
"يم حالت المريض قبل العمل الجراحيتقي "  
 

أظٓشد انؼذٚذ يٍ انذساعبد االصظبئٛخ ثأٌ انتوٛٛى ٔ انتضؼٛشؿٛش انكبكٍٛٛ نهًشٚغ كٙ كتشح يب هجم  -

انؼًم انزشاصٙ ٚؼذاٌ ػبيالٌ ْبيبٌ كٙ اصذاث انًٕاتخ انتبنٛخ نهؼًم انزشاصٙ ٔ انُبرًخ ثشكم أٔنٙ ػٍ 

ًّٗ  ٔ هجم انؼًهٛخ ٔرنك نتوٛٛى صبنتٓى انًشػٗ ٚزت صٚبسحٔ نزنك ف . انتخذٚش تضًهٓى نهتخذٚش ْٕٔ يب ٚغ

  :االعتشبسح انتخذٚشٚخ ٔ أْى أْذاكٓب
 

  :تحقيق االلفت مع المريض -1

ػٍ اإلرشاءاد انتٙ عتزشٖ نّ هجم ٔ أحُبء ٔثؼذ انتخذٚش ٔأٌ ششس نهًشٚغ ٔ ثتؼبثٛش ثغٛـخ ٚزت أٌ ٌ 

. انلتشح انتبنٛخ نهؼًم انزشاصٙكٙ  تغكٍٛ األنىٚزبص ػٍ خجشِ ثئٌ
 

  :التاريخ المرضي-2

: ٚزت تٕرّٛ أعئهخ يجبششح صٕل انُوبؽ راد انظهخ انًجبششح ثؼًهٛخ انتخذٚش

انغٕاثن انًشػٛخ انؼبئهٛخ انًٕسٔحخ ٔ انتٙ تتشاكن يغ يشبكم تخذٚشٚخ يخم كشؽ انضشاسح انخجٛج ٔ * 

... انُبػٕس ٔ شزٔراد انكٕنٍٛ اعتٛشاص 

نزٓبصٍٚ انتُلغٙ ٔ انوهجٙ انٕػبئٙ ًْٔب أكخش االرٓضح طهخ ثبنتخذٚش ٔ كٙ انٕاهغ ٚزت أيشاع ا*

. ػٍ اػشاع ٔ ػاليبد خبطخ كبنضنخ انزٓذٚخ ٔ االػـزبػٛخ ٔ انزٓذ انًضذث ألنى خُبهٙاالعتلغبس 

كٙ انخهج االٔل نهضًم ٔ اصتًبل (ٔنٕ َظشٚب)االعتلغبس ػٍ ٔرٕد صًم ثغجت اصتًبل صذٔث تشْٕبد *

. صتٕٚبد انًؼذح انضبيؼخوَشبم سئٕ٘ ةدصذٔث ارٓبع كٙ انخهج انخبَٙ ٔ صذٔث ههظ يؼذ٘ ٔ اط

ٚزت انغؤال ػٍ تؼشع انًشٚغ عبثوب نتخذٚش يب ٔ ٚزت ػُذْب انتشكٛض ػهٗ ثؼغ انُوبؽ يخم *

ايكبَٛخ ,  أٔ انًشبكم انتُلغٛخانخخبس انٕسٚذ٘ , انذٔائٛخ ٔ انـخٛبٌ ٔاالهٛبء ثؼذ انؼًم انزشاصٙ  انضغبعٛخ

. ٔرٕد طؼٕثخ كٙ انتُجٛت انشؿبيٙ

. ٚزت االعتلغبس ػٍ صغبعٛخ انًشٚغ انًضتًهخ نجؼغ األدٔٚخ أٔ انجالعتش أٔ انًـبؽ*

. االعتلغبس ػٍ االطبثخ ثبالٚذص أ انتٓبة انكجذ انلٛشٔعٙ*
 

 :العاداث-3

انذٔساٌ انًضٛـٙ ٔ االكهٛهٙ  اٌ انتبحٛشاد انؼبسح نهتذخٍٛ تشًم األيشاع انٕػبئٛخ انتٙ تشًم: انتذخٍٛ*

 12ػهٗ األهم ٚزت اٚوبف انتذخٍٛ ...ٔ انذيبؿٙ ٔ كزنك كبسعُٕٛيب انشئخ ٔ انتٓبة انوظجبد انًضيٍ

اعبثٛغ هجم انزشاصخ  6عبػخ هجم انؼًم انزشاصٙ ٔ رنك نتضغٍٛ اكغزخ انذو انششٚبَٙ كًب أٌ اٚوبكّ نًذح 

. كشاص انًخبؽ ػًٍ انشزشح انشؿبيٛخ انوظجٛخٚغجت تُبهظب كٙ انتشُذ انوظجٙ ٔ تُبهظب كٙ ا

, ( اػتالل ػؼهخ ههجٛخ كضٕنٙ)ٔ ههجٛخ( تشًغ كجذ)اٌ انتُبٔل انًلشؽ نهكضٕل ٚغجت أرٚخ كجذٚخ: انكضٕل*

ٚغجت صج ٔ تضشٚغ نالَضًٚبد انكجذٚخ يًب ٕٚنذ نذٖ ( انكضٕنٛخ انًضيُخ)تُبٔل انكضٕل ثشكم يُتظى

أيب انكضٕنٛخ انضبّدح كتؤد٘ انٗ صٚبدح انضغبعٛخ نهًٓذئبد ٔ ,  انًشٚغ تضًم كجٛش ألدٔٚخ انتخذٚش

. انًغكُبد
 

:  التاريخ الذوائي -4

دٔٚخ انتٙ ػذٚذ يٍ األيٍ انًٓى ٔ ثشكم اعبعٙ تغزٛم انتبسٚخ انذٔائٙ انكبيم نهًشٚغ صٛج ٕٚرذ ال

يب كٙ رنك انزشػخ ٚزت االعتًشاس ثًؼظى األدٔٚخ ة: تتذاخم يغ ادٔٚخ انتخذٚش ٔ كوبػذح ػبّيخ َوٕل

 :ثم انزشاصخٔ ٚزت هـغ ثؼغ األدٔٚخ م, نزشاصٙ انًؼـبح طجبس انؼًم ا

ٔ أيب األعجشٍٚ كٕٛهق نًذح أعجٕع , أٚبو  5انكهٕثٛذٔؿشٚم نًذح , انٕاسكشٍٚ : ٚزت إٚوبف يًٛؼبد انذو  -

 81) ٔ كٙ ثؼغ انضبالد ًٚكٍ االعتًشاس ثأخزِ ٔ خبطخ إرا كبٌ ٚؤخز ثزشػخ طـٛشح  هجم انزشاصخ

( . يهؾ 

أعبثٛغ يٍ يٕػذ انزشاصخ ٔ رنك الصتًبل  3-2ٚزت انتٕهق ػٍ يخجـبد انًَٕٕ أيُٕٛأكغٛذاص هجم -

(. ثبدط, تؼشم, استلبع صشاسح شذٚذ, استلبع تٕتش ششٚبَٙ) تذاخالاد خـٛشح يغ أدٔٚخ انتخذٚش صذٔث



. أعبثٛغ هجم انزشاصخ ٔ رنك ثغجت صٚبدح خـش صذٔث انخخبس انٕسٚذ٘ 6ٚزت اٚوبف صجٕة يُغ انضًم -

. ٚزت اٚوبف خبكؼبد انغكش انلًٕٚخ طجبس انؼًم انزشاصٙ-

  :الفحص الفيزيائي -5

ٚزت ارشاء انلضض انلٛضٚبئٙ انكبيم ٔ تغزٛم َتبئزّ كبيهخ ػهٗ عزم انًشٚغ ٔ ٚزت أٌ ٚشًم 

. كم االرٓضح  انلضض

ٚزت أٌ َٓتى ثشكم خبص ثتوٛٛى يذٖ عٕٓنخ أٔ طؼٕثخ انتُجٛت انشؿبيٙ ٔ كزنك ٚزت كضض االعُبٌ -

ٔ توٛٛى ايكبَٛخ كتش انلى ٔ دسرخ اَؼـبف انؼًٕد , ثذهخ نتضّش٘ ٔرٕد انزغٕس انغُٛخ ٔ انتٛزبٌ انظُبػٛخ 

. كًب ٚزت تضّش٘ ٔرٕد اطبثبد ػظجٛخ ٔ تغزٛهٓب, انشهجٙ

. اطـبء انظذس ٔ انوهت( صشاسح. ػـؾ . َجغ )عزٛم انؼاليبد انضٕٛٚخ ٚزت د-
 

: الفحوص الخاّصت-6

: انلضٕص انشٔتُٛٛخ انتٙ تزشٖ نكم يشٚغ ْٙ   

( . دهبئن 6-2=ؽ) صيٍ انُضف   -

( . دهبئن 5-2=ؽ) صيٍ انتخخش   -

  ( .يم ػُذ انشربل100/ؽ16-14َغبء ٔ يم ػُذ ال100/ؽ14-12=ؽ) انخؼبة  - 

.     انضيشح انذيٕٚخ  -

:  ٔثؼذ عٍ االسثؼٍٛ ٚؼبف نزنك 

  ( . يم100/يهؾ120-80=ؽ) س عكش انذوػٛب   -

( .  يم100/ؽيم40-20) انجٕنخ انذيٕٚخ   -

 .                                                        ػٛبس شٕاسد انذو ,  (يهؾ1.2=ؽ)انكشٚبتٍُٛٛ  -

       .طٕسح طذس تخـٛؾ ههت كٓشثبئٙ ٔ   -

ٔ كٙ صبل أظٓش انلضض انغشٚش٘ ٔ , ْزا ثبالػبكخ انٗ انلضٕص انخبطخ ثبنضبنخ انًشػٛخ نهًشٚغ 

انلضٕص انشٔتُٛٛخ ٔرٕد يشع يب كٛزت ػُذْب ارشاء انلضٕص انًتًًخ ٔ االعتشبساد االختظبطٛخ 

ٚم انزشاصخ ٔ اتخبر ٔ كٙ صبل كٌٕ انًشع انًكتشق ًٚكٍ أٌ ٚتضغٍ ثبنؼالد كٛزت تأد, انًُبعجخ 

              .خـٕاد انؼالد  ٔ انتذاثٛش انًُبعجخ   

                                                                 

: تحذيذ درجت الخطورة-7

 انًؼتًذح نتوٛٛى انخـٕسح انُبرًخ ػٍ انزشاصخ ٔ انتخذٚش انؼبنًٛخ ٔاصذ يٍ انـشم أٔ انًؼبٚٛش ثبعتؼًبل

                دد َغجخ خـٕسحصذٔث اختالؿبد كٙ كتشح يب صٕل انؼًم انزشاصٙ ٔكزنك َغجخ  َش

A.S.A تظُٛق ؿٕنذيبٌ ٔ  , انٕكٛبد
 

: وضع خطت التخذير-8

. تخذٚش ػبو أٔ َبصٙ ٔ تضذٚذ األدٔٚخ انًُبعجخ نكم صبنخ يشػٛخ
 

: ر الذوائي التحضي-9

انًٛذاصٔالو نهتٓذئخ  ٔ انًٕسكٍٛ : يٍ انؼًم انزشاصٙ يخم ْٕ إػـبء أدٔٚخ يٓذئخ ٔ يغكُخ هجم عبػتٍٛ 

 .نهتغكٍٛ 
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