
 التخذٌر
 :هسؤولٍح طثٍة التخذٌر 

ثٌضأوذ ِٓ ؽٙٛص٠ز ثٌّش٠غ ٌٍؼًّ ثٌؾشثفٟ ٚ ثإلٌّجَ ثٌىجًِ دجٌقجٌز ثٌّشػ١ز ثٌقج١ٌز ٚ  .1

 .ثٌؼجِز ٌٍّش٠غ 

 .ثٌضأوذ ِٓ إؿالع ثٌّش٠غ ػٍٝ وجفز ثإلؽشثءثس ثٌضٟ ع١ضؼشع ٌٙج أعٕجء ٚ دؼذ ثٌؾشثفز  .2

 .ثٌضخذ٠شٞ ثٌضٕغ١ك د١ٓ ؽ١ّغ أفشثد ثٌفش٠ك ثٌؾشثفٟ ٚ  .3

 .فّج٠ز ثٌّش٠غ ِٓ أٞ خـش أٚ أرٜ أعٕجء ثٌؾشثفز  .4

 .ًِ دؼذ ثٌؾشثفز ٚ فٟ لجػز ثٌظقٛ ثٌضأوذ ِٓ طقٛ ثٌّش٠غ دشىً وج .5

 

 :التحضٍر للتخذٌر 

ٚ ثصخجر ؽ١ّغ  ثالخضالؿجس ثٌّّىٕز ثٌقذٚط ِؼشفزإْ ثٌفُٙ ثٌىجًِ ٌٍقجٌز ثٌظق١ز ٌٍّش٠غ ٚ 

صقؼ١ش ثٌّش٠غ دشىً ؽ١ذ ف١ظ صؾشٜ ثٌؾشثفز دأفغٓ  ٚ ,ثإلؽشثءثس ثٌٛلجة١ز ٌّٕغ فذٚعٙج 

صقذ٠ذ ثٌخـٛسر ثٌّضؼٍمز دجٌضخذ٠ش صقّٟ ثٌّش٠غ ِٓ فذٚط ثخضالؿجس ٚ صمًٍ ٔغذز  ٚ, ثٌششٚؽ 

فٛي ثٌؼًّ ثٌؾشثفٟ ٟ٘ ػذَ ف١ظ أعذضش ثٌذسثعجس أْ أُ٘ عذخ ٌٍٛفجر فٟ فضشر ِج , ثٌٛف١جس 

  .ٌّش٠غ لذً ثٌؾشثفز ي ثٌّؼشفز ثٌضجِز ٌٍقجٌز ٚ ػذَ ثٌضقؼ١ش ثٌؾ١ذ

 :صشًّ ثالعضشجسر ثٌضخذ٠ش٠ز لذً ثٌؾشثفز ِج ٠ٍٟ 

 :المصح الورضٍح  -1

 .ثٌمظز ثٌّشػ١ز ثٌقج١ٌز ٚ ثٌغٛثدك ثٌّشػ١ز 

 .لظز ٚؽٛد عٛثدك صخذ٠ش٠ز 

 .ثٌمظز ثٌؼجة١ٍز 

 .لظز صٕجٚي أد٠ٚز عجدمز 

 .ثٌضذخ١ٓ ٚ ثٌىقٛي : ثٌؼجدثس 

 .ثٌغٛثدك ثٌضقغغ١ز 

فقض ؽٙجصٞ وجًِ ِغ ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌؾٙجص ثٌضٕفغٟ ٚ ثٌذقظ ػٓ  :السرٌري  الفحض -2

 .صم١١ُ إِىج١ٔز فضـ ٚس٠ذ ٚ غ١ش٘ج ػالِجس صذي ػٍٝ طؼٛدز ثٌضٕذ١خ ثٌشغجِٟ وزٌه 

فٟ فجي أظٙش ثالعضؾٛثح أٚ ثٌفقض ثٌغش٠شٞ ٚؽٛد ِشىٍز ِشػ١ز غ١ش : الفحىص الوتووح  -3

ف١ّىٓ ؿٍخ فقٛص إػجف١ز ٌضم١١ُ ثٌّشىٍز ٚ ِؼجٌؾضٙج ,  ِؼشٚفز أٚ غ١ش ِغ١ـش ػ١ٍٙج دشىً ؽ١ذ

 .لذً ثٌؾشثفز إْ أِىٓ 

 .ٚ أخز ِٛثفمز ثٌّش٠غ ػ١ٍٙج خـ١ًجتحذٌذ ًسثح االختالطاخ و الىفٍاخ  -4

وزٌه ٠ؾخ ٚػغ خـز ٌٍضغى١ٓ دؼذ , ٚ ششؿ ؽ١ّغ ثإلؽشثءثس ٌٍّش٠غ وضغ خطح للتخذٌر  -5

 .ثٌؾشثفز 

 

 



 :أًىاع التخذٌر 

  ثٌؼجَ ثٌضخذ٠ش. 

  ٟثٌضخذ٠ش ثٌّٛػؼ. 

  ثٌضخذ٠ش ثٌٕجفٟ ٚ ثٌشٛوٟ ٚ فٛق ثٌؾجف١ز. 

 

 التخذٌر الؼام
 .ثٌض٠ُٕٛ ٚ ثإلسخجء ثٌؼؼٍٟ , ثٌضغى١ٓ : ٘ٛ ثؽضّجع عالعز ػٕجطش ِؼًج ٟ٘  التخذٌر الؼام الوتىازى

 .ثالعضّشثس٠ز ٚ ثٌظقٛ , ثٌّذجششر : ٠ّش ثٌضخذ٠ش ثٌؼجَ دغالط ِشثفً ٟ٘ 

 :ٌٙج ٔٛػجْ :  الؼام هثاشرج التخذٌر

صؼضذش ِٕجعذز ٌؾ١ّغ : ر ِغً ثٌذشٚدٛفٛي أٚ ثٌغ١ٛدٕضْٛ ِذجششر ٚس٠ذ٠ز دجعضخذثَ ِِٕٛجس ٚس٠ذٞ -1

 .ثٌقجالس ثٌشٚص١ٕ١ز  

صؼضذش ِٕجعذز فٟ : ِذجششر إٔشجل١ز دجعضخذثَ ِِٕٛجس إٔشجل١ز ِغً ثٌغ١فٛفٍٛسثْ أٚ ثٌٙجٌٛصجْ -2

 :ثٌقجالس ثٌضج١ٌز 

 .ثألؿفجي  .1

 .ثٌىذجس ثٌز٠ٓ ٠ؼجْٔٛ ِٓ سػخ ِٓ ثإلدش ثٌٛس٠ذ٠ز  .2

فٟ فجي ٚؽٛد ثٔغذثد فٟ ثٌـشق ثٌٙٛثة١ز ثٌؼ٠ٍٛز أٚ ثٌغف١ٍز ٠ٙذد دجٔغذثد صجَ فٟ فجي إػـجء  .3

 .ِشخ١جس ػؼ١ٍز ٚ فمذثْ ثٌضٕفظ ثٌؼفٛٞ ٌٍّش٠غ 

سر ٚ ػّٓ ثٌّض٠ؼ ثٌغجصٞ ثٌّمذَ ٌٍّش٠غ أعٕجء ثٌّذجػ% ٠30ؾخ أال ٠مً صشو١ض ثألٚوغؾ١ٓ ػٓ 

 .ثالعضّشثس٠ز 

 

 :ٌٙج ٔٛػجْ :  استورارٌح التخذٌر الؼام

 ثالعضّشثس٠ز دجعضخذثَ ثٌِّٕٛجس ثٌٛس٠ذ٠ز ِغً ثٌذشٚدٛفٛي  -1

  . O2+ ٔج٠ضشٚط أٚوغج٠ذ + ع١فٛفٍٛسثْ : ثالعضّشثس٠ز دجعضخذثَ ثٌِّٕٛجس ثالٔشجل١ز ِغاًل  -2

 : ٚ فٟ وٍضج ثٌقجٌض١ٓ ثٌغجدمض١ٓ ٠ؾخ إػجفز 

 .ِغىٓ ِشوضٞ أف١ٟٛٔ لظ١ش ثألِذ ِغً ثٌفٕضج١ًٔ أٚ ثٌش٠ّٟ فٕضج١ًٔ + 

 .ِشخٟ ػؼٍٟ + 

 .٘ٛثء +  O2:ص٠ٛٙز آ١ٌز ِٛؽٙز دّض٠ؼ غجصٞ ٠خضجسٖ ثٌـذ١خ فغخ فجٌز وً ِش٠غ غجٌذًج + 

 

  :تذتٍر الطرٌك الهىائً 

إدخجي ثٌم١ٕز ثٌف٠ّٛز ثٌذٍؼ١ِٛز أٚ , صشًّ دغؾ ثٌشأط ٚسفغ ثٌفه ثٌغفٍٟ :  الطرق غٍر الثاضؼح -1

 .ثعضؼّجي ثٌمٕجع ثٌقٕؾشٞ  , ثألٔف١ز ثٌذٍؼ١ِٛز 

 .ثٌضٕذ١خ ثٌشغجِٟ ٚ خضع ثٌشغجِٝ :  الطرق الثاضؼح -2

 

 



 : المٌاع الحٌجري 

٠ؤِٓ ص٠ٛٙز ؽ١ذر دذْٚ سع ثٌقذجي , ألٞ أدٚثس إػجف١ز  ال٠قضجػ, صشو١ذٗ عًٙ : ث١ٌّضثس  -

 .ثٌظٛص١ز ٚ ثٌـشق ثٌٙٛثةٟ 

ال ٠ؤِٓ فّج٠ز وجٍِز ٌٍـش٠ك ثٌٙٛثةٟ ِٓ ثالعضٕشجق ف١ظ ال ٠ّٕغ ِشٚس ثٌٍؼجح ثٚ : ثٌّغجٚا -

 .ثٌّفشصثس ثألخشٜ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌفُ ِٓ ثٌؼذٛس إٌٝ ثٌمظذجس 

 

 : األًثىب الرغاهً 

ٚ ٘ٛ ٠ؤِٓ فّج٠ز , عضؼّجي ثٌّٕظجس ثٌقٕؾشٞ ٚ ٠قضجػ ٌشخض خذ١ش دئؽشثةٗ ٠ضـٍخ إدخجٌٗ ث -

٠ضُ ٔفخٗ دجٌٙٛثء ٌضأ١ِٓ ( سدْ)وجٍِز ٌٍـش٠ك ثٌٙٛثةٟ ِٓ ثالعضٕشجق ف١ظ ٠ٛؽذ فٟ ٔٙج٠ضٗ دجٌْٛ 

وّج ٠ف١ذ ٘زث ثٌذجٌْٛ فٟ إِىج١ٔز صـذ١ك ثٌض٠ٛٙز ث١ٌ٢ز ثٌّٛؽٙز , إؿذجق وجًِ ػٍٝ ؽذسثْ ثٌشغجِٝ 

 .إل٠ؾجدٟ ٌّٕغ فذٚط صغش٠خ ٌٍٙٛثء دجٌؼغؾ ث

 :ثخضالؿجس ثٌضٕذ١خ ثٌشغجِٟ  -

 .ثٌضٕذ١خ ثٌخجؿب ػّٓ ثٌّشٞ  .1

 .ثٌضٕذ١خ فٟ إفذٜ ثٌمظذض١ٓ دغذخ ثٌّذجٌغز فٟ إدخجي ثألٔذٛح ثٌشغجِٟ  .2

 .سع ثٌشفز أٚ ثألعٕجْ أٚ ثٌشغجِٝ أٚ ثٌقذجي ثٌظٛص١ز .3

 .ثإلل١جء ٚ ثالعضٕشجق أعٕجء ثٌضٕذ١خ ٚ لذً ٔفخ دجٌْٛ ثألٔذٛح ثٌشغجِٟ  .4

 .ثٔفظجي ثٌذثسر  .5

 .ثٔغذثد ثألٔذٛح ثٌشغجِٟ  .6

وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ِش٠غ ثٌؼٕج٠ز ( صض٠ذ ػٓ أعذٛع ) فٟ فجي دمجء ثألٔذٛح ٌفضشر ؿ٠ٍٛز  .7

ثٌذجٌْٛ  ثٌّشذدر ثٌّٛػٛع ػٍٝ ثٌض٠ٛٙز ث١ٌ٢ز ٠ّىٓ أْ ٠قذط صؼ١ك سغجِٝ ٔض١ؾز ػغؾ

 .ػٍٝ ِخجؿ١ز ثٌشغجِٝ ٚ فذٚط ص١ٍف فٟ ثٌؾذثس 

 

 ( :اإلرخاء الؼضلً ) الحصار الؼصثً الؼضلً أثٌاء الجراحح 

إْ ثإلسخجء ثٌؼؼٍٟ ٠غّـ ٌٍؾشثؿ دجٌؼًّ فٟ عجفز ػًّ ؽشثفٟ ِش٠قز وّج ٠غًٙ ثٌض٠ٛٙز ث١ٌ٢ز 

 .دجٌؼغؾ ثإل٠ؾجدٟ 

 :ٕ٘جن ٔٛػجْ ِٓ ثٌّشخ١جس ثٌؼؼ١ٍز 

صغّـ دضٕذ١خ عش٠غ ف١ظ : ثٌؼؼ١ٍز ثٌٕجصػز ٌالعضمـجح ِغً ثٌغٛوغغج١ِض١َٔٛٛ  ثٌّشخ١جس -1

ٚ ٌىٕٗ , ( دلجةك  5فٛثٌٟ ) وّج أْ فضشر صأع١شٖ لظ١شر , عج١ٔز  30صقمك إسخجًء ػؼ١ًٍج صجًِج خالي 

 :٠ّضٍه ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّغجٚا 

 الَ ػؼ١ٍز دؼذ ثٌؾشثفز آ. 

  َثسصفجع دٛصجع١َٛ ثٌذ. 

  ال ٔظ١ّجس لٍذ١ز. 

  ٓلذ ٠قشع ٔٛدز فشؽ فشثسر خذ١ظ ػٕذ ثألشخجص ثٌّؤ٘ذ١. 

 صـجٚي ثإلسخجء ثٌؼؼٍٟ فٟ فجي ٚؽٛد ػٛص فٟ خ١ّشر ثٌى١ٌٛٓ ثعض١شثص ثٌضٟ صغضمٍخ ٖ. 



, ثصشثوٛس٠َٛ : ِغً ( : ثٌّشخ١جس ثٌضٕجفغ١ز ) ثٌّشخ١جس ثٌؼؼ١ٍز غ١ش ثٌٕجصػز ٌالعضمـجح  -2

 .ف١ىٛس١َٔٚٛ , أصشثوٛس٠َٛ  -ع١ظ

َ ٌذػُ ثٌضخذ٠ش ثٌؼجَ ٚ ٠ؾخ صؾٕخ ١ٌغش أد٠ٚز ِِٕٛز ٚ ٟ٘ صغضخذؽ١ّؼٙج إْ ثٌّشخ١جس ثٌؼؼ١ٍز 

 .ثعضخذثِٙج ٌٛفذ٘ج دذْٚ ِِٕٛجس ٚ ِغىٕجس 

 

 :خفض الضغط المصذي أثٌاء الجراحح 

, ِٓ ثٌؼغؾ ثألطٍٟ ٌٍّش٠غ لذً ثٌضخذ٠ش % 30 – 20خفغ ثٌؼغؾ ثٌشش٠جٟٔ دٕغذز  ٖٚ

ٌىٓ ٠ؾخ دًِٚج صقم١ك ثٌضٛثصْ د١ٓ , صأ١ِٓ عجفز ػًّ ؽشثفٟ ل١ٍٍز ثٌٕضف  صم١ًٍ ثٌٕضف ٚ: أ٘ذثفٗ 

 .خفغ ثٌؼغؾ ثٌمظذٞ ٚ ثٌقفجف ػٍٝ صش٠ٚز ثٌذِجؽ ٚ ثألػؼجء ثٌٕذ١ٍز ثألخشٜ دشىً وجفٟ 

 

 :الوحافظح ػلى حرارج الورٌض أثٌاء التخذٌر 

 :  ٠قذط ثٔخفجع فٟ دسؽز فشثسر ؽغُ ثٌّش٠غ أعٕجء ثٌضخذ٠ش ٚ ثٌؾشثفز دغذخ

 .ثٌضٛعغ ثٌٛػجةٟ  .1

 (.دذسؽز فشثسر ثٌغشفز ) صغش٠خ ثٌغٛثةً ثٌٛس٠ذ٠ز ثٌذجسدر  .2

 ( .وّج فٟ فضـ ثٌذـٓ ثٌؾشثفٟ ) فمذ ثٌقشثسر دجٌذخش ٚ ثإلشؼجع  .3

٠ؾخ صذفتز ثٌغٛثةً ثٌّٕمٌٛز ٌذسؽز فشثسر صمجسح فشثسر ثٌؾغُ ٚ ٚػغ فششجس صذفتز صقش ٚ فٛق 

 .وّج ٠ؾخ صذفتز ثٌغٛثةً ثٌّغضخذِز ٌغغً ثألفشجء أعٕجء ثٌؾشثفز  ,ثٌّش٠غ 

 

 :الورالثح أثٌاء التخذٌر 

 :إْ ثٌقّج٠ز ثٌىجٍِز ٌٍّش٠غ أعٕجء ثٌؾشثفز صضـٍخ 

  ٚؽٛد فش٠ك صخذ٠ش ِؤً٘ ِضٛثؽذ دشىً دثةُ خالي ثٌؾشثفز. 

  ٚؽٛد أؽٙضر ِشثلذز وجٍِز ٌٍّش٠غ. 

  ٚؽٛد ٌٛثصَ ثإلٔؼجػ ثٌمٍذٟ ثٌشةٛٞ العضخذثِٙج ػٕذ ثٌقجؽز. 

 :٠ٛؽذ ٔٛػجْ ٌٍّشثلذجس ثٌّمذِز ٌٍّش٠غ 

ِشثلذز إشذجع ثٌذَ ثٌشؼشٞ ,  ECGصشًّ صخـ١ؾ ثٌمٍخ ثٌىٙشدجةٟ : ثٌّشثلذز ثألعجع١ز  -1

صٛػغ ثٌّشثلذز ثألعجع١ز . ٚ ل١جط ثٌؼغؾ ثٌشش٠جٟٔ دجعضخذثَ وُ ثٌؼغؾ  SaO2دجألٚوغؾ١ٓ 

 .ٌؾ١ّغ ثٌّشػٝ لذً ِذجششر ثٌضخذ٠ش ثٌؼجَ أٚ ثٌٕجفٟ ٚ صغغضّش ٌٕٙج٠ز ثٌؾشثفز 

: ِغجي , صؼجف فٟ فجي ِش٠غ ػجٌٟ ثٌخـٛسر أٚ ؽشثفز وذشٜ : ثٌّشثلذز ثٌّىغفز ثإلػجف١ز  -2

 .ثٌشش٠جٟٔ ثٌّذجشش دجعضخذثَ ثٌمغـشر ثٌشش٠ج١ٔز  ثٌؼغؾ,  CVPثٌّشوضٞ  ثٌؼغؾ ثٌٛس٠ذٞ

 

 :هشاكل الصحى هي التخذٌر 

 : إْ ثٌضٕفظ غ١ش ثٌىجفٟ دؼذ ثٌؾشثفز ٠ٕؾُ ػٓ ػذر أعذجح أّ٘ٙج 

 .ثٔغذثد ثٌـش٠ك ثٌٙٛثةٟ دجٌّفشصثس أٚ سؽٛع ثٌٍغجْ ٌٍخٍف  .1

 .ثٌضأع١شثس ثٌغّج١ٌز ٌٍّغىٕجس ٚ أد٠ٚز ثٌضخذ٠ش ثألخشٜ  .2



 .دمجء دسؽز ِٓ ثإلسخجء ثٌؼؼٍٟ دغذخ ثٌّؼجوغز غ١ش ثٌىجف١ز ٌٍّشخٟ ثٌؼؼٍٟ  .3

٠ؾخ ثالعضّشثس دّشثلذز ثٌّش٠غ فٟ لجػز ثٌظقٛ ٌٍضأوذ ِٓ صٚثي صأع١ش ثٌِّٕٛجس ٚ ػٛدر ثٌٛػٟ 

وّج ٠ؾخ ثٌضأوذ ِٓ , ٚ ثٌضأوذ ِٓ ػٛدر ثٌّم٠ٛز ثٌؼؼ١ٍز ثٌـذ١ؼ١ز ٚ ِٓ وفج٠ز ثٌضٕفظ , دشىً وجًِ 

ٚفٟ فجي ٚؽٛد أٞ ِشىٍز ٠ؾخ ػذَ إسعجي ثٌّش٠غ إٌٝ ثٌؾٕجؿ دً , س ١ّ٘ٛد٠ٕج١ِىٟ ٚؽٛد عذج

 .ٌق١ٓ صقم١ك ثعضمشثسٖ ثٌضجَ ثالفضفجف دٗ فٟ لجػز ثٌظقٛ أٚ فٟ ثٌؼٕج٠ز ثٌّشذدر 

 

 : جراحح الٍىم الىاحذ 

 ٚ, ٠ّىٓ أْ ٠ضخشػ ثٌّش٠غ ِٓ ثٌّشفٝ فٟ ٔفظ ٠َٛ ثٌؼًّ ثٌؾشثفٟ ثٌضٟ  ٟ٘ ثٌؾشثفز ثٌظغ١شر

ٟ٘ صغضخذَ فجاًل دشىً ٔضضث٠ذ ٚ ٌىٓ ٠ؾخ صٛخٟ ثٌقزس ٚ ثٌذلز فٟ ثخض١جس ثٌّشػٝ ٚ صم١١ُ فجٌضُٙ 

وّج ٠ؾخ ثخض١جس ثألد٠ٚز , خـ١شر  ثٌظق١ز لذً ثٌؾشثفز ٌٍضأوذ ِٓ ػذَ ٚؽٛد أِشثع ؽٙجص٠ز

 وّج ٠ؾخ, ثٌضخذ٠ش٠ز لظ١شر ثٌؼّش ثٌق١ٛٞ ٚ ثٌضٟ ال صضشثوُ أٚ صخضْ فٟ ثٌؾغُ ٌفضشر ؿ٠ٍٛز 

 .صغى١ٓ ثٌّش٠غ دشىً ؽ١ذ ٚ ِٕجعخ 

 

         ............................................................................................ 

 التخذٌر الوىضؼً و الٌاحً
 

 :أهن األدوٌح الوخذرج الوىضؼٍح الوستخذهح فً التخذٌر الوىضؼً و الٌاحً 

 خظجةظٗ ثٌّخذس ثٌّٛػؼٟ 

 دذء صأع١ش عش٠غ (وض٠ٍٛوجة١ٓ ) ١ٌذٚوجة١ٓ 
 فضشر صأع١ش لظ١شر

 ال ع١ّز لٍذ١ز دجٌؾشػجس ثٌٕظج١ِز

 فضشر صأع١ش أؿٛي ِٓ ث١ٌٍٍذٚوجة١ٓ (ِجسوجة١ٓ ) دٛد١فجوجة١ٓ 
ع١ّز لٍذ١ز ػج١ٌز دؾشػجس طغ١شر ٌزث ال ٠ؼـٝ 

 ِـٍمج دثخً ثٌٛس٠ذ 

 

 :التخذٌر الوىضؼً 

 )  ( topical anesthesiaٌظجلجس صقٛٞ ِخذس ِٛػؼٟ صخذ٠ش ثٌؾٍذ دجعضخذثَ  -

  )  local anesthesia)صخذ٠ش ِىجْ ثٌؾشثفز دقمٓ ثٌّخذس ثٌّٛػؼٟ فٛي ِٛلغ ثٌؾشثفز  -

 :ِؼجدثس ثعضـذجح ثٌضخذ٠ش ثٌّٛػؼٟ 

 .ٚؽٛد إٔضجْ ِىجْ أٚ لشح ِىجْ ثٌقمٓ  .1

 .ٚؽٛد ثػـشثح صخغش  .2

 

ثٌضخذ٠ش ثٌٕجفٟ ثٌٛس٠ذٞ , فظجس ثألػظجح ثٌّق١ـ١ز ٚ ثٌؼفجةش ثٌؼظذ١ز :  ٠شًّ:التخذٌر الٌاحً 

 .ثٌضخذ٠ش ثٌشٛوٟ ٚ ثٌضخذ٠ش فٛق ثٌؾجف١ز , 



 .إْ ثٌضقؼ١ش ٌٍضخذ٠ش ثٌٕجفٟ ٠ّش دٕفظ ِشثفً ثٌضقؼ١ش ٌٍضخذ٠ش ثٌؼجَ  -

ٚ  ) NBP , SaO2 , ECG) ٠ؾخ ٚػغ ثٌّشثلذجس ثألعجع١ز أعٕجء إؽشثء ثٌضخذ٠ش ثٌٕجفٟ  -

 .العضّشثس دٗ ؿٛي فضشر ثٌؾشثفز ث

 .فٟ فجي فشً ثٌضخذ٠ش ثٌٕجفٟ لذ ٠ىْٛ ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثٌضق٠ًٛ إٌٝ ثٌضخذ٠ش ثٌؼجَ  -

 :ِضث٠ج ثٌضخذ٠ش ثٌٕجفٟ  -

 .ثٌقفجف ػٍٝ ٚػٟ ثٌّش٠غ ٚ ػٍٝ ِٕؼىغجس فّج٠ز ثٌـش٠ك ثٌٙٛثةٟ  .1

 .خفغ ػغؾ ثٌذَ  .2

 .٠ؼضذش ألً خـٛسر ِٓ ثٌضخذ٠ش ثٌؼجَ ػٕذ ثٌّشػٝ رٚٞ ثٌخـٛسر ثٌؼج١ٌز  .3

 . ٠قمك صغى١ًٕج ؽ١ذًث ٌألٌُ دؼذ ثٌؾشثفز ٚ ٠مًٍ ِٓ ثٌقجؽز ٌٍّغىٕجس  .4

فظجس ثٌؼف١شر ثٌؼؼذ٠ز ٌؾشثفجس ث١ٌذ ٚ : أِغٍز ػٓ صخذ٠ش ثألػظجح ٚ ثٌؼفجةش ثٌؼظذ١ز  -

 . فظجس ثٌىجفً ٌؾشثفز ثٌمذَ , فٍٟ فظجس ثٌؼظخ ثٌٛسوٟ ٌؾشثفز ثٌـشف ثٌظ, ثٌغجػذ 

 

 ( :حصار تٍٍر ) التخذٌر الٌاحً الىرٌذي 

ٚ ٠قمٓ ثٌّخذس , ٠ضُ ػضي ثٌـشف ثٌؼٍٛٞ ػٓ ثٌذٚسثْ دؼذ إفشثغٗ ِٓ ثٌذَ دجعضخذثَ صٛس١ٔىز 

٠ؼضذش ٘زث ثٌقظجس آِٓ فمؾ فٟ ثٌـشف ثٌؼٍٛٞ ػٍٝ ,  (فمؾ ث١ٌٍذٚوجة١ٓ ) ثٌّٛػؼٟ دثخً ثٌٛس٠ذ

 .ثٌشغُ ِٓ ٚؽٛد خـٛسر ثٔغّجَ ؽٙجصٞ دجٌّخذس ثٌّٛػؼٟ فٟ فجي ٚؽٛد خًٍ فٟ ػًّ ثٌضٛس١ٔىز

 

 ( :Spinal)التخذٌر الشىكً 

  ٓ٠قذط فظجس ٚدٞ لذ ٠غذخ ٘ذٛؽ , ٠ؾشٜ ٌؾشثفجس ثٌـشف ثٌغفٍٟ أٚ أعفً ثٌذـ

لذً إؽشثء ( ًِ ع١شَٚ ف١ض٠ٌٛٛؽٟ  500) ٚس٠ذ٠ز ػغؾ شذ٠ذ ٌزث ٠ؾخ صغش٠خ عٛثةً 

 .ثٌقظجس 

  ٠ضُ ثٌقمٓ فٟ ثٌغجةً ثٌذِجغٟ ثٌشٛوٟ ػّٓ ثٌّغجفز صقش ثٌؼٕىذٛص١ز. 

  ٟفٕضج١ًٔ أٚ ) ِغ أٚ دذْٚ ِغىٓ ِشوضٞ ( ِجسوجة١ٓ أٚ ١ٌذٚوجة١ٓ ) ٔقمٓ ِخذس ِٛػؼ

 (ِٛسف١ٓ 

  ٟثٌشٛوٟ ِٓ عمخ ثٌؾجف١ز لذ ٠غذخ طذثػًج دؼذ ثٌؾشثفز ٔض١ؾز صغشح ثٌغجةً ثٌذِجغ

 .ثٌّقذط دئدشر ثٌغذج٠ًٕ 

 

 ( :Epidural) التخذٌر فىق الجافٍح 

  ٟأدـأ ِٓ ثٌضخذ٠ش ثٌشٛو. 

  فضشر ثٌضخذ٠ش صىْٛ أؿٛي. 

  ٘ذٛؽ ثٌؼغؾ ٠ىْٛ ألً شذر. 

  ال ٠قذط طذثع دؼذ ثٌؾشثفز ف١ظ أْ ثإلدشر ال صخضشق  .٠ضُ ثٌقمٓ فٟ ثٌّغجفز فٛق ثٌؾجف١ز

 .ثٌؾجف١ز ٚ ال صقذط عمذًج ف١ٙج 

  ٓ٠ّىٓ ٚػغ لغـشر فٛق ثٌؾجف١ز ٚ صشوٙج ٌؼذر أ٠جَ دؼذ ثٌؾشثفز دٙذف ثٌضغى١. 


