
 

 

پروسیجری که برای کشیدن مایعات و یا هوای اضافی انباشته در فضای جنب لوله باریکی .شرح کلی عمل یا پروسیجر  : 1

 این کتتر به ساکشن وصل شده است. از فضای بین دنده ای چهارم تا ششم عبور می کند و با اتصاالت مربوطه

کی بعضا نوزادان بدون دریافت تهویه مکانی –عمدتا شامل نوزادان بستری که نیاز به تهویه مکانیکی دارند :   . فرآیند پذیرش2

 مبتال می شوند. 

ه اورژانسی: صورتجلسبعد از صحبت با والدین رضایت کتبی با اثر انگشت گرفته می شود. )موارد . اخذ رضایت آگاهانه:   3

 اورژانسی بدون رضایت پر می شود.(

 احتمال خونریزی و عفونت یا عدم موفقیت در این پروسیجر وجود دارد. الف( میزان خطر و سود احتمالی: 

 راکثرا سیر بیماری خوب می باشد و از لحاظ روند بهبودی بالفاصله با کارگزاری این کتتر وضعیت بالینی بیماب( پیش آگهی: 

 بهبود می یابد.

 روش جایگزین ندارد.  ج( روش های جایگزین:

 . اقدامات الزم قبل از عمل یا پروسیجر شامل تصویر برداری، آزمایش، مشاوره و... 4

 فراهم کردن و آماده سازی باتل چست تیوب –آماده سازی وسایل الزم و کاتتر مناسب  –گرفتن عکس قفسه سینه بیمار 

 . نحوه عمل 5

 بی حسی موضعی دارد.روش بیهوشی:  الف(

 بایستی محل پروسیجر نکات استریلیتی انجام شود.ب( تکنیک های عمل )الپاروسکوپی، عمل باز و...(: 

 پرستار 2 –رزیدنت نوزادان  –پزشک متخصص نوزادان ج( تیم ارائه دهنده خدمت: 

 دقیقه 51حداکثر د( مدت عمل: 

 . مراقبت های بعد از عمل 6

 به صورت مداوم در هر سه شیفتالف( ویزیت پزشک: 

Chest Tube 



 

چک داشتن نوسانات و مکش در  –تم و بسته اتصاالت آن سو تعویض پانسمان و چک کردن سی N/Sب( مراقبت پرستاری: 

 سیستم فشار منفی

 بسته به صالحدید پزشکج( مدت بستری بعد از عمل: 

 . مراقبت های دوره نقاهت 7

نوزاد باید تمام مدت پروسه تسکین درد شود و تمام مدت از لحاظ صخت کارکرد سیتم ت در منزل: الف( مدت نیاز به استراح

 گامکو ساکشن بررسی شود.

عکس  –محل عمل باید از نظر عفونت و خونریزی مورد بررسی قرار گیرد ب( فالو آپ و پیشگیری های الزم بعد از عمل: 

ساعت یکبار  84-22هر  –هر زمانی که اختالل عملکرد تنفسی نوزاد ایجاد شود  رادیولوژی پس از جا گذاری کاتتر و همچنین در

 باید باتل چست تیوب تعویض شود.

 

 

 


