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 الفحص السريري للصدر
Physical Examination   

 التأمل•

 الجس•

 القرع•

 اإلصغاء•

• Inspection 

• Palpation 

• Percussion 

• Auscultation 
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Inspection 
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Physical Examination   

 التشريح السطحي•

 الزرقة•

 تبقرط األصابع•

 تشوهات جدار الصدر•

 

• Anatomical Landmarks 

• Cyanosis 

• Clubbing 

• Chest Deformity 
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 الفحص السريري للصدر
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 اإلبط والحفرة فوق الترقوة•

 الرغامى•

 اإلهتزازات الصوتية•

• Axilla & supraclavicular f. 

• Tracheal position 

• Vocal fremitus 
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•  •   



 القرع
 

Percussion 
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 رنين/ وضاحة•

 تطبل/ طبلية •

 /  أصمية •

 أصمية حجرية•

 

• Resonance 

• Tympany 

• Dullness 

• Stony dullness 
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 اإلصغاء
Auscultation 
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 أصوات التنفس•

 غياب/ خفوت •

 تطاول زفير•

 أصوات مرضية•

 صرير/ وزيز •

 احتكاكات/ خراخر•

• Breath Sounds 

• Diminution/absence 

• Prolonged expiration 

• Abnormal Sounds 

• Wheezing/Stridor 

• Crepitation/Friction 
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 أصوات مرضية•

 احتكاكات/ خراخر•

 فرقعية•

 غاططة•
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