
الدين شبليحسام الدكتور 

البشريكلية الطب –أستاذ أمراض القلب 



الستجوابا

الهوية الشخصية

الشكوى الرئيسة

الحاليةالقصة 

استعراض بقية األجهزة

:السوابق 
(التحسس الدوائي أو عدم تحمل بعض األدوية –دوائية –جراحية –طبية )الشخصية 

(جراحية –طبية (العائلية 

الفحص السريري

التشخيص األولي 
الموجهة للتشخيصاالختبارات 

التشخيص النهائي 

Interrogation 

Clinical ,physical  examination 
First diagnosis 

Final diagnosis 

Tests for diagnosis

Personal identification 

Main complain

Reviewing the rest of systems

Antecedents

Presenting history



هوية المريض

Body Mass Index= BMI 2(م)مربع الطول\( كغ)الوزن=مشعر كتلة الجسم

BMI

BMI<18,5

underweight

BMI:18,5-24.9

Healthy weight

BMI:25-29.9

Overweight

BMI>30

obese



األعراض والعالمات
Signs and symptoms

(تنفس الخ-قلب ودوران)الجهاز

(cardiovascular system )

سبب

Cause
خلل

Impairment

(اعراض وعالمات)نتيجة

Result(Signs and symptoms)



األسباب التي تؤدي إلى خلل في الجسم البشري 

الخمجية-

الدوائية-

االلتهابية-

الورمية-

الميكانيكية-

الوعائية-

االستقالبية-

االرتشاحية-

الوالدية-

النفسية-

Causes that lead to impairment in the human body

- Infectious Causes

- Pharmaceutical causes

- Inflammatory causes

- Tumor causes

- Mechanical causes 

- vascular causes 

- metabolic causes 

- Infiltrative causes 

- congenital causes 

- psychological causes



Symptomsاألعراض

Type and evolution of the symptoms

نمط و تطور العرض أو الشكاية

البدء 

المرافقات

نمط الشكوى

مخففات الشكوىتطور الشكوى

محرضات الشكوى



الفحص السريري
من الرأس وحتى أخمص القدميننبدأ 

:  العالمات الحياتية 

الوعي 

النبض

الشرياني الضغط 

الحرارة 

التنفس 

 O2اشباع

(جس السباتي, ربعة االاألطراف ) المحيطي النبض 

السفليينفي الطرفين العلوين واحد الضغط 

 Clinical examinationالفحص السريري 

Vital sings

Consciousness 
PulseHeart rate

Arterial pressureSystemic arterial pressure

Temperature

Respiratory rate 

O2 saturation 

Peripheral pulse

Systemic arterial pressure on
The upper limbs and one of the lower limbs



الفحص السريري
(صغاء إ–جس –تأمل ) العنق فحص 

نبضان سباتي -

نبضان وداجي -

(صغاء إ–جس –تأمل ) الفحص السريري القلبي الوعائي 

(التأمل القرع والجس واإلصغاء :  ) فحص الصدر

(التأمل القرع والجس واإلصغاء : ) فحص البطن 

وذمات األطراف السفلية –نواسير شريانية وريدية -دوالي  : األطراف 

الفحص السريري
الفحص السريريالفحص السريري

Clinical examination 

Inspection Palpation Auscultation

Carotid pulsation

Jugular  pulsation

Percussion  

Varicose vein Venous arterial fistula   Lower limb edema   



التأمل

من الرأس حتى أخمص القدمين •

البحث عن سحنة خاصة •

التناظر •

(أعلى جدار الصدر–عنق –وجه ) بشكل الوشاح الوذمة•

الوداجيالنبضان–السباتيالنبضان•

ضحامات–تناظر العنق •

الدوران الجانبي أعلى جدار الصدر •

البؤر القلبية وخاصة صدمة القمة –تناظر الصدر وشكله •

الدوران الجانبي أسفل الصدر وأعلى البطن •

السحب الضلعي –العمود الفقري •

البطن ومن ثم األطراف •

Inspection 



.
المخاطيةالوذمة 

الحاجبينأشعار القسم الوحشي من فقدان 

Myxedema 

قصور في الغدة الدرقية 

غير نضر  بالدةوجه خالي من التعبير 

انتفاخ حول العينين 

شعر الرأس قليل ومقصف-سقوط أشعار 

( أطفال) لسان كبير



Hereditary Telangiectasia

متعددة وراثية وهي أورام وعائية شعرية

ةمخاطياألغشية الوالجلد على تظهر 

المري األنف وفي الفم  وخاصة 

عند تواجدها في الرئة 

وريدي رئوي –تترافق بناسور شرياني 

مع زرقة مركزية 



LEOPARD syndrome



LEOPARD SYNDROME

 Lentigines ( Multiple)

 ECG conduction Abnormalities

 Ocular Hypertelorism

 Pulmonary Stenosis (valvular)

 Abnormality of genitalia

 Retardation of growth

 Deafness 

عدسية متعددة تصبغات

شذوذات في النقل على تخطيط القلب

 فوق المآق

 تضيق في الصمام الرئوي

شذوذات في األعضاء التناسلية

 تأخر في النمو

صمم



Frank’s Sign

عالمة فرانك

تترافق مع إصابات إكليلية



Paget’s Disease

وريدية-شريانيةواسيرنمع يترافق 

في العظام

استرخاء قلب عالي النتاجسبب ي

داء باجت 

Enlargement of the head



Xanthelasma

الصفراءاللويحة



LDL

ارتفاع كولسترول عائلي 

نقص أو غياب في المورثة
LDLالمسؤولة عن مستقبالت 

الموجودات السريرية 

اضطرابات الشحوم 



Tendon Xanthomata

Type II Hyperlipoprotenemia

(Familial hypercholesterolemia)

األورام الصفراوية الوترية 

على السطوح االنبساطية ولية ركولستأورام 

أشيلووتر والقدم واليد , المرفقالسيما 

عصيدي مبكريترافق مع تصلب 
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Clubbing of the fingersاألصابعتبقرط

Normal 

Clubbing

C < 180

C > 180



Clubbing of the fingers األصابعتبقرط



متالزمة داون

DOWN Syndrome
21تثليث الصبغي 

قد تترافق مع بعض اآلفات القلبية الوالدية 

AV canal –TOF- ASD –VSD- PDA- PS



ويليمسمتالزمة 

Idiopathic infantile hypercalcemia, Mental retardation

SUPRAVALVULAR AORTIC STENOSIS

فوق الصمام األبهريتضيق –تأخر عقلي –كالسيوم الدم ارتفاع 



الصمام األبهريتضيق فوق 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/ped/images/Large/732Photo11.jpg&template=izoom2


(تورنركما في ).صدر عريضو, عنق مجنحة

 صمامي, فوق صمامي )تضيق رئوي

.(ومحيطي 

متالزمة نونان

 نقص نمو معتدل ومتناسب.

 تخلف عقلي بسيط.

 نقص سمع

انسدال جفن مع انحراف زاوية

.لفم إلى األسفل ا

 صغر الفك السفلي مع حنك عال.

 آذان منخفضة مع حواف غير طبيعية

Noonan syndrome



األبهرتضيق برزخ 

رنريتتناذر 

Turner syndrome

مبيض شريطي -قصر قامة      

 xoنموذج غياب صبغي جنسي
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http://www.images.cri-net.com/behcet/grande/image04.jpg


داء خلوصي بهجت 



Constrictive Pericaditis
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قياس الضغط 

الوريدي المركزي

خط سواء الضغط



قياس الضغط الوريدي المركزي



اساسيات قياس الضغط الشرياني
Measurement of Blood Pressure

 ضطجاع االب, وأحد الطرفين السفليين, يقاس الضغط في الطرفين العلويين

(.يجب مرور دقيقة على الوقوف )وبالجلوس وبالوقوف 

 زئبق.مم 10فارق الضغط بين الطرفين العلويين ال يتجاوز.

 مم ز20والطرفين السفليين فارق الضغط بين الطرفين العلويين

والطرفين السفليين متساويالطرفين العلويين فياالنبساطي الضغط



اساسيات قياس الضغط الشرياني

شروط قياس الضغط

 اَ وذراعه مسترخية أيض, المريض مستلق على ظهره على السرير أو جالس
.على السرير وفي مستوى القلب 

 طعام  أو متناوالَ  ل, أو مجهداَ ,دون أن يكون مدخناَ أو متوتراَ , في جو دافئ

.ساعة الماضية العلى األقل في النصف 

 سم 10عرضه :كيس الهواء المطاطي لمقياس الضغط ], قياس ضغط زئبقي  ,

فوق مستوى (  مرة ونصف ) يلف  جيداَ حول العضد , [ سم 25وطوله 

سم2المرفق بـ 

غط كامل لكم الضافراغ يجوز اعادة قياس الضغط إالّ بعد مرور دقيقة كاملة على ال  ,

ان في وإالّ تنضغط األوردة فتحتقن وقد تنزح بعض السوائل بينما يبقى الجري

م مما يسبب اعاقة اضافية على الشرايين غير الهواء الموجود في ك, الشرايين 

.الضغط



الطريقة اإلصغائية لقياس الضغط الشرياني مستخدمين ميزان ضغط زئبقي

.يمكن وضع السماعة في الحفرة المرفقية أو تحت حافة كم الضغط 



A convenient method 

of  taking a leg 

pressure if you do not 

have a thigh cuff. A 

pediatric bell should 

be used to achieve an 

easy air seal behind 

the medical malleolus.



The usual commercial leg cuff, such as 

that shown here, must be rolled 

diagonally around the thigh, to keep the 

edges snug against the skin. The 

systolic blood pressure in the legs 

should not be over 20 mmHg higher 

than in the arms



Phase I

يقابل الضغط Tappingيسمع صوت طارق

االنقباضي

Phase II

.soft murmurخفيفة تظهر نفخة

Phase III

بسببlouder murmurتصبح النفخة أعلى

ان زيادة الدم الجاري في هذه المرحلة عبر الشري

.المضغوط

Phase IV

( .النفخة)يخفت الصوت المسموع

Phase V

يغيب الصوت تماماَ وهذا يقابل الضغط 

.االنبساطى

أصوات كورتوكوف



اإلصغائية الصامتة؟الفجوةهيما

غاءاإلصيظهر,الشريانيالتوترارتفاعحاالتبعضفي

مرةهرفتظلتعود,الضغطكمنفخأثناءاألصواتفيغياب

ووريدياتمددالسببأنيقال.فيهالهواءنفخاستمرارمعثانية

.الشريانانخماص

منأقلللضغطتقيمنايكونالوحتىالظاهرةهذهولتجنب

لىعكمؤشرالكعبريالشريانجسغيابنعتمدالحقيقي

.االنقباضيالضغط


