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 جًغ انغائم انذياغٍ انشىكٍ

 .انبضل انقطٍُ•

 

 .انبضل انصهشَجٍ•

 

 .بضل انبطُُاث انذياغُت•

 خراحح صغري



 انبضل انقطٍُ            

 خراحح صغري

 .حؼشَف•

 .اعخطباب•

 .يضاد اعخطباب•

 .يضاػفاث•

 .ػ. د. دساعت ط•

 

 

 



 حؼشَف انبضل انقطٍُ

ادخال ابشة بضل خاصت إنً انًغافت ححج انؼُكبىث فٍ انُاحُت •

 .انقطُُت نهىصىل نهغائم انذياغٍ انشىكٍ

 

ًَكٍ انذخىل يٍ أٌ فاصم بٍُ انُىاحئ انشىكُت ونكٍ : َظشَا  •

 .   َفضم فٍ يُطقت رَم انفشط أٌ ححج يغخىي انُخاع انشىكٍ

 خراحح صغري



 انثسل انقطنً اضرطثاتاخ

   :حشخُصُت•

 .أخًاج  -1                  

 .انُضف ححج انؼُكبىث -2                  

 .األيشاض اإلعخحانُت انؼصبُت -3                  

 .حصىَش انقُاة انظهُم -4                  

 .حقٍ انهىاء وانغاص انًىعىو -5                  

 خراحح صغري



 انبضل انقطٍُ اعخطباباث

 :ػالجُت•

 .انخخذَش انقطٍُ -1               

 .حقٍ صاداث -2               

 .حقٍ يىاد كًُُائُت -3               

 .حقٍ أوكغجٍُ -4               

 .ػ. د. ط.اقالل ضغط ال -5               

 خراحح صغري



 مضاداخ اضرطثاب انثسل انقطنً     

 .آفاث انذياؽ انشاغهت نهحُض•

 .اَخاٌ انجهذ يكاٌ انبضل•

 .انذَف و عىء انحانت انؼايت•

 

 هزِ يضاداث َغبُت ونُغج يطهقت               

 خراحح صغري



 

 

 

 مضاػفاخ انثسل انقطن    

 

 

 
 .انصذاع•

 .انخهاب انغحاَا•

 .انخحغظ نهًىاد انًحقىَت•

 .انىهط و انصذيت•

 خراحح صغري



 انفحىص انًخبشَت                

 نهغائم انذياغٍ انشىكٍ              

 .  انغكش•

 .انبشوحٍُ•

 .انكهىس•

 .حؼذاد و صُغت انخالَا•

 .صسع و ححشٌ انجشاثُى•

 خراحح صغري



 أنىاع االتر انمطرؼمهح      

                        إترج تسل قطنً ػادٌح

              إترج تسل قطنً راخ صنثىر

 خراحح صغري



 اجشاء انبضل انقطٍُ               

 خراحح صغري



 خراحح صغري

4ق3انخط انىاصم تيه انمىزعتيه انحرلفيتيه               انمسافح ق  



 خراحح صغري



 خراحح صغري



 خراحح صغري



 خراحح صغري



 خراحح صغري



 انثسل انصهرٌجً

ٌرم تادخال اترج تسل إنى انمطافح ذحد انؼنكثىخ •

 .نهصهرٌج انقفىي

 .ٌُطرطة فً ذصىٌر انقناج انشىكٍح اننازل•

 .مضاد اضرطثاب مثم انثسل انقطنً•

 .انمضاػفاخ مثم انثسل انقطنً•



 طرٌقح اجراء انثسل انصهرٌجً

 انىاتئ اإلتري

 1لىس ر



 طرٌقح اجراء انثسل انصهرٌجً

 انصهريح انمفىي         انثمثح انمفىيح انكثري                   



 تسل انثطٍناخ انذماغٍح

ادخال اترج تسل نهجهاز انثطٍنً انذماغً  نهحصىل •

 .ػهى انطائم انذماغً انشىكً

 (خاصح ػنذ انرضغ) ٌُطرطة•

 .ذخفٍض انرىذر داخم انقحف              

 .ذصىٌر انثطٍناخ انظهٍم              

 .حقن انهىاء و انصاداخ و انمىاد انكٍمٍائٍح              

 .زرع مفجر خارجً              



 تسل انثطٍناخ انذماغٍح

 .خمج انفروج :مضاد االضرطثاب•

 :انمضاػفاخ•

 .نس انطائم انذماغً و انرهاب انطحاٌا -                     

 .انصذاع  -                           

 .االرذكاش انطحائً و انرحطص نهمىاد انمحقىنح -                           



 طرٌقح اجراء تسل انثطٍناخ
 اجراء نقة قحف

 

 انسمحاق

 أ

 شك انفروج

 ب

 انسحايا

 انىمة

 ج

 د

 لشر انذماغ



 طرٌقح اجراء تسل انثطٍناخ
 مناطق اجراء اننقة

3 

1 

2 

 وضع رأس انمريض  

 و مكان انشك اندراحي 

 نثزل انمرن األمامي -2و 1

 نثزل انمرن انخهفي     -3



 طرٌقح اجراء تسل انثطٍناخ

 انمرون انخهفيح نهثطيىاخ انداوثيح

انمرون األماميح 

 انداوثيحنهثطيىاخ 

انمرن 

انسفهي 

نهثطيه 

 انداوثي

ومة وتزل انمرن األمامي 

 نهثطيه انداوثي األيمه



 طرٌقح اجراء تسل انثطٍناخ

 انثطيىاخ انداوثيح

 انثطيه انثانث

 تزل انمرن انخهفي نهثطيه انداوثي

 ممطع سهمي

 كيفيح اتداي اتر انثزل
















