
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یراهنمادستورالعمل و 

 هموتوراکس

هموتوراکس الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 رژیم غذایی و تغذیه ❖

 شروع کنید.  را رژیم مایعات و با مشورت پزشک در صورت نداشتن حالت تهوع ✓

 در صورتی که حالت تهوع و استفراغ دارید از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید. ✓

 سعی کنید در زمان ابتال به بیماری و استراحت از مایعات بیشتری استفاده نمایید. ✓

 فعالیت  ❖

 .نمایید در بستر استراحت این بیماریدر مراحل اولیه  ✓

 ، ساق پا را به طور مكرر خم و راست کنید.و یا پاها اندام تحتانی سیاهرگ هایبه منظور پیشگیری از لخته شدن خون در  ✓

  خود را از سر بگیرید. طبیعی هایفعالیت ، با اجازه پزشک معالجاز بهبود عالیم پس ✓

صورت نداشتن سرگیجه و تاری دید جهت خارج شدن از تخت در صورت اجازه پزشک ابتدا بنشینید، سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان کنید. در  ✓

 ... از تخت خارج شوید. دقت کنید حتما پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.و

 درمان ❖

باید  ولی باشدمینایجاد نماید. در صورتی که بیمار مشكل خاصی نداشت نیاز به اقدام خاصی  نیز و عالئم خفیفی بسیار خفیف باشد تواندمی هموتوراکس ✓

 انجام گیرد. الزم تا در صورت تشدید عالئم اقدام درمانی  دائماً تحت نظارت باشد

. خونریزی شدید به سرعت اندازدمیخطر رگ همراه باشد، وضعیت بیمار را به سرعت به با آسیب وسیع عروق بز ضربه وارده به قفسه سینه در صورتی که ✓

کارآیی تنفس را کاهش  خون . اینتواند ریه را به طور کامل جابه جا کندمیو  شودمیدر قفسه سینه  خون لیتر میلی 1500 از بیش شدن جمعباعث 

 گیرد.زیر برای وی صورت میی درمان اتو اقدامشده  بستری بیمارستان بیمار دردر چنین مواردی  برد.میرا به سرعت به طرف شوک پیش  داده و بیمار

شود.سر لوله میاین لوله در فضای بین دنده ای قرار داده شده و با بخیه به پوست شما ثابت  گیرد.میانجام یا چست تیوب  تعیبه لوله در قفسه سینه •

 .شودمیبه محفظه ای شیشه ای یا پالستیكی وصل 

 شود.میجهت جبران خونریزی به بیمار خون وصل  •

 باشد.میگاهی جراحی برای بستن عروق خونریزی دهنده الزم و ضروری  •

 مراقبت  ❖

 از دستكاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید. ✓

 اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسكین درد شما را انجام دهد.در صورت داشتن درد، به پرستار  ✓

 به شما داده خواهد شد.داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار  ✓

 در صورت تنگی نفس به پرستار اطالع دهید تا برای شما اکسیژن بگذارد. ✓

 آن را کم و زیاد نكنید. از دستكاری میزان اکسیژن خودداری نمایید و فشار ✓

 مانند تنگی نفس یا دانه های پوستی و کهیر مشاهده نمودید به پرستار خود اطالع دهید.میدر صورتی که در زمان تزریق خون عالئ ✓

یشه ای دقت برای اطمینان از صحت کارکرد لوله به مایع داخل محفظه ش رای خروج خون لوله تعبیه شده است،زمانی که داخل قفسه سینه شما ب  ✓

 رود. از پرستار خود بخواهید تا کارکرد آن را به شما یاد بدهد.مینمایید. این مایع با تنفس شما باال و پایین 

 در صورت خونریزی از محل تعبیه لوله قفسه سینه و خیس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهید. ✓

  بروی لوله اجتناب نمایید.از کشیدن لوله تعبیه شده در قفسه سینه و یا خوابیدن  ✓
References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 
 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 هموتوراکس

 رژیم غذایی و تغذیه ❖

 در صورتی که حالت تهوع و استفراغ دارید از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید. ✓

 سعی کنید در زمان ابتال به بیماری و استراحت از مایعات بیشتری استفاده نمایید. ✓

 باید صورت گیرد.  دفعات زیادبه مقادیر کم و  خوردنغذا  ✓

 .غذاهای نفاخ و دیر هضم اجتناب کنیدمصرف  از ✓

 د.یحذف نمایخود از رژیم غذایی آن را در صورت مصرف الكل یا نوشیدنی های کافئین دار، ✓

 و مایعات مصرف کنید.میوه  ،مانند سبزی جاتجهت جلوگیری از یبوست رژیم غذایی پرفیبر   ✓

 فعالیت ❖

 خودداری کنید.تا دو هفته اول بیماری استراحت نمایید و از انجام ورزش  ✓

 توانید ابتدا ورزش های سبک انجام دهید.میدر صورت اجازه پزشک  ✓

 کنید.  بیماری استراحت در زمان ابتال به این فعالیت طور مكرر در بین به ✓

 از انجام ورزش های سنگین اجتناب نمایید. ✓

 مراقبت ❖

 نمایید. خودداری قلیانو  سیگارخصوصا  دخانیات از استعمال ✓

 کنید. اجتناب یا آواز خواندن خندیدنو صحبت های سریع و طوالنی،  فریاد، کردن از بلند صحبت ✓

 .تر باشدبیمار راحت برای است ممكن نشسته در حالت استراحت ✓

  .است ضروری و تنفس قلب ، تعداد ضربانخون فشار مرتب گیریشود، اندازهمی انجام در منزل مراقبت که در صورتی ✓

 اجتناب نمایید. آلودگی هوااز هرگونه  ✓

 د.دوری کنیمیاز حضور در مكان های شلوغ و پر رفت و آمد و عمو ✓

 جهت مسافرت استفاده نكنید. هواپیمااز  ✓

 خودداری نمایید. سنگیناز بلند کردن وسایل  ✓

 بخصوص سرماخورگی خودداری کنید. از تماس با افراد بیمار ✓

 و گرمای شدید دوری کنید. سرمااز  ✓

 به پرستار خود اطالع دهید.خروج هر نوع مایع چرکی و خیس شدن پانسمان  در صورت مشاهده ✓

 د.یرا تا معاینه مجدد توسط پزشک باز نكن خروج لوله قفسه سینهپانسمان محل  ✓

 زمان مراجعه بعدی ❖

 باشید پنوموتوراکس عالیم تان دارای خانواده از اعضای اگر شما یا یكی ✓

 در زمان مشخص شده توسط پزشک  ✓

 سانتیگراد  درجه 3/38تا  حرارت درجه افزایش ✓

 تنگی نفسیا  تشدید درد سینه ✓

 افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون، تعریق و پوست رنگ پریده سرد و مرطوبعالئم شوک مانند  ✓
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