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بخش اورصانس –بیمارستان شهیذ دکتز قلی پور بوکان   

  نافذ قفسه سینهآسیب غیز–راهنمای بیماران 

ایذ. تا تَجِ تِ ًؽاًِ ّای فؼلی ٍ آظیة در ًاحیِ قفعِ ظیٌِ تِ اٍرشاًط هراجؼِ کردُ در اثر...... ؼوا ................تیوار گراهی خاًن / آقای .................

در حال حاضر در ؼوا ٍجَد ًذارد تٌاترایي فؼالً ًیاز تِ تعتری در تیوارظتاى یا  یٍ هؼایٌات اًجام ؼذُ در اٍرشاًط، ػالین هْن ٍ خطرًاک تررظی ّا

 اًجام ػول جراحی ًذاؼتِ ٍ در حال حاضر هی تَاًیذ تِ هٌسل تازگردیذ.

ال ؼکعتگی دًذُ ٍجَد ًذارد.تا تَجِ تِ ػالئن، هؼایٌات ٍ تصَیر ترداری اًجام ؼذُ احتو         

تا تَجِ تِ ػالئن، هؼایٌات ٍ تصَیر ترداری اًجام ؼذُ احتوال ؼکعتگی دًذُ ٍجَد دارد.         

 پس اس تزخیص تا سمان بهبودی به نکات و توصیههای سیز توجه کنیذ:

ّفتِ گاّی تا چٌذ هاُ) تِ طَر خفیف  3-6ًعثی هی یاتذ اها اغلة  هؼوَالً پط از یک ّفتِ تْثَددرد در ًاحیِ دیَاری قفعِ ظیٌِ ٍ هحل ضرتِ  -1

کٌذ.تر( اداهِ پیذا هی  

تا حرکت کردى، ظرفِ، ػطعِ، خٌذُ، ٍ حتی تٌفط ػویق تؽذیذ ٍ تذتر ؼَد. درد ؼوا هوکي اظت -2  

ی ػضالت ٍ احتوال ترٍز ػفًَت در ریِ هی رٍز پرّیس کٌیذ چَى اظتراحت طَالًی تاػث ضؼف ٍ خؽک 1-2از اظتراحت هذاٍم در تعتر تیػ از -3

 ؼَد.

.ثاًیِ ًفط خَد را ًگْذاریذ 3تار ًفط ّای کاهالً ػویق تکؽیذ ٍ ّر تار  10ظاػت  1-2ترای جلَگیری از ػفًَت ریِ، ّر  -4  

ؼَد.ترای ترٍز ػفًَت هیدر صَرت ترٍز ظرفِ تِ ّیچ ٍجِ جلَی آى را ًگیریذ. ظرفِ کردى تاػث تخلیِ ترؼحات ریِ ٍ کاّػ احتوال  -5

تَاًیذ  یک تالػ را تِ قعوتی از قفعِ ظیٌِ کِ دچار ضرتِ ٍ احعاض درد ؼذُ اظت هحکن فؽار کاّػ درد ًاؼی از ظرفِ یا تٌفط ػویق هی

 دّیذ تا هیساى درد کاّػ یاتذ.

از هصرف ظیگار ٍ قلیاى ٍ اًجام فؼالیت ّای جعوی ؼذیذ خَدداری کٌیذ. -6  

تار ٍضؼیت خَد را تغییر دادُ یا چٌذ  1دقیقِ  30تا 20ذى در یک ٍضؼیت طَالًی تِ ٍیصُ در حالت ًؽعتِ خَدداری کٌیذ ٍ ّر از تاقی هاً -7

 قذم راُ ترٍیذ.

.ٍ راًٌذگی طَالًی هذت پرّیس کٌیذاز تلٌذ کردى اجعام ظٌگیي ٍ حول کَلِ پؽتی  -8  

رد تٌاترایي از تعتي قفعِ ظیٌِ ) هثالً تا پارچِ یا تاًذ تِ دٍرآى ( خَددداری کٌیذ.ایي آظیة ًیاز تِ گچ، آتل ، پاًعواى یا تاًذاش ًذا -9  

چٌاًچِ جْت کٌترل درد تِ صَرت هٌظن ٍ کافی از دارٍّای ضذ درد هثل اظتاهیٌَفي، ترٍفي، دیکلَفٌاک ٍ ًاپرٍکعي اظتفادُ کٌیذ. -10

  تِ ػلت احتوال خًَریسی خَدداری کٌیذ. از هصرف آظپریياظتاهیٌَفي هصرف کٌیذ.ظاتقِ اتتال تِ زخن هؼذُ داریذ، جْت کاّػ درد فقط 

تذٍى تجَیس پسؼک از هصرف دارٍّای کَرتًَی اجتٌاب کٌیذ. تِ ّیچ ٍجِ از ترکیثات ٍ دارٍّای ضذ ظرفِ اظتفادُ ًکٌیذ. -11  



 

2 
 

 20ظاػت تِ هذت  3-4فادُ کٌیذ.کیعِ یخ را ّر رٍز اٍل پط از ترخیص جْت کاّػ درد از کوپرض ظرد یا کیعِ یخ اظت 1-2در  -12

دقیقِ تر رٍی قعوت ّای دردًاک قرار دّیذ. دقت کٌیذ یخ در تواض هعتقین تا پَظت قرار ًگیرد، در رٍزّای تؼذ هی تَاًیذ از کوپرض گرم 

ًَتت ( اظتفادُ کٌیذ یا دٍغ آب گرم تگیریذ. 4یا رٍزاًِ )ٌّگام تؽذیذ درد یا حَلِ گرم   

اًجام فؼالیت ّایی کِ ًیاز تِ تاال ًگْذاؼتي ظر، ؼاًِ ّا ٍ تازٍّا  ٍ کؽیذُ ؼذى پؽت ٍ کور تِ ظوت تاال دارد) هثل آٍیساى کردى  از -13

  پردُ ّا، تؼَیض الهپ، ترداؼتي اجعام از قفعِ ّای تلٌذ( خَدداری ًوائیذ.

هایؼات کافی هصرف کردُ، تِ هیساى هٌاظة آب تٌَؼیذ. -14  

 در صورت بزوس هزیک اس عالئم سیز مجذداً به اورصانس  یا پششک معالج مزاجعه کنیذ:

درجِ یا حوالت لرز 38تة تاالی      

تؽذیذ درد قفعِ ظیٌِ کِ تا هصرف دارٍی ّای ضذ درد ٍ اظتراحت تْثَد ًیاتذ    

درد ؼذیذ در ؼکن، پْلَ ّا، ؼاًِ ّا، فک ٍ گردى    

تٌگی ًفط ٍ تپػ قلة    

  طّوراُ تا ظرفِ ٍ خلدفغ خَى   

تَْع ٍ اظتفراؽ ٍ تی اؼتْایی    

  ضؼف ٍ تی حالی ؼذیذ یا کاّػ ظطح َّؼیاری  )تیَْؼی(  

رًگ پریذگی، تؼریق ٍ ظرد ؼذى اًذام ّا     

ظرگیجِ ٍ احعاض ظثکی ظرد    

  اظتفراؽ خًَی ) خَى رٍؼي یا ظیاُ رًگ(  

  ػذم تَاًایی در دفغ گاز ٍ هذفَع  


