
دليلك إلى جراحة الرئة





هــذا الكتيــب هــو تلخيــص تبســيطي لعمليــات جراحــة الرئــة وكيفيــة التحضيــر لهــا واملضاعفات 
حملتملة ا

ال تتردد عن سؤال طبيبك عن نوع العملية املراد اجراؤها لك بتفصيل أكثر

الرئة هي العضو املسؤول عن تزويد دم اإلنسان باألوكسجني واستخراج ثاني أكسيد الكربون من الدم.

الرئــة موجــودة يف التجويــف الصــدري حــول القلــب وهــي مكونــة مــن نســيج اســفنجي مــن ثالثــة أجــزاء يف 
الناحيــة اليمنــى وجزئــني يف الناحيــة اليســرى

يدخلهــا الهــواء عــن طريــق القصبــة والشــعيبات الهوائيــة إلــى داخــل احلويصــالت الهوائيــة املســؤولة عــن نقــل 
األكســجني وثانــي أكســيد الكربــون مــن وإلــى الــدم
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أمراض الرئة

مــا الــذي يســبب أمــراض الرئــة: عنــد التنفــس يدخــل إلــى اجلهــاز التنفســي العديــد مــن البكتيريــا  	
ــل قــد يكــون  ــة. وهــذا التعل ــل الرئ ــي قــد تكــون ســببا يف تعل ــات الت ــة وامللوث والفيروســات واألترب

مؤقتــا وال يؤثــر علــى رئــة االنســان، وقــد يكــون دائمــا ويســبب أمــراض الرئــة.

أمثلــة علــى أمــراض الرئــة: الربــو الشــعيبي، االلتهــاب الرئــوي، التهــاب القصيبــات الهوائيــة املزمن،  	
التليــف الرئــوي، ســرطان الرئة.

مــا هــي أعــراض أمــراض الرئــة: العديــد مــن األعــراض قــد تكــون دليــال علــى تعلــل اجلهــاز التنفســي  	
عنــد اإلنســان ومــن هــذه األعــراض: صعوبــة التنفــس، ضيــق التنفــس، الســعال، نزيــف مــع الســعال، 

آالم يف الصــدر، فقــدان الشــهية، نــزول غيــر مبــرر يف الــوزن.

األســباب الشــائعة لعمــل جراحــة الرئــة: قــد يقــوم الطبيــب بعمــل جراحــة مــن أجــل تشــخيص  	
مــرض الرئــة عــن طريــق أخــذ عينــات مــن الرئــة أو الغشــاء البلــوري احمليــط بالرئــة أو مــن جــدار 
الصــدر. قــد يكــون الســبب جلراحــة الرئــة هــو عــالج أورام الرئــة عــن طريــق اســتئصال جــزء أو 
كامــل الرئــة. أســباب أخــرى جلراحــة الرئــة تشــمل استكشــاف التجويــف الصــدري لتفريــغ ســوائل أو 

هــواء محيــط بالرئــة ليســاعدها يف التمــدد والقيــام بوظيفتهــا
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أنواع جراحة الرئة:

جراحــة الرئــة عــن طريــق الشــق اجلراحــي العــادي: يقــوم طبيــب جراحــة الصــدر بعمــل جــرح . 	
بجانــب املريــض للدخــول إلــى التجويــف الصــدري مــن بــني االضــالع ويــرى الرئــة بالعــني املجــردة ليقــوم 

باالستئصال.

جراحــة الرئــة باملنظــار: هــي نــوع مــن أنــواع التداخــل اجلراحــي دون اللجــوء إلــى الشــق اجلراحــي . 	
العــادي حيــث يقــوم طبيــب جراحــة الصــدر بإدخــال كاميــرا صغيــرة احلجــم مــع األدوات اجلراحيــة 
عــن طريــق فتحــات صغيــرة ال يزيــد حجمهــا عــن 1 ســم يف التجويــف الصــدري مــن جانــب املريــض 

كيفية التجهيز لعملية جراحة الصدر:

التأكد من سؤال الطبيب عن اإلجراء الذي سيقوم به وعن اجلزء من الرئة الذي سيتم استئصاله. 	

التأكد من عمل جميع الفحوصات التي قام بطلبها الطبيب. 	

إذا كان املريــض مدخنــا فيجــب عليــه التوقــف عــن التدخــني يف احلــال، وإذا واجهتــه صعوبــة  	
يف االقــالع عــن التدخــني فيســتطيع االســتعانة بعيــادة االقــالع عــن التدخــني املوجــودة يف مركــز 

احلســني للســرطان.

إخبار الطبيب عن أي أدوية أو مميعات دم يقوم املريض بإستعمالها. 	

ــزام بــأي تعليمــات تعطــى مــن قبــل  	 ــى أخــذ تعليمــات الدخــول مــن املستشــفى وااللت احلــرص عل
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ــق اإلدخــال. فري

عدم األكل أو الشرب ابتداءا من منتصف الليلة السابقة للعملية. 	

مخاطرعمليات جراحة الرئة:

التهابات رئوية أو التهاب يف جرح الرئة 	

نزيف  	

ــدة أطــول ممــا قــد  	 ــف الصــدر مل ــوب يف جتوي ــرك أنب ــى ت ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــي مــن الرئ تســيل هوائ
يســتدعي بقــاء املريــض يف املستشــفى ملــدة أطــول أو خروجــه مــع وجــود أنبــوب الصــدر

ألم أو خدران يف مكان جرح العملية 	

إصابــة بعــض األعصــاب الرئيســية املوجــودة يف التجويــف الصــدري كاألعصــاب املغذيــة للحجــاب  	
احلاجــز أو احلبــال الصوتيــة

جتلطات وريدية يف الساق أو الرئة 	

التعايف من عمليات جراحة الصدر يف داخل املستشفى:

يذهــب املريــض بعــد العمليــة إلــى غرفــة االنعــاش وقــد يشــعر بالغثيــان والعطــش وبعــض الــدوار  	
وعــدم التركيــز وهــذا مــن أدويــة التخديــر واملســكنات. 

يف غرفة اإلنعاش يتم مراقبة املريض والتأكد من سالمة عالماته احليوية وتنفسه بشكل طبيعي. 	

سيســاعد طبيــب التخديــر املريــض علــى التحكــم باأللــم ويســاعده أخصائــي التنفســية علــى القيــام  	
ــكايف  ــة أو عــدم متددهــا باملقــدار ال ــاب الرئ ــع أي مضاعفــات كالته ــة ملن ــن الالزمــة للرئ بالتماري

جلعــل تنفســه مريحــا.

يقيــم املريــض يف املستشــفى ملــدة تتــراوح بــني يــوم إلــى ســبعة أيــام لعمليــات الشــق اجلراحــي يف  	
حــال عــدم وجــود مضاعفــات.

يتــم وضــع انبــوب يف التجويــف الصــدري يف معظــم عمليــات جراحــة الصــدر يف غالــب األحيــان  	
يتــم إزالتــه قبــل خــروج املريــض مــن املستشــفى.
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التعايف من عمليات جراحة الصدر بعد اخلروج من املستشفى:

عنــد خــروج املريــض مــن املستشــفى يتــم اعطــاؤه بعــض التعليمــات ليســاعده يف التعــايف والشــفاء مــن آثــار 
العمليــة ومــن أهــم هــذه التعليمــات:

املشي دون القيام مبجهود كبير لتقوية عضالته ومنع تكون اجللطات يف الساقني. 	

املواظبة على عمل مترينات التنفس التي كان يقوم بها يف داخل املستشفى. 	

سؤال الطبيب عن امكانية العودة إلى العمل. 	

ــم  	 ــي يت ــة الت ــة وعــن األدوي ــل العملي ــي كان يســتعملها املريــض قب ــة الت ســؤال الطبيــب عــن األدوي
ــة. ــا بعــد العملي صرفه

سؤال الطبيب عن كيفية االعتناء باجلرح ومتى ميكن االستحمام. 	

السؤال عن موعد مراجعة الطبيب لنقاش خطة العالج ومعرفة نتائج العملية. 	

ما الذي يستدعي االتصال بالطبيب أو الذهاب إلى الطوارئ بعد عمليات جراحة الصدر:

ضيق يف التنفس. 	

آالم حادة ومفاجئة. 	

حرارة مرتفعة مع رعشة. 	

ظهــور عالمــة أو أكثــر مــن عالمــات التهــاب جــرح العمليــة والتــي هــي احمــرار شــديد يف اجلــرح  	
مــع تقيــح أو إفــرازات ذات رائحــة أو فتــح اجلــرح.

السعال الذي يصاحبه خروج دم. 	

تورم يف أحد الساقني. 	

تورم يف جدار الصدر. 	
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