب وٌذ هی ووه سٌفس حیي در سبیص ثذٍى ّب ریِ حزوز ثِ

 ، جزاحی ػول حیي در یب ٍ آسیت اس ًبضی چزن یب ٍ خَى َّا، اس ووی

 والدس.ًوبیذ جلَگیزی ّب ریِ وبهل اسسبع اس هیشَاًذ جٌت، فعبی ثِ

 هٌجز هیشَاًذ ٍ وزدُ هَاجِ هطىل ثب را سٌفس ّب ریِ ًسجی یب ٍ وبهل

 راحشی ثِ سزػز ثِ سیَة چسز یه دادى لزار ٍ ضَد سٌفسی ارسز ثِ

. وٌذ هی ووه ثیوبر

لَلِ لفسِ سیٌِ یب چسز سیَة یه لَلِ دالسشیىی اًؼؽبف دذیز * 

اسز وِ اس ؼزیك یه سز دارای ولوخ ٍصل ثِ یه ثبسل هیطَد وِ 

ّیچ ارسجبؼی ثیي درٍى ایي لَلِ ٍ َّای ثیزٍى ٍجَد ًذارد ٍ درٍى ایي 

وِ ثبسل ثبیذ آة همؽز اسشزیل ٍ یب ًزهبل سبیلیي ریخشِ ضَد ؼَری 

سیز سؽح آة لزار گیزد در ثبسل  2cmلسوز اًشْبیی یب دیسشبل لَلِ 

یه ارسجبغ دیگز ثب ثیزٍى دارد وِ در ٌّگبم سٌفس ثیوبر حجبة ّبی 

 .َّای ایجبد ضذُ اس ؼزیك ایي راُ ثِ ثیزٍى هی رٍد

 :کاربردهای چست تیوب

 سجوغ َّا در فعبی جٌت: دٌَهَسزاوس  -1

 ظبی جٌتسجوغ خَى در ف: ّوَسزاوس -2

 سجوغ چزن در فعبی جٌت:  empyemaدیَسزاوس یب  -3

 سجوغ لٌف ًبضی اس هجزای سَراسیه: چیلَسزاوس -4

 الشْبثی غیز سزٍسی هبیغ سجوغ: ّیذرٍسزاوس -5

6- pleural effusion :جٌت فعبی در هبیغ دیگز اًَاع سجوغ 

ثسشِ ثِ ٍظؼیز ثیوبر، گذاضشي چسز سیَة هوىي اسز در   :شرح

. ثسشز ثیوبر رخ دّذوٌبر 

 

 :آموزش به بیمار

ثِ ثیوبر آهَسش دّیذ خزٍج ّز ًَع هبیغ چزوی ٍ خیس ضذى  -1

. دبًسوبى را گشارش دّذ

هؼبیٌِ هجذد ثِ ثیوبر آهَسش دّیذ دبًسوبى هحل چسز سیَة را سب  -2

. سَسػ دشضه ثبس ًىٌذ

ؼجك دسشَر ثیوبرسشبى، چسز سیَة، دسشىطْب ٍ دیگز سجْیشار را *

. دفغ وٌیذ

 :اقدامات پرستاری بعد از خروج چست تیوب

یه ػىس لفسِ سیٌِ ثگیزیذ سب هؽوئي ضَیذ لَلِ در سهبى  -1

ًبهٌبست خبرج ًطَد ٍ یب ٍرٍد سصبدفی َّا ثِ 

. فشِ اسزداخل فعبی جٌت صَرر ًگز

. ظزفیز اضجبع اوسیضى را ثب دبلس اوسیوشزی وٌشزل وٌیذ -2

. صذاّب ٍ ػولىزد سٌفسی را ثزرسی وٌیذ -3

. درصَرر ٍجَد ثخیِ، دَسز را اس ًظز ٍجَد ًىزٍس ثزرسی وٌیذ -4

. ٍجَد ًطبًِ ّبی ػفًَز را ثزرسی وٌیذ -5

ر ػالئن حیبسی ثیوبر ٍ سؽح راحشی اٍ لجل ٍ ثؼذ اس خزٍج چس -6

. سیَة را وٌشزل وٌیذ

سوبى ثىبر ثزدُ ضذُ، ًَع اؼالػبسی هبًٌذ خبرج وزدى سَچز، ًَع دبى -7

ٍ اًجبم ػىس لفسِ سیٌِ ٍ اؼالػبر حبصل اس آى درًبص 
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 (ره)آموزشي درماني امام خمیني مرکس 

  تیوب چست مراقبتهای
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 ادم دارٍّب، ثِ ّب الؼول ػىس ٍ سٌفسی هطىالر خًَزیشی، ػفًَز،

 حشی ٍ دیبفزاگن یب ٍ وجذ، ؼحبل ثِ صذهِ دزیىبرد، سبهذًَبد ریَی،

 .(ضَد گذاضشِ جٌت حفزُ اس سز دبییي لَلِ اگز) للت ٍ آئَرر

 ًفس، سٌگی ،seroma یب سیزجلذی ّوبسَم یه ضبهل جزئی ػَارض 

 سیزجلذی آهفیشم( هبیغ اس سیبدی حجن حذف اس دس) سزفِ ٍ اظؽزاة

  .دّذ هی ًطبى

: توجه و مواظبت در مرحله نقاهت

آهَسش ثِ ثیوبراى ثزای جلَگیزی اس دراس وطیذى رٍی لَلِ ٍ دزسشبر  -1

دّذ ٍ در ؼَل ثبیذ هؽوئي ضَد وِ ّیچ گزفشگی در ؼَل لَلِ رخ ًوی 

. لَلِ ًطز َّا ٍجَد ًذارد

سَجِ ثِ همذار ٍ رًگ ٍ ًَع ٍ درًبص ٍ اًذاسُ گیزی ٍ ثجز آى ٍ  -2

گشارش ثِ ضیفز ثؼذی 

سَجِ ثِ ٍظؼیز سٌفسی ثیوبر ٍ سطَیك ثیوبر ثِ اًجبم سزفِ ٍ سٌفس  -3

ػویك 

ثبیذ لَلِ لفسِ  "درصَرر جذا ضذى لَلِ اس سیسشن سخلیِ حشوب -4

گزدد ثٌبثزایي در ّوِ حبل ولوخ ثبیذوٌبر ثسشز ثیوبر  سیٌِ ولوخ

. ًگْذاری گزدد

در ٌّگبم اًشمبل ٍ جبثجبیی ثیوبر ثزای احشیبغ چسز سیَة ثبیذ  -5

. ولوخ ضَد

درصَرر ٍجَد لخشِ در ؼَل لَلِ سخلیِ وِ هٌجز ثِ جلَگیزی اس  -6

سخلیِ هیطَد ثبیذ چسز ثبسل ػَض ضَد وِ دس اس ولوخ وزدى اًشْبی 

 "لجال "چسز سیَة ثبیذ چسز ثبسل جذیذ را ثِ آى ٍصل وزد ٍ حشوب

در درٍى آى ًزهبل سبیلیي ریخشِ ضذُ ثبضذ وِ ًبحیِ دیسشبل لَلِ 

. در درٍى آى ثبضذ cm 2درٍى ثبسل 

 سیٌِ لفسِ لَلِ سبیز دبًسوبى رٍساًِ ػفًَز اس جلَگیزی ثزای -7

. گزدد سویش لَلِ اؼزاف ٍ سؼَیط

 

 

 درسز( ثبسل چسز) سیٌِ لفسِ درًبص سیسشن وِ داضز سَجِ ثبیذ -8

 .ثبضذ لَلِ گذاضشي هحل اس سز دبییي سؽح در ٍ

 داضشِ سَجِ لَلِ درٍى در هحلَل fluctuation ثِ ثبیذ دزسشبر -9

 .اسز لَلِ وبروزدى دٌّذُ ًطبى وِ ثبضذ

 داضشِ هذًظز َّا ًطز احشوبل یب ٍ سزن ٍجَد ًظز اس را لَلِ ؼَل -10

 ثبضذ

 :اقدامات پرستاری قبل از خروج چست تیوب

ثزای ثیوبر سَظیح دّیذ وِ خزٍج چسز سیَة فمػ چٌذ ثبًیِ سهبى  -1

سشریك هسىي  دلیمِ لجل اس اًجبم دزٍسیجز 30درصَرر لشٍم . هی ثزد

. وٌیذ

 ٍ ثخیِ وطیذى ثزای را اسشزیل سز سذس ٍ  دسشْب را ضسشِ -2

 .وٌیذ اسة هجذد دبًسوبى

ثیوبر را در دَسیطي هٌبست لزار دادُ ٍ اس ًظز جسوی ٍ ػبؼفی هَرد  -3

. حوبیز لزار دّیذ

ثؼذ اس وطیذُ ضذى ثخیِ ّب اس ثیوبر ثخَاّیذ یه ًفس ػویك ثىطذ  -4

هبًَر . )ٍ سب سهبى خزٍج لَلِ ّب سَسػ دشضه ًفس خَد را ًگْذارد

( ٍالسبلَا

ٍاسلیي ٍ گبس در هحل وطیذُ ضذى چسز ثب لزار دادى چٌذ ػذد گبس  -5

. سیَة ثب چست، دبًسوبى را فیىس وٌیذ

دبًسوبى لفسِ سیٌِ را ثزرسی وزدُ ، همذار ٍ ًَع هَاد درًبص ضذُ اس  -6

. دزسشبری السم را ثؼول آٍریذ لفسِ سیٌِ را ثزرسی ٍ هزالجشْبی

وزدُ ثیوبر را اس ًظز ٍجَد آهفیشم ثؼذ اس خزٍج چسز سیَة ثزرسی  -7

. ٍ سوبم هَارد اًجبم ضذُ را در گشارش دزسشبری ثجز وٌیذ
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