
مدرس في قسم الجراحة
كلية الطب جامعة دمشق

د.رونق الميداني



تحضير المريض للجراحة



مدخل إلى األمراض الجراحية

العالج الجراحي
هو اإلجراءات العالجية التي 

تتطلب تداخال باضعا على
المريض محدثا تغييرا فوريا

في سير المرض:
خياطة جرح, استئصال ورم,

تفجير خراج, اصالح تشوه



مدخل إلى األمراض الجراحية

الجراحة الصغرى
تجرى في العيادة و بحاجة إلى

تخدير موضعي
الجراحات التي تحتاج تخديرا

عاما تجرى في المشافي
المتخصصة

 



مدخل إلى األمراض الجراحية

تندرج إجراءات مثل القثطرة
القلبية و التنظير الهضمي مع
خزعات تحت بند اإلجراءات

الجراحية
 



مدخل إلى األمراض الجراحية

النزعة نحو اإلجراءات األقل
رضا

الجراحة نحو التنظير و
الداخلية نحو اإلجراءات

الباضعة
الهدف تقليل المراضة و التكلفة

Cost effective



• التطور الحديث نحو
الجراحة التنظيرية و

المحوسبة
 



العمل الجراحي

•
•

•

•

Preoperative  قبل الجراحة :
تقييم , تحضير

Intraoperative  أثناء
الجراحة : تخدير , عمل جراحي
Postoperative بعد الجراحة:

Follow upالعناية بعد الجراحة,المتابعة 
 



Preoperative تحضير مريض الجراحة 

•
•

•

تحضير إداري
تحضير طبي

تحضير نفسي و عائلي



تحضير مريض الجراحة

•
•

•
•

التشخيص و تقرير الجراحة
التوجيه نحو القسم المختص

إجراءات القبول
اإلجراءات اإلدارية (اضبارة , هوية , دفتر العائلة)

 



التحضير للعمل الجراحي

•
•







•

مقابلة الطبيب قبل إجراء العملية الجراحية
الشرح حول الجراحة: مدتها, نوع التخدير

مدة القبول
القطب المفجرات الضمادات

االختالطات
إذا كان المريُض من المدخنين اإلقالع عن التدخين

قبل العملية الجراحية



Informed consent
• ع على ورقة المريض أن يوق�

يعلن فيها موافقته على
إجراء العملية الجراحية، بعد

لمنافعها فهمه الكامل
ومخاطرها.

 



تقييم المريض للعمل الجراحي

•
•

•

تعتمد اإلجراءات التشخيصية
على مجموعة عوامل

نوع العمل الجراحي
عمر المريض

حالة المريض العامة و
األمراض المرافقة

 



اإلجراءات الطبية

•
•

•

المشاهدة و الفحص السريري
 الفحوص المخبرية و الشعاعية

االستشارات



مشاهدة و فحص سريري

•
•
الفحص السريري الكامل لحالة المريض
السوابق المرضية: العمليات الجراحية

  مضاعفات جراحية أو تخديرية بعد العمليات
    األدوية أو المستحضرات التي يتناولها المريض

    تحسس على مواد معينة
    مشاكل دموية أو نزفية سابقة لدى المريض أو العائلة.

 



مشاهدة و فحص سريري
 

•

•

•

قياس العالمات الحيوية، والفحص الكامل للمريض؛ 
فحص التروية الدموية باألطراف، وفحص األعصاب،

والبطن، والقلب، والرئتين، كما يتم فحص رأس المريض،
ورقبته.

فحوصات التشخيص الروتينية، والتي تختلف من مريض
إلى آخر حسب صحة المريض، وعمره، والعملية

الجراحية المطلوبة.
 األدوية قبل العملية الجراحية؛ حيث يجب على المريض

االستمرار باألدوية، ويستثنى من ذلك مضادات التخثر،
وأدوية السكري

 



الفحوص المخبرية

 
 

•

•

•
•

الفحوص المخبرية والشعاعية
حسب المريض ونوع العملية

التي سيتم إجراؤها.
متعلقة بالمرض األساسي (درق

- هرمونات)، أو فحوصًا عامة
لتحضير المريض للتخدير

(خضاب - زمن نزف و تخثر -
وظائف الكبد

الواسمات الورمية
تأمين دم عند اللزوم

ECGتخطيط القلب 
 



الفحوص الشعاعية

• X Raysاألشعة السينية 
   صورة الصدر

    خلفية أمامية
 عام40فوق 

المرضى المدخنين
COVID 19حاالت خاصة: 





mamography تصوير الثدي الشعاعي



التصوير الظليل

• اللقمة الباريتية



تصوير الجهاز البولي الظليل عن طريق الوريد
 Intravenous urography  (IVU)



 الموضوع في القناة الصفراويةTأنبوب  عبر



االيكو

•
•

انعكاس األمواج الصوتية
آمن إشعاعيا

 



CTالتصويرالمحوسب المقطعي 
computerized tomography





المرنان

•
•

•

ال يستخدم أشعة مؤينة
اليمكن استخدامه عند

وجود معدن
الخط الناصف



طرائق عديدة

•
•

التصوير الومضاني التصوير بالنظائر المشعة
التصوير المقطعي المحوسب المشرك باإلصدار

Positron emissionالبوزيتروني 
tomography–computed tomography

(PET-CT)



االستقصاءات التنظيرية
•

•
•

•
•

•

وهي تشخيصية ويمكن أن يتم
من خاللها إجراءات عالجية:

التنظير الهضمي العلوي
تصوير الطرق الصفراوية

والمعثكلية تنظيريا بالطريق
ERCPالراجع

تنظير السين والمستقيم
تنظير الكولونات
colonoscopy

anoscopyتنظير الشرج 
 



االستقصاءات التنظيرية

•

•

•

تنظير البطن االستقصائي
laparoscopy

diagnostic
تصوير االيكو بواسطة

Echoendoscopyالمنظار 
تنظير األمعاء بواسطة

الكبسولة
 



الخزعات التشخيصية

تشريح مرضي اخذ الخزعات
•

•
جراحي

موجه شعاعيا



التشخيص الكروموزومي
 



االستشارات

•
•

•

 عام)50قلبية (فوق الـ 
تخديرية

خاصة بالمريض (مريض
سكري- غدية , ضغط -
قلبية, صرع-عصبية....

  كسر مفصل فك سفلي
 



التحضير للعمل الجراحي

•
•

•
•

•

األدوية قبل و بعد
هناك ثالثة أنواع من التخدير:

التخدير العام.
التخدير الناحي.

.التخدير الموضعي
 



الصيام

•
•

•
•

•

قبل و بعد العمل الجراحي
 ساعات6التخدير العام 

التخدير الموضعي
) س3-2األطفال تحت السنة (
تغذية ما بعد الجراحة



 العمل الجراحي
 

•

•

يعطى المريض رداًء خاصًا
ليرتديه.

 يلتقي بطبيب التخدير الذي
سيراجع ملفه الطبي ونتائج

فحوصاته الطبية. كما سيكون
مسؤوالً عن متابعة تخديره

طوال العملية الجراحية. وقد
يعطيه طبيب التخدير مسكنًا

لتهدئة أعصابه قبل الذهاب
إلى العملية الجراحية.

 



Postoperativeما بعد العمل الجراحي 

•

•

•

بعد العملية الجراحية مباشرة، يراقب المريض في غرفة
اإلنعاش.

يعطي للمريَض في غرفة اإلنعاش المسِكنات لتخفيف
أي� ألم يشعر به بعد العملية الجراحية..

يتخرج المريض إلى منزله أو إلى إحدى غرف
المستشفى، حيث يعتمد ذلك على وضعه الصحي و

نوع العمل الجراحي
 



العناية بعد العمل الجراحي
 
















تنظيف المريض بشكل عام
تقييم العمل الجراحي

نقل المريض إلى الغرفة
مرافق المريض

مراقبة المفجرات و القثاطر
متابعة العالمات الحيوية

الوضعية
إبالغ الطبيب بأية مالحظات غير طبيعية في العالمات

الحيوية
 



العناية بعد العمل الجراحي

•
•

•
•
•

إطعام المريض
تحريك المريض

الضماد و المفجرات
األدوية ما بعد الجراحة
التعليمات الخاصة بكل

مريض و بكل جراحة
 



اختالطات ما بعد العمل الجراحي

•
•

•
•

•
•

حسب مكان حدوثها :
اختالطات موضعية تحدث في مكان أو ساحة العمل الجراحي.
إختالطات عامة تحدث في أي مكان أو جهاز آخر كاإلختالطات

القلبية والتنفسية والوعائية....
حسب زمن حدوثها:

 ساعة التالية للعمل الجراحي24مباشرة:خالل الـ 
باكرة:خالل ثالثين يوما

متأخرة:بعد ثالثين يوما وقد تمتد لفترة طويلة.
  دائمة أو مزمنةsequelaالعقابيل: 



اإلختالطات الموضعية
 

•
•

•
•

•
•

•

الورم المصلي
الورم الدموي

surgical site infectionsإنتانات الجروح 
wound dehiscence تفزر الجرح 

نسيان أجسام أجنبية
اختالطات الخط الوريدي

حسب التداخل الجراحي : ( الدرق: أذية العصب الراجع,
جارات الدرق : التكزز, الثدي : اإلرضاع , األجفان : شتر



اإلختالطات العامة

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

األلم
النزف

اإلنصمام الخثاري الوريدي
الصمة الرئوية

الصمة الشحمية
الترفع الحروري

ذات الرئة
اإلختالطات القلبية
االختالطات البولية

اإلختالطات العصبية : الحوادث الوعائية الدماغية
اإلختالطات الهضمية
االختالطات النفسية

الوفيات
 



surgical incisionsالشقوق الجراحية 



ANATOMY

• خطوط الجلد
Langer's lines

  cleavage lines



الشق الجراحي

•
•

•

اختيار الشق
خطوط الجلد

الشقوق المعروفة عالميا



شقوق البطن
•

•
•

•

•
•

•
•

Midline Incisions,
 laparotomy 

Subcostal
Para-median Incision

Gridiron Incision
(McBurney Incision)
Lanz (Rockey-Davis)

Thoracoabdominal (Iver
Lewis)

Chevron
Pfannenstiel (Kerr/

Pubic incision)
 



شفاء الجروح



آلية شفاء
الجروح

حدوث جرح ( أو
حرق)

تسرب البالزما
الدموية والكريات

الحمراء



آلية شفاء
الجروح

وسائط جذب
خلوي

تشكل مادة هالمية
جذب الوحيداتتمأل الضياع المادي

واللمفاويات

تحرر العديد من
الوسائط
الخلوية



آلية شفاء
الجروح

جذب مصورات
الليف

تحريض تكاثر الخاليا
الظهارية

إنتاج كميات
كبيرة من ألياف

الكوالجين

ترسل الخاليا الظهارية إشارات
موت مصوراتالموت الخلوي

الليف بعد تشكل
كمية كبيرة من

الكوالجين



أسباب تأخر شفاء الجروح

•
•

•

داخلية
 ميكانيكية

 خارجية
 



القصور الوعائي :
(شرياني – وريدي -

لمفاوي )

الخمج والخباثة :

الخلل الخلوي :

سوء التغذية :
 

القصور الوعائي :
(شرياني – وريدي -

لمفاوي )

سوء التغذية :
 

الخمج والخباثة :

الخلل الخلوي :

:األسباب الداخلية 



الجروح النافذة
إلى األجواف

النواسير

انكشاف
البروتيزات

 

الجروح النافذة
إلى األجواف

انكشاف
البروتيزات

 

النواسير

:األسباب الميكانيكية 



  الرضوض

الحرارة والمواد
الكيماوية

 الضغط

الجراحة

  الرضوض

 الضغط

الحرارة والمواد
الكيماوية

الجراحة

:األسباب الخارجية 



القصور الوعائي :
(شرياني – وريدي -

لمفاوي )

الخمج والخباثة :

الخلل الخلوي :

سوء التغذية :
 

القصور الوعائي :
(شرياني – وريدي -

لمفاوي )

سوء التغذية :
 

الخمج

الخلل الخلوي :

الجروح النافذة
إلى األجواف

النواسير

انكشاف
البروتيزات

 

انكشاف
البروتيزات

 

  الرضوض

الحرارة والمواد
الكيماوية

 الضغط

الجراحة

  الرضوض

 الضغط

الخارجية الميكانيكية الداخلية

انكشاف مفصل صنعيالقدم السكريةقرحات الضغط



•
•

•
•

•

•

عالج تأخر االندمال:
التدابير غير الجراحية :

الصادات الموضعية . 
 أجهزة الغسل .

 االغالق بالضغط السلبي .
 األوكسجين مفرط  الضغط .

. الصادات الجهازية 
 
التدابير الجراحية : 

. التنضير 
 



الصادات الموضعية 1



أنظمة الغسل والتنضير بضغط الماء 2



أنبوب تفجير

أسفنج مسامي

طبقة كتيمة

جهاز توليد
الضغط السلبي

VACاإلغالق بالضغط السلبي  3



العالج باألوكسجين عالي الضغط 4
أوعية حديثة

التشكل
بالزما محملة
باألوكسجين

100%

انتشار
األوكسجين
إلى النسج



الجهازيةالصادات 

5



اإلغالق المباشر

الطعم الجلدي

الشرائح

سلم الترميم

الشرائح الحرة

المقصد الثاني



 
هي الصورة السريرية لنقص التروية الدموية لألعضاء

الحيوية للجسم، أو انخفاض قدرة خاليا هذه األعضاء
عن استعمال األوكسجين الوارد إليها.

 



 

•

•
•

 
الحمل القبلي

Preload
After loadالحمل البعدي  

تقلص األوعية المحيطية
Contractility

 



أعراض و عالمات الصدمة
•

•

•

•

المرحلة الباكرة: نقص الضغط
تسرع النبض

المرحلة المعاوضة: ارتفاع
الرينين و تقبض األوعية

  قلق وPHالمحيطية و نقص 
عدم ارتياح

المرحلة المتطورة:نقص الضغط
 مم ز, شح البول ,20أكثر من 

نبض خيطي, حماض ,تغيرات
حسية عصبية

المرحلة غير العكوسة: خراب
خلوي و قصور أعضاء متعدد

الموت
 
 



أنواع الصدمة
•

•
•

•

 
Hypovolemicنقص الحجم 

Cardiogenicقلبية                       
Obstructiveانسدادية 

Distributiveتوزعية                  

 
 
 



Hypovolemic shock

•

•

•

نقص الحمل القبلي : النزف,
الحروق الواسعة, اإلسهال و

اإلقياء
 فيالدمفقد كمية كبيرة من 

زمن قصير
جرح أو رض يمزق أحد

األوعية المهمة، نزوف
القرحات والسيما في األنبوب

الهضمي.
 



Cardiogenic shock
•

•

•

تحدث عندما يضطرب عمل القلب وال
يستطيع ضخ الدم ويحصل ذلك حينما

ينسد أحد الشرايين اإلكليلية
coronaryالقلبية) بالخثرة ويتوقف( 

وصول الدم إلى المنطقة التي يغذيها
الشريان المسدود مما يجعل القلب عاجزًا

عن العمل على نحو سوي.
ويحدث األمر نفسه في حالة اضطراب
نظم القلب ـ أي تسرع القلب الشديد أو

بطؤه الشديد ـ أو فشل الصمامات القلبية
في االنغالق بإحكام.

ال يستطيع القلب في كل هذه الحاالت ضخ
الكمية التي تحتاج إليها األنسجة من الدم

على الرغم من وجود كمية كافية منه
 
 



Obstructive
 
 •

•

•

•

 
وتحدث في حاالت :

) ) وهو انسداد الشريانpulmonary embolism االنصمام الرئوي
الرئوي أو أحد فروعه، من صمات في أوردة الساق

 وتحدث عندما يتجمع دم أو سائل مابين عضلةاالندحاس القلبي
القلب و التامور مما يعيق حركة القلب وشل قدرة القلب على

استيعاب الدم القادم إليه
 وهو ضيق يصيب الصمام القلبي عند مخرجضيق الصمام األبهري

البطين األيسر إلى الشريان األبهري، والذي منه يمر الدم إلى كافة
هذا التضيق يتسبب في زيادة العناء لعضلة القلب التي أنحاء الجسم.

تحاول تسيير الدم للجسم من خالل الصمام المتضيق. هذا يؤدي
الرتفاع الضغط في البطين األيسر مما يؤدي إلى تضخمه، وقصور

وظيفته مما يسبب نقص وصول الدم إلى األعضاء الحيوية.
 



Distributive shock

•

•
•
•

تحدث عندما تفشل األوعية الدموية، وخاصة الشرينات
arteriolesفي التقبض بشكل مالئم استجابة ،

للمنبهات الواردة من الجملة العصبية الودية و
الهرمونات المختلفة المقبضة لألوعية و لها أنواع أهمها:

التأقية
الخمجية
العصبية



Distributive shock

•

•

•

السبب األكثر مصادفة لصدمة التوسع الوعائي إنتان
septicemiaالدم

إال أنها تحدث أيضًا في بعض األمراض غير الخمجية مثل
  أو صدمة فرطanaphylactic shockالصدمة التأقية

التحسس.
يعمل القلب بشكل سوي في هذا النمط من الصدمة وتتلقى

الجملة الدورانية كمية كافية من الدم، إال أن الشرينات ال
تستجيب لإلشارات المقبضة لألوعية، ويستمر الضغط الدموي

في االنخفاض.
 



عالج الصدمة
•

•

•

يجب تشخيص حالة الصدمة
والمبادرة إلى معالجتها بسرعة
ويعتمد تدبير هذه الحالة على

األسس التالية:
 المحافظة على المجاري

التنفسية وإعطاء األكسجين،
 أوairwaysوضع مسلك هوائي 

ABCتنبيب الرغامى  
 معالجة السبب الذي أدى للصدمة

ارقاء النزف :جرح نازف، قرحة
هضمية نازفة) ومكافحة الخمج

أو االلتهاب في حالة اإلنتان أو
التسمم الدموي وتعيين الجرثوم

المسبب، وتعديل المعالجة
بالمضادات الحيوية في ضوء

حساسية الجرثوم.
 



عالج الصدمة
•

•

•

•

  وهو أمر مهم في صدمة نقصoutputتعويض نقص الحجم الذي يزيد من نتاج القلب
الحجم، إال أنه واجب أيضًا في الصدمة االنتانية والصدمة التأقية بسبب التوسع الوعائي

الذي يحدث فيها.
 يجب أن يتم تعويض نقص الحجم بسرعة (خالل دقائق أو ساعات) تجنبًا لحدوث

الذيvolume overloadقصور الكلية، إال أنه يجب االحتياط من حدوث فرط الحجم 
يهيئ لحدوث وذمة الرئة.

 الكامل أو المصول الملحية أو المحاليل الغروانيةالدميتم تعويض حجم الدم بإعطاء 
colloid solution.التي يستمر تأثيرها في زيادة حجم الدم مدة أطول

 
حالة الصدمة التحسسية عند األشخاص الذين قد تكرر لديهم اإلصابة بها سابقًا يجب

المسارعة بأخذ حقنة األدرينالين والمسارعة للذهاب إلى قسم الطوارئ مع المكوث تحت
 ساعات.6 - 4المالحظة أو قرب المستشفى لمدة 




