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-     ٙانًكبٌ انز٘ ُٚوم إنّٛ انًشٚل ثؼذ انؼًم انغشاح

 انُبحٙعٕاء ثبنزخذٚش انؼبو أٔ 

-  (ٔحذح انؼُبٚخ ثؼذ انزخذٚش)ٚذػٗ أٚنب 

Post Anesthesia Care Unit                          (PACU  ) 

 ٚكٌٕ ثبنوشة يٍ ؿشف انؼًهٛبد انغشاحٛخ -   

 -ٚزطهت ٔعٕد سػبٚخ ٔيشاهجخ ثًؼذل يًشمخ نكم يشٚل 



-   يشاهجخ يغزًشح نهؼاليبد انحٕٛٚخ  -: انٓذف 

 إؽجبع أٔكغغٍٛ -اننـو انؾشٚبَٙ -انُجل)                 

 (يخطو انوهت انكٓشثبئٙ  -ؽشٚبَٙ                  

 ثؼذ انؼًم إلخزالهبدانزؾخٛـ ٔانؼالط  -                

 انغشاحٙ                   

 رذثٛش األنى -                

 انزؤكذ يٍ فحٕ انًشٚل -                



 :  انزغٓٛضاد  -    

1- عًبػخ هجٛخ 

2-  َٙ(   ٔأرٕيبرٛكٙٚذٔ٘ )يوٛبط اننـو انؾشٚب 

3- يشاهجخ انُجل يَٕٛزٕس 

4- ٍٛكبؽق أٔكغغٍٛ أفجؼٙ نوٛبط إؽجبع األٔكغغ 

5-  هُبع ) يؤخز أٔكغغٍٛ يغ ٔعٕد كبكخ األدٔاد انزخذٚشٚخ
ثوٛبعبد يخزهلخ  سؿبيٛخٔعٓٙ  ثوٛبعبد يخزهلخ، أَبثٛت 

 (000ٔسٚذٚخ  هضبهش،يُظبس حُغش٘،

 6-  ٙعٓبص فذيخ كٓشثبئٛخ يضٔد ثكبكخ أدٔٚخ اإلَؼبػ انوهج
 انشئٕ٘

7-  يلشصادعٓبص يـ 



 ثؼذ انؼًم انغشاحٙ اإلخزالهبد
 انزُلغٛخ اإلخزالهبد

اَغذاد انطشم انٕٓائٛخ: 
 : األعجبة -   

             - ٙعوٕه انهغبٌ إنٗ انخهق ثزًبط انجهؼٕو انخهل 

             - رؾُظ حُغشح 

             - ٔريخ يذخم انحُغشح 

 ؽخٛشٚبٚقذس االَغذاد انغضئٙ رُلغب  -   

 رـٛت األفٕاد انزُلغٛخ كٙ االَغذاد انزبو -   

 ثٕعٕد اَغذاد انطشم انٕٓائٛخ ٚٓجو انقذس ٔٚشرلغ انجطٍ خالل  -   

 (ػغبئجٛخحشكخ فذس )انؾٓٛن      

     



 انزُلغٛخ

ٌعوٕه انهغب: 

  -  انزذثٛش ثشكغ انزهٍ إنٗ األػهٗ ٔاأليبو يغ ثغو
 انشهجخ يٍ أعم إثؼبد انهغبٌ ػٍ انغذاس انخهلٙ نهجهؼٕو

  -  أَلٛخ أٔ كًٕٚخ هُٛخٔمغ 

  -         ٌٔمغ انًشٚل ثٕمؼٛخ عبَجٛخ نًُغ اَوالة انهغب
 (ػًهٛبد انهٕصاد )



 انزُلغٛخ اإلخزالهبد
 رؾُظ انحُغشح: 

يٍ اإلكشاصاد أٔ انذو كٙ  رخشٚؼثغجت رشاكن انزخذٚش انغطحٙ يغ  -     
 انطشٚن انٕٓائٙ 

 أٔ ػُذ انقحٕ اإلَؾبهٛخٚحذس ػُذ يجبؽشح انزخذٚش ثبنًخذساد  -     
 انؾذٚذ إنٗ رٕهق انوهت  األكغغخٔإال رطٕس َوـ  إعؼبكٛخرؼزجش حبنخ  -     
 :انزذثٛش  -     

 ثنـو إٚغبثٙاألٔكغغٍٛ ثزشكٛض ٔعشٚبٌ ػبنٙ ػجش هُبع انٕعّ  -             
               (flush ) 

إػطبء كًٛبد ههٛهخ يشخٙ ػنهٙ   انًؼُذحكٙ انحبالد  -             
 يهؾ ٔسٚذ20٘حٕانٙ (  كٕنٍٛ انغٕكغُٛٛم)

              
                  



 انزُلغٛخ اإلخزالهبد

ٔريخ انحُغشح: 

 -  ثبعزخذاو يُظبس  انزُجٛتانغجت سك انحُغشح أصُبء
 انزُجٛتانحُغشح ٔثزكشس يحبٔالد 

- أكضش ؽٕٛػب ػُذ األهلبل 

-   انزذثٛش : 

 ( دٚكغبيٛزبصٌٔ) ٔسٚذ٘ كٕسرٛضٌٔ-              

 (حُغش٘ إسرار) إٚجُٛلشٍٚكٙ انحبالد انؾذٚذح  -              



 انزُلغٛخ اإلخزالهبد
َوـ انزٕٓٚخ: 

 ؽبئغ ثؼذ انزخذٚش انؼبو ٔكٙ يؼظى انحبالد ٚكٌٕ خلٛلب -     
 رُلغٙ حًبكيهًض ٔثٕعٕد 60ٚزًٛض َوـ انزٕٓٚخ انقشٚح ثبسرلبع كشثٌٕ انذو أكضش يٍ  -  
 :األعجبة -  

 (  انًٕسكُٛبد)رضجٛو يشكض انزُلظ ثؤدٔٚخ انزخذٚش  -      
 يؼذل انزُلظ ثطئ  -                  
 (  انُبنٕكغٌٕ)ٚؼبكظ رؤصٛش انًٕسكٍٛ انًضجو نهزُلظ ثبنًنبد انُٕػٙ -         

 

   رؤصٛشاد ثبهٛخ نهًشخٙ انؼنهٙ -   
 ثشٔدح انًشٚل أٔ  ثبنجشٔعزـًٍٛػذو  كلبٚخ يؼبكغزّ أٔ انغشػخ انضائذح ثغجت  -            

 انحًبكٔعٕد أٔ           
 انزُلظ محم يغ حشكبد رُلغٛخ ؿٛش يزٕاكوخ -        
 انًؼبكظ نخًٛشح  ثبنجشٔعزـًٍٛٚؼبكظ انحقبس كٙ انٕفم انؼقجٙ انؼنهٙ  -        

 اعزشاص انكٕنٍٛ          
 صٕا5َٙٚزى انزؤكذ يٍ صٔال انزؤصٛشاد انجبهٛخ ثوذسح انًشٚل ػهٗ سكغ سأعّ يذح    -   -

 

 آالو انؾن انغشاحٙ كٙ ػًهٛبد انقذس أٔ انجطٍ انؼهٕ٘ -   
 انزذثٛش ْٕ انزغكٍٛ -          

          
         

               



 انزُلغٛخ اإلخزالهبد
 : األكغغخَوـ     
-  انخلٛق ؽبئغ ػُذ فحٕ انًشٚل األكغغخَوـ 

-  انشئٕٚخ انٕظٛلٛخ  اإلعزطبػخروم(FRC  ) كٙ انزخذٚش
 انؼبو

-  ثؼذ انزخذٚش انؼبو يغٓشٚخ اَخًبفبدرحذس 

-  يٍ انًٍٛٛ إنٗ انٛغبس داخم انشئخ انؾُذٚضداد 

- األكنم إػطبء أٔكغغٍٛ كٙ كزشح انقحٕ كًجذأ ػبو 

-  َٙيٍ اننشٔس٘ يشاهجخ إؽجبع األٔكغغٍٛ انؾشٚب
  األفجؼٙ

-  كم أكغغخٚؼزجش َوـ 

 %90إؽجبع ٚوم ػٍ       



 انزُلغٛخ اإلخزالهبد
 : األكغغخَوـ      

 :األعجبة ػذٚذح يُٓب  -   

     ٍٛهؾؼشٚشح ثؼذ انؼًم انغشاحٙ العزٓالى األٔكغغ 

 انضائذ         

      انشئٕ٘ اإلَخًبؿ 

                     رؾُظ هقجبد 

     سٚح فذسٚخ 

     0000ٔريخ انشئخ 

 رٓٛظ انًشٚل، رـٛى انٕػٙ، رغشع : األػشاك ٔانؼاليبد
ثطُٛٛخ، رٕهق انوهت كٙ انحبالد  إَوجبكَجل،خٕاسط 

 انؾذٚذح

 



 انزُلغٛخ اإلخزالهبد
 :األكغغخَوـ  -     
 :انؼالط  -     

             -  ٗ60-30األٔكغغٍٛ ٔصٚبدح رشكٛضِ حز% 

             - ػالط األنى العًٛب كٙ ػًهٛبد كزح انقذس 

 ٔعشاحخ انجطٍ انؼهٕ٘                   

             - رؾغٛغ انًشٚل ػهٗ انزُلظ انؼًٛن ٔانغؼبل 

             -  انٕريخيضال يذساد كٙ )  انجذئٙرذثٛش انغجت 

 (انشئٕٚخ أٔ يٕعؼبد هقجٛخ كٙ رؾُظ انوقجبد                  

             -  ٔٔمغ  انشؿبيٙ انزُجٛتهذ ٚزطهت األيش إػبدح 

 انًُلغخانًشٚل ػهٗ                   



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
َْٙجٕه اننـو انؾشٚب: 
يٍ اننـو انؾشٚبَٙ نهًشٚل هجم انزخذٚش أٔ هٛى  % 30ٚحذد ثٓجٕه  -

 يهى صئجوٙ 80دٌٔ
 :  األعجبة-
 انُضف انغشاحٙ انظبْش أٔ انخلٙ -      -

 َوـ انحغى داخم انٕػبئٙ نُوـ رؼٕٚل انغٕائم -          
 (ؽٕكٙ،كٕم انغبكٛخ)انُبحٙحقبس ٔد٘ يٍ انزخذٚش  -          
 عشػبد صائذح يٍ األدٔٚخ انًٕعؼخ انٕػبئٛخ -          
 (انؼنهخ انوهجٛخ احزؾبءامطشاة انُظى، هقٕس ههجٙ، )أعجبة ههجٛخ  -          
 ٔانزحغظ انذٔائٙ انزآم -          
 انوهجٙ انغطبو -          
 انشٚح انقذسٚخ -          
 انشئٕٚخ  انقًخ -          



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
 :انزذثٛش     
- رغشٚت انغٕائم انٕسٚذٚخ: 

 (الكزبد سُٚـشانًحهٕل انًهحٙ انُظبيٙ، ) انجهٕساَٛخ       
 (انُؾبء إرٛم ْٛذسٔكغٙ،  دكغزشاٌ) انـشٔاَٛخ       

- يوجل ٔػبئٙ  اػطبء: 
 (  ثٛزب ٔأنلب  يوهذنهًغزوجالد) األكذسٍٚ       
 (يوهذ نهًغزوجالد أنلب) إكشٍٚ انلُٛٛم       

-  ػالط األعجبة انًجذئٛخ يضال: 
 (رلغٛش انغُت)انشٚح انقذسٚخ انًٕرشح    
   000(انزبيٕسثضل )انوهجٙ  انغطبو   



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد

 :اسرلبع اننـو انؾشٚبَٙ 

-  ٚؼزجش اننـو انؾشٚبَٙ يشرلؼب إرا رغبٔص اننـو
   اإلَوجبمٙيهى صئجوٙ أٔ اننـو 100كٕم  اإلَجغبهٙ

 يٍ هًٛخ اننـو هجم انؼًم انغشاحٙ % 30أكضش يٍ     

-  د5ٚوبط اننـو انؾشٚبَٙ كم 

-  ؽشٚبَٛخ كٙ  هضطشحًٚكٍ هٛبعّ ثؾكم يغزًش ثٕمغ
 انكؼجش٘انؾشٚبٌ 



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد

 :اسرلبع اننـو انؾشٚبَٙ   

 األنى -:  األعجبة  -

             - اسرلبع كشثٌٕ انذو ( احزجبطCO2  ) 

             -  أكغغخَوـ 

             - ايزالء انًضبَخ ٔرًذدْب 

             - ٙهقخ عبثوخ السرلبع اننـو انؾشٚبَٙ األعبع 

             - ٍيؼبنغخ َبهقخ السرلبع اننـو انؾشٚبَٙ انًضي 

             - ٙصٚبدح انحًم انٕػبئ 

             -  روجل ٔػبئٙ ثغجت اَخلبك انحشاسح 



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
 :اسرلبع اننـو انؾشٚبَٙ    

 :  انؼالط  -   

            -  ٍٛٔانزٕٓٚخ انغٛذح األكغغخرؤي 

            - رغكٍٛ انًشٚل 

            - إػطبء األدٔٚخ انخبكنخ نهنـو 

                   -  ثٛزب ٔحبفشاد أنلب 

                   -   انكهظحبفشاد 

                   - 2يوهذاد أنلب 

                   - يٕعؼبد ٔػبئٛخ يحٛطٛخ 

                   -  نألَغٕٛرُغٍٛيضجطبد األَضٚى انًحٕل 



 حبفشاد أنلب: 

 -  ٗروغى انًغزوجالد أنلب إن: 

 انٕػبئٙ انزوجلرغجت ( ثؼذ رؾبثكٙ) -1-أنلب        

 انُٕسأدسُٚبنٍٛ اهالمرضجو ( هجم رؾبثكٙ) -2-أنلب        

- 1-األدٔٚخ انزٙ رحقش انًغزوجالد أنلب-: 

 ثُضايٍٛ انلُٕٛكغٙ،  انلُٛزٕاليٍٛ        

- 2-األدٔٚخ انزٙ رؼزجش كًوهذ َٕػٙ نهًغزوجالد أنلب- 

 :انٕدٚخ انقبدسح  انغٛبنخٔرغجت َوقب كٙ       

  انـهَٕٛذٍٚ         



حبفشاد ثٛزب: 

- ٗروغى انًغزوجالد ثٛزب إن: 

     انؼنهخ انوهجٛخ ههٕفٛخرضٚذ :  -1-ثٛزب 

 رضٚذ انُظًٛخ انوهجٛخ انزارٛخ                    

 رضٚذ عشػخ انُوم كٙ انوهت                    

    رغجت رٕعغ ٔػبئٙ يحٛطٙ :    -2-ثٛزب 

 رغجت رٕعغ هقجٙ                    

 1-رحقش ثٛزب) اإلَزوبئٛخيٍ أدٔٚخ حبفشاد ثٛزب ؿٛش-ٔ 

 رًٕٛنٕل،  ثشٔثشإَنٕل( :      -2-ثٛزب      

 (كوو -1-رحقش ثٛزب) اإلَزوبئٛخيٍ أدٔٚخ حبفشاد ثٛزب 

   أرُٕٛنٕل، يٛزٕثشٔنٕل                      



 آنٛخ رؤصٛش حبفشاد ثٛزب: 

        - إَوبؿ يؼذل مشثبد انوهت 

        -  إَوبؿ َزبط انوهت 

        -  يٍ انكهٛخ انشٍُٚٛإَوبؿ إكشاص 

        -  األنذٔعزشٌٔإَوبؿ 

  حبفشاد أنلب ٔثٛزب يؼب: 

        إَزوبئٙٔؿٛش  -1-ألنلب إَزوبئٙحبفش )  ثٛزبنٕل انال 

                         2-ٔثٛزب -1-نجٛزب-) 



 انًٕعؼبد انٕػبئٛخ: 

  -  انٕػبئٛخ انؾشٚبَٛخ ٔانٕسٚذٚخ انًهظيشخٙ نهؼنالد 

  -  ّانقٕدٕٚو َزشٔثشٔعبٚذ: يٍ أدٔٚز 

 انُزشٔؿهٛغشٍٚ                      

 ْٛذساالصٍٚ                      

 انكهظحبفشاد   : 

  -  إنٗ انخهٛخ انكهظ ؽٕاسدرًُغ دخٕل 

  -  ّانلٛشاثبيٛم:  يٍ أدٔٚز 

 َٛلٛذٚجٍٛ                        

 ًَٕٛدٚجٍٛ                        

   دٚهزٛبصٚى                        



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
 امطشاة انُظى
 

 ثوء انوهت: 

 -  صٚبدح انلؼبنٛخ َظٛش انٕد٘ : األعجبة 

 ٔعٕد حقبس ههت                    

-  ٍٚغزٕعت انؼالط ٔإال 50-48إرا رجبهؤ انوهت أهم ي 

 رطٕس إنٗ رٕهق انوهت     

-  (يهؾ 1 -0,6)ٔسٚذ٘  األرشٔثٍٛ:   انزذثٛش 

 إٚضٔثشٔرٛشُٕٚلرغشٚت )َبظى خطب دٔائٙ                   

 (يوهذ نهًغزوجالد ثٛزب                                       

 (Pace Maker) َبظى خطب فُؼٙ                   





 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
 امطشاة انُظى

 انجطُٛٛخ اإلَوجبكخٕاسط : 

 :األعجبة    

    - األنى ٔصٚبدح انًوٕٚخ انٕدٚخ 

    -  األكغغخَوـ 

    - اسرلبع كشثٌٕ انذو 

    -  انحًبكٔعٕد 

    -  انًـُٛضٕٚؤ  انجٕربعٕٛوالعًٛب  انؾٕاسدامطشاة 

    -انجبهٍ نهجطٍٛ األًٍٚ انٕداعٙانٕسٚذ  هضطشح رخشٚؼ 

    - َوـ انزشٔٚخ اإلكهٛهٛخ 



 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
 امطشاة انُظى

 انجطُٛٛخ اإلَوجبكخٕاسط : 

-  ٗإرا نى رؼبنظ ثطُٛٙ  سعلبٌانحبالد انزٙ رُوهت إن: 

  ٍإَوجبكخٕاسط  5أكضش ي 

 (مشثخ هجٛؼٛخ ٚهٛٓب خبسعخ ْٔهى عشا)ٔعٕد انُظى انزٕأو 

  انًزؼذدح األؽكبل 

 اإلعزوطبةكٙ يشحهخ ػٕد  اإلَوجبكإرا ٔهؼذ خبسعخ 

 ( R on Tظبْشح )      

-  انزذثٛش: 

 رذثٛش انغجت  -             

د /يهؾ  4-1صى ٔسٚذ٘  كؾ/يهؾ 1) انهٛذٔكبئٍٛ -             
 (رغشٚت 

 

 





 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد
 امطشاة انُظى 

ٌاألرُٚٙ  انشعلب: 

 هذ ٚظٓش ثؼذ ػًهٛخ عشاحٛخ كٙ انقذس -           

 كٛشاثبيٛم -حبفشاد ثٛزب -دٚغٕكغٍٛ: انؼالط  -           

ٌانجطُٛٙ انشعلب : 

 اإلَؼبػ انوهجٙ انشئٕ٘ -           

 عٕل 300-200 انكٓشثبئٛخانقذيخ   -           

 انجطُٛٙانزغشع : 

 انشعلبٌامطشاة َظى ٚغئ نُزبط انوهت ٔهذ ٚزهِٕ  -    

 انقذيخ انكٓشثبئٛخٔانؼالط ْٕ  انجطُٛٙ      





 انذٔساَٛخ اإلخزالهبد

 َوـ انزشٔٚخ اإلكهٛهٛخ: 
 :انزـٛشاد انزٙ رحذس كٙ يخطو انوهت انكٓشثبئٙ  -    
          - اسرلبع هطؼخST   أٔ ْجٕهٓب 
          -  اَوالة يٕعخT   

 :رغُت انؼٕايم انزٙ رضٚذ يٍ َوـ انزشٔٚخ اإلكهٛهٛخ  -    
 اسرلبع اننـو انؾشٚبَٙ -رغشع مشثبد انوهت -األنى     
 األكغغخَوـ  -ْجٕه اننـو انؾشٚبَٙ      
 Qثظٕٓس يٕعخ ههجٙ ٔٚزًٛض  احزؾبءهذ ٚزطٕس إنٗ  -    

 : انزذثٛش -    
.I          -  أكغغخاألٔكغغٍٛ نًُغ حذٔس َوـ 
.II          - انزغكٍٛ نإلهالل يٍ انلؼبنٛخ انٕدٚخ انًشاكوخ نألنى 
.III          - نزٕعٛغ األٔػٛخ اإلكهٛهٛخ انُزشاد 
.IV          -  حبفشاد ثٛزب نزوهٛم رغشع انوهت 







 انـضٛبٌ ٔانوٙء 
 انؼٕايم انزٙ رضٚذ يٍ احزًبل حذٔس انـضٛبٌ ٔانوٙء: 

 - اإلَبس أؽٛغ يُّ ػُذ انزكٕس 

 - ٍُٛاألهلبل ٔانؾجبة أؽٛغ ػُذ انًغ 

 - انجذاَخ 

 -  ٔيُٛٛٛشٔعٕد هقخ عبثوخ نذاء انغلش أ 

 -ػالط ثغشػبد كًٛبٔٚخ عبثوخ 

 -  العًٛبَزشٔط،انًخذساد انطٛبسح  انًٕسكُٛبد) األدٔٚخ  
 ( أٔكغٛذ

-  العًٛب  انجطُٛخَٕع انؼًهٛبد انغشاحٛخ كبنؼًهٛبد 

  -األَق-رُظٛش انجطٍ أٔ عشاحخ انحٕل أٔ عشاحخ األرٌ    
 انحُغشح 



 انـضٛبٌ ٔانوٙء
 انٕهبٚخ ٔانؼالط: 

 ٚخلق يٍ حذٔصّ ثبنجشٔثٕكٕليجبؽشح انزخذٚش  -

 ٔسٚذ٘ خالل انؼًم انغشاحٙ دٚكغبيٛزبصٌٔ -

 :كزحنٛشدٔائٙيٍ األدٔٚخ انًنبدح نهوٙء ٔانزٙ رؼطٗ -

 - ٚؤصش كٙ يُطوخ انضَبد  نهذٔثبيٍٛينبد -( ْبنٕثٛشٚذٔل) دسٔثٛشٚذٔل– 
 ٚغجت رغكٍٛ -ٚغجت ْجٕه مـو ؽشٚبَٙ -حبفش  مؼٛق نهًغزوجالد أنلب

- ٚغشع  -نهذٔثبيٍٛٚضجو يشكض انوٙء ثآنٛخ يشكضٚخ كًنبد   -يٛزٕكهٕثشايٛذ
 الٚغجت –انغلهٛخ  انًشٚئٛخٚضٚذ يٍ يوٕٚخ  انًؼقشح  -اإلكشاؽ انًؼذ٘

 رغكٍٛ

- ٍٚ(كُشؿبٌ)ثشٔيٛزبص 
-  ٍٚثشٔكهٕسثٛشاص 
- ٍْٚٛذسٔكغٛض 
- دًُٚٓذساد 
- ٌٔ(نهغٛشٔرٍَٕٛينبد َٕػٙ )أَٔذاَغزش 
   

 
 



 انشئٕ٘ اإلعزُؾبم
-  انًُؼكغبدٚحذس كٙ حبنخ ػذو انقحٕ انغٛذ ٔؿٛبة 

 انحُغشٚخ العًٛب يُؼكظ انغؼبل     

-  راد سئخ ٔهقجبد -رؾُظ حُغشً٘ٚكٍ أٌ ٚحذس-   
   ARDS–ٔريخ سئٕٚخ  –سئٕ٘  اَخًبؿ

-  اإلعزُؾبمانؼٕايم انزٙ رضٚذ خطش : 

اَغذاد      -انحًم -كزن حغبثٙ -ايزالء انًؼذح -انغًُخ   
 انًؼٕ٘ انخضلانطشم انًؼٕٚخ أٔ 

-  (اعزُؾبم انحًٕمخ انًؼذٚخ ) يبَذنغٌٕرُبرس 

-  يم 25ػٍ  انوهظصاد حغى عبئم :      ٚضداد انخطش إرا 

 2,5ػٍ   PHههذ                                



 انشئٕ٘ اإلعزُؾبم

 (رحذس ثغشػخ أٔ ثؼذ عبػبد ): األػشاك ٔانؼاليبد 

      أكغغخصسهخ َٔوـ 

      رغشع رُلظ 

      صنخ رُلغٛخ 

      ٙرؾُظ هقج 

     رغشع مشثبد انوهت 

      َْٙجٕه اننـو انؾشٚب 

      خشاخشرغًغ  إفـبئٛب  

      ثوغ ؿٛش يُزظًخ يٍ انكضبكبد انؾؼبػٛخفٕسح انقذس 

 (يُزؾشح كٙ انغبحزٍٛ انشئٕٚزٍٛ  اسرؾبحبد)      



 انشئٕ٘ اإلعزُؾبم
 انزذثٛش:  
 -  ٍٛإػطبء األٔكغغ 
 -   انشؿبيٗيٍ  انًلشصادٔ عحت  انزُجٛتإػبدح   
 -  هذ ٚزطهت األيش رُظٛش هقجبد العزخشاط عضٚئبد انطؼبو 
 -   انًُلغخهذ ٚغزطت ٔمغ انًشٚل ػهٗ عٓبص 
 -  ٙانقبداد كٙ حبل حذٔس إَزبٌ عشصٕي 
 -  ال دنٛم ػهٗ رحغٍٛ اإلَزاس كٙ انًذٖ     ( ؟؟)انغزشٔئٛذاد

 انطٕٚم
 -  انًؼبنغخ انلٛضٚبئٛخ انقذسٚخ 

 رزشاكن انحبالد انؾذٚذح ثُغجخ ٔكٛبد ػبنٛخ هذ رجهؾ :اإلَزاس 

 %60حٕانٙ                 

  انقٛبو يٍ أعم كشاؽ انًؼذح هجم انؼًم انغشاحٙ -:    انٕهبٚخ 

 ، انشاَٛزٛذٍٚ، انغًٛٛزذٍٚ)ينبداد انحًٕمخ  -                      
 كزحنٛش دٔائٙ هجم انؼًم انغشاحٙ(  كبيٕرٛذٍٚ                         



 األنى
 

-  ػُذ يشمٗ َوـ  إخزالهبدٚنش األنى َلغٛب ٔٚحذس 
 اننـو انؾشٚبَٙ  إسرلبعانزشٔٚخ اإلكهٛهٛخ أٔ        

-   يٍ األدٔٚخ : 
1– انًٕسكُٛبد   

 ( انلُزبَٛم -انًجٛشٚذٍٚ -انًٕسكٍٛ)        
 :هشم اإلػطبء     
 -  ٘ٔسٚذ 
 -  ٙػنه 
 -  انزغشٚت ثزوُٛخ(PCA  ) 

       Patient Controlled Analgesia    

-  كٕم انغبكٛخ كٙ حبل ٔعٕدْب   انوضطشحػجش 
 انغشػبد انضائذح هذ رغجت رضجٛو رُلغٙ -     
 2-  انغزٛشٔئٛذٚخؿٛش  اإلنزٓبةينبداد 

       (NSAIDs  )كبنكٛزٕسٔالى   



 ػذٚذح إخزالهبد
     ٙايزالء انًضبَخ  ٔاالحزجبط انجٕن: 

   -  ٚغجت رٓٛظ انًشٚل ٔاسرلبع اننـو انؾشٚبَٙ ٔهذ 

 نزلشٚؾ انجٕل يضبَٛخ هضطشحٚزطهت إدخبل         

   ؽح انجٕل  : 

   -  ٍأٔ أهم يٍ عب/كؾ/يم0,5إرا كبٌ َزبط انجٕل أهم ي 

 عب/يم30        

   -  كٕنٙ هضطشحاَغذاد : األعجبة 

 َوـ انحغى داخم انٕػبئٙ                       

    ٙانزٓٛظ ثؼذ انؼًم انغشاح  : 

-  األكغغخاألنى، ايزالء انًضبَخ، َوـ )األعجبة ػذٚذح 

 (انكٛزبيٍٛأٔ  كبنٕٓٛعٍٛثؼل األدٔٚخ                          



 ػذٚذح إخزالهبد
 انوؾؼشٚشح: 

 اَخلبك حشاسح انًشٚل خالل انؼًم انغشاحٙ:  األعجبة  -    

                 ( انٓبنٕربٌ) اإلَؾبهٛخرؤصٛش أدٔٚخ انزخذٚش 
                ثشٔدح ؿشكخ انؼًهٛبد 
                إػطبء كًٛبد كجٛشح يٍ انغٕائم ؿٛش انًذكؤح 
                انغشٚبٌ انؼبنٙ نـبصاد انزخذٚش انغبكخ 
                ٌاإلَزب 
                 نُوم انذو   اسركبط 

 
 أٔكغٛذٚضداد اعزٓالى األكغغٍٛ يغ إَزبط صبَٙ ) األكغغخ    : انؼالط -    

 (انكشثٌٕ                    
               رذكئخ انًشٚل ثجطبَٛبد يذكئخ 
               ٙيٍ اننشٔس٘ رذكئخ انشمغ ٔانٕنذاٌ انقـبس  خالل انؼًم انغشاح 

 العًٛب انؼًهٛبد انطٕٚهخ                    
                ٍيهؾ ٔسٚذ20٘-10حٕانٙ (  ثٛزٛذٍٚ) انًجشٚذٍٚعشػبد ههٛهخ ي 

               
    

      



 ػذٚذح اخزالهبد
 اسرلبع انحشاسح: 

 :األعجبة  -    

       -  انًٕعٕد هجم انؼًم انغشاحٙ  اإلَزبٌرلبهى 

       - انزؼبيم يغ َغٛظ يهزٓت يهٕس ثئَزبٌ خالل انغشاحخ 

       - نُوم انذو اسركبط 

       -  ؿٛش يحنش نهؼًم دسمنًشٚل َؾبه انؼبفلخ انذسهٛخ 

 انغشاحٙ             

       -  اسرلبع انحشاسح انخجٛش: 

        هذ ٚحذس كٙ ؿشكخ اإلَؼبػ ٔنٛظ أصُبء انًجبؽشح أٔ انؼًم 

 انغشاحٙ                       

         انًخذساد كٕنٍٛ عٕكغُٛٛم –أدٔٚخ انزخذٚش :انغجت ٔ 

 -أٔكغٛذ َزشٔطكهٓب يبػذا  اإلَؾبهٛخ             

         انذاَزشٔنٍٛ: انؼالط 



 حبالد رؤخش انقحٕ يٍ انزخذٚش
-  عشػبد أدٔٚخ رخذٚش صائذح أٔ رذاخم دٔائٙ يزؼبمذ: 
  ٌٕانجُضٔدٚبصٚجٍٛ، أدٔٚخ  األكَٕٛٛخ، انًغكُبد اإلَؾبهٛخ، انًخذساد انضٕٛثُز  ،

   000أدٔٚخ انلُٕٛرٛبصٍٚ

- انلٛضٕٚنٕعٛخ اإلمطشاثبد : 
  انوهٕ٘ ،  انحبينٙ، اسرلبع كشثٌٕ انذو ، امطشاة انزٕاصٌ األكغغخَوـ

، َوـ انكبنغٕٛو، َوـ  انًـُٛضٕٚوَوـ انقٕدٕٚو  ، َوـ )  انؾٕاسدامطشاة 
 ( انحهٕنٛخ

- اَخلبك انحشاسح انؾذٚذ: 
 (دسعخ 33أهم يٍ)العًٛب ػُذ انشمغ          

-  أعجبة داخهٛخ: 
انوهت ، اسرلبع انزٕرش      احزؾبء، انذسمخهَٕٙ ، هقٕس  حًبكَوـ عكش انذو، )     

 (ديبؿٛخ  َضٔفداخم انوحق ، 

- أعجبة عشاحٛخ  : 
 (ْٕائٛخ ،سك عشاحٙ كٙ ػًهٛبد انذيبؽ  فًخ،  ؽحًٛخ فًخ، َضكٛخفذيخ )    



 يؼبٚٛش إخشاط انًشٚل يٍ ؿشكخ اإلَؼبػ

1-  دهٛوخ ػهٗ األهم ٜخش عشػخ 30ثوبء انًشٚل نًذح 

 يغكٍ ٔسٚذ٘ نًشاهجخ انزضجٛو انزُلغٙ        

2- انًشٚل ٔاػٙ يزٛوع ٚغزغٛت نألٔايش انحشكٛخ 

3-  انوذسح)انوذسح ػهٗ حًبٚخ انطشم انٕٓائٛخ انزُلغٛخ 

 (ػهٗ انغؼبل         

4-  (َجل، مـو ؽشٚبَٙ )صجبد انؼاليبد انحٕٛٚخ 

5-  انغٛطشح ػهٗ األنى 

6- ؿضٛبٌ أٔ هٙء  الٕٚعذ 

7- ٙػذو ٔعٕد ينبػلبد عشاحٛخ يضم ٔعٕد َضف عشاح 






