
 َقم اندو
  يقديت

 ٖٓ ثُٔأخٞرر ٓشًذجصٚ أدذ أٝ ثٌُجَٓ ثُذّ"  ثُٔضِو٢" ثُٔش٣غ إػـجء إ٠ُ ٣ٜذف ػالج٢ ؿذ٢ ػَٔ ٛٞ ثُذّ ٗوَ إٕ 

 ٣ذضججٚ ثُز١ ثُذ١ٞٓ ثُٔشًخ ثُٔش٣غ ٣ضِو٠:   ثالٗضوجة٢ ثُذّ ٗوَ إ٠ُ دذ٣غج ثُذّ ٗوَ صـٞس".  ثُٔؼـ٢" ع٤ِْ شخض

 ،ػٞثَٓ ٓ٘جػ٤ز ؿِٞد٤ُٞ٘جس أُذ٤ٖٓٞ،:  ثُذالصٓج ٝص٤٘جس دش ،أٝ دالعٔج طل٤ذجس، ، دٔش ًش٣جس,  ًجَٓ دّ ٗوَ 

.  VIII,IX ثُؼجَٓ ٓغَ ثُضخغش

 ثُٔذجدا ٗذضشّ إٔ ٣ٝجخ ػشس/  كجةذر ثُ٘غذز صو٤٤ْ دؼذ إال إ٤ُٚ ِٗجأ إٔ ٣جخ ال ٌُٖ ، جذث كؼجٍ ػالػ ثُذّ ٗوَإٕ 

 :   ٢ٛ ٝ ثُذّ ُ٘وَ  ثألعجع٤ز

 ثٌُجَٓ ثُذّ ُ٘وَ ثعضـذجح ٛ٘جى ٣ؼذ ُْ: أٝاًل

  كوؾ ثُ٘جهض ثُؼ٘ظش ٗؼٞع:  عج٤ًٗج

 ثُؼشٝسر دجُز ك٢ إال ٗ٘وَ ال: عجُغًج

 : اندو انكايم 

 CPD (Citrateثُـ  َٓ دّ ٓغ ٓجدر ٓجٗؼز ُِضخغش ٝدجكظز ٢ٛ  400-500 ٓأخٞر ٖٓ ٓضذشع ٝد٤ذ ٣ذ١ٞ 

Dextrose ) ٚٓت٣ٞز8+إ2٠ُ+أ٣جّ دذسجز دشثسر  7صغٔخ دذلظ 

  :ػجٓج ُْ ٣ؼذ ٣غضـخ ٗوَ ثُذّ ثٌُجَٓ إال ك٢ دجالس ه٤ِِز جذث  20ثًغش ٖٓ ٓ٘ز 

 ( ًضِز ثُذّ  1,5<)ٗوَ ثُذّ ثٌُض٢ِ  -

 ك٢ ثُغجػجس ثأل٠ُٝ ثُضج٤ُز ُ٘ضف شذ٣ذ أٝ خالٍ ػَٔ جشثد٢ ٗجصف  -

 ػ٘ذ صذذ٣َ ثُذّ ُألؿلجٍ -

 X 70ثُٞصٕ = ؽ َٓ ًضِز ثُذّ ػ٘ذ ثُذجٍ: ٛزث ٝصذغخ ًضِز ثُذّ ُذٟ ثإلٗغجٕ ًجُضج٢ُ 

  X 90ثُٞصٕ = ًضِز ثُذّ ػ٘ذ ثُـلَ َٓ                                                   

 :انكرٍاث انحًر انًركسة 

 % 70  –50صش٤ًض ث٤ُٜٔجصًٞش٣ش , َٓ  330: ثُذجْ  •

  أعجد٤غ 3ٗظق ػٔشٛج ثُذ١ٞ٤  CAPك٢ أٝ , أعجد٤غ  5ٗظق ػٔشٛج ثُذ١ٞ٤  SAG-Mصذلق ك٢  •

 صغضـخ ك٢ كجهجس ثُذّ ثُٔؤد٣ز ُ٘وض أًغجز ٗغ٤ج٤ز  •

 : FFPانبالسًا انؽازجت انًجًدة 

 ؿ٤٘ز دؼٞثَٓ ثُضخغش  •

 ع٘ز 2ٗظق ػٔشٛج ثُذ١ٞ٤ , دسجز ٓت٣ٞز  50-إ٠ُ  40-صذلق دذسجز دشثسر  •

 ٢ٛ خؾ ثُؼالػ ثألٍٝ ُٔؼجُجز ثُ٘ضف ثُ٘ججْ ػٖ ثػـشثدجس ثُضخغش •

 ثُغش٣ش ثُٞػجة٢ إال ك٢ دجُز ٗوَ ثُذّ ثٌُض٢ِ ال ٣جخ ثعضخذثّ ثُذالصٓج ًغجةَ َُٔء •

 :انصفَحاث 

 .ػجد٣ز أٝ ٓشًضر  •

 أ٣جّ  5ُزُي ك٘ظق ػٔشٛج ثُذ١ٞ٤ , دسجز ٓت٣ٞز  24  –20صذلق دذشثسر ثُـشكز  •

 ٣جخ صذش٣ٌٜج دجعضٔشثس ُٔ٘غ صشثص ثُظل٤ذجس •

 ثٍٝ صغضـخ ك٢ ٗوض أٝ ثػضالٍ ثُظل٤ذجس أٝ ثُ٘ضف ٝ ثُجشثدز ثالعؼجك٤ز ػ٘ذ ٓش٣غ ٣ضٖ •

 (     ًِٞد٤ذٝؿش٣َ  –ثعذش٣ٖ ) ٤ٔٓؼجس ثُذّ ٓغَ    

 : اندو َقم استؽباباث

 دجألًٝغج٤ٖ ثألٗغجز صض٣ٝذ صأ٤ٖٓ ٝ ثُذجْ ُضؼ٣ٞغ رُي ٝ:  ثُذجد ثُذّ كوش .1

  ثُجشثدز دٍٞ ٓج كضشر ك٢ ثُذّ كوش .2

 ثُؼشػ٢ ثُٔضٖٓ ثُذّ كوش .3



 
 

 ABOَظاو : انسير انديوٍت 

 
 

 : اندو َقم اختالؼاث

 ثالٗذال٤ُز ثالسصٌجعجس .1

 ثُضذغغ٤ز ثالسصٌجعجس .2

 ثُذشثس٣ز ثالسصٌجعجس .3

 ثالٗضج٤ٗز ثألٓشثع ٗوَ .4

 أخشٟ ثسصٌجعجس .5

 

 :  االَحالنَت اندو َقم تفاعالث

 ABO ثُضٓشر ك٢أ خؾ:  إ٠ُ صؼٞد ٢ٛٝ.  ثُٔضٔٔز ٣لؼَ ،ثُز١ ٓغضؼذ/ػذ ُضلجػَ ٗض٤جز ٣ذذط ثالخضالؽ ٛزث إٕ

 )ٗجدسث) خـش ػجّ ٓؼـ٢,  )أد٤جٗج)  الٗظج٢ٓ ػذ, ( ؿجُذج)

 :   األعراض

 (  طذثع,  هـ٤٘ز آالّ,  ػشٝثءثس-دشٝس١ سكغ) ثُغالع٢ ٣ظٜش ثأل٠ُٝ ثُؼشش ثُذهجةن ك٢ ثُٞثػ٢ ثُٔش٣غ دجٍ ك٢ -

  ثألٝػ٤ز دثخَ ٓ٘ضشش صخغش ٝ( ٝػجة٢ ٝٛؾ)طذٓز دؼالٓجس عش٣ؼج ثُِٞدز ٛزٙ ٝصٌضَٔ

  ثُٔخذس ثُٔش٣غ دجٍ ك٢

,  ٓلججب ػـؾ ٛذٞؽ:  دذط إرث ثُذّ ٗوَ دظذٓز ثُضل٤ٌش ٣ٝجخ. ثُغجدن ثُغالع٢ ٣ظٜش ُٖ ثُٔخذس٣ٖ ثُٔشػ٠ ػ٘ذ -

 ( د٤ُٞز هغـشر ٝجٞد دجٍ ك٢)  ٓذ٠ٓ دٍٞ( DIC) ثُجشثد٢ ثُؼَٔ ٌٓجٕ ثُٞػجة٢ ثُغش٣ش ٖٓ ٗضف

 

 



 :انتدبَر

 كٞسث ثُذّ ٗوَ إ٣وجف .1

 ٝػجة٤ز ش٢ء ًَ هذَ ٢ٛ ٝثُض٢ ثُظذٓز ػالػ. 2

 DIC ثُـ ػالػ. 3

 : ثُز١ ٣ضـٞس ػجدر دغشػز ٗض٤جز ٣شعخ ث٤ُٜٔٞؿِٞد٤ٖ ػٖٔ ثألٗجد٤خ ث٣ٌُِٞز ث١ٌُِٞ ثُوظٞس ػالػ. 4

  كٞسث دجُٔذسثس ·  

 ثُِضّٝ ػ٘ذ ٤ًِز ؿغَ ·  

 

 ( : انتأقَت)  انتحسسَت االرتكاساث

  ثُضذشع دالعٔج دشٝص٤٘جس ػ٠ِ صذغظص٘جْ ػٖ 

 دشٝس١ صشكغ ٣ذذط هذ ٝ,  شش١ أٝ/  ٝ دٌز :  - األعراض

  صأه٤ز طذٓز أٝ ٤ٌ٣ًٞز ٝرٓز إ٠ُ صظَ َٓ ٗجدسث                -

 :  انتدبَر

  ٓذجششر ثُذّ ٗوَ إ٣وجف .1

 ثٌُٞسص٤ٌٞة٤ذثس أٝ/  ٝ ث٤ُٜغضج٤ٖٓ دٔؼجدثس ثُٔؼجُجز. 2

 ( أدسٗج٤ُٖ  –عٞثةَ)  ٝجٞدٛج دجٍ ك٢ ثُظذٓز ٓؼجُجز. 3

 

 : انحرارٍت االرتكاساث

 HLA ثُ٘غ٤ج٤ز ثُضٓشر أػذثد دغذخ أٝ ثُظل٤ذجس أٝ ثُذ٤غ ثٌُش٣جس ك٢ صٞثكن ػذّ ػٖ ؿجُذج ص٘جْ

  ػشٝثءثس  –دشٝس١ صشكغ:  األعراض

  ثُغذخ ُضشخ٤ض ٓخذش٣ز كذٞص  –دشثسر خجكؼجس  –ثُذّ ٗوَ إ٣وجف:  انتدبَر

 ثُذ٤غ ثٌُش٣جس كِضش ثعضخذثّح ٜٓ٘ج ثُٞهج٣ز٣ٌٖٔ 

 : اإلَتاََت األيراض َقم

ٝ ثُض٢ هِش ٗغذضٜج ًغ٤شًث دغذخ ثُلذض ثُشٝص٢٘٤ ٌَُ أ٤ًجط ثُذّ :  ( ث٣ذص,  ًذذ ثُضٜجح)  ك٤شٝع٤ز  –جشع٤ٓٞز

 ثُٔ٘وُٞز 

 

 : األخرى االرتكاساث

  ثُٜٞثة٤ز ثُظٔز .1

 ثُذشثسر ٛذٞؽ. 2

 ثُذج٢ٔ ثُذَٔ كشؽ. 3

  ٝ ٗوض ثٌُجُغ٤ّٞ  ثُذٞصجع٤ّٞ كشؽ. 4

 TRALI ثُذجدر ثُشة٣ٞز ثألر٣ز. 5

 

 انسوائم فٌ فترة يا حول انعًم انجراحٌتوازٌ 

 Compartmental distribution of Total Body Water :توزع ياء انجسى انكهٌ 

ًؾ  ٝ دٔج إٔ ثُذعْ  70ػ٘ذ شخض رًش دجُؾ ٝصٗٚ دٞث٢ُ  ٖٓ ٝصٕ ثُجغْ ٣شٌِٜج ثُٔجء ٝ رُي% 60دٞث٢ُ إٕ  

ٝ % 55د٤ظ صذِؾ ٗغذز ثُٔجء ك٢ أجغجٜٖٓ دٞث٢ُ  TBWصذ١ٞ ٤ًٔز أهَ ٖٓ ثُٔجء كئٕ ثإلٗجط ٣ذض٣ٖٞ ٗغذز أهَ ٖٓ 

 .ػ٘ذ ثُٔغ٤ٖ٘ % 50-45ص٘خلغ ٓغ صوذّ ثُؼٔش د٤ظ صذِؾ ٗغذضٚ دٞث٢ُ  TBWإٕ ثُــ 



ٝ ثُغِغ٤ٖ ( ًؾ  ٤ُ70ضش ػ٘ذ دجُؾ رًش ٝصٗٚ  14دٞث٢ُ  ECF) ٣ضٞثجذ عِظ ٓجء ثُجغْ ث٢ٌُِ ك٢ ثُذ٤ض خجسػ ثُخ١ِٞ 

 ( ٤ُضش 28دٞث٢ُ  ICF) ٍ ثُخ١ِٞ ثُذجه٤٤ٖ ٣ضٞثجذثٕ ػٖٔ ثُذ٤ض دثر

٣شٌَ عالط أسدجع ثُذجْ خجسػ ثُخ١ِٞ ) ثُذ٤ض ثُخال٢ُ د٤ٖ ثُخال٣ج : ٝ ٣وغْ ثُذ٤ض خجسػ ثُخ١ِٞ إ٠ُ د٤ضثٕ  

 ( . ٤ُضش  3ثُذالعٔج صشٌَ سدغ ثُذجْ خجسػ ثُخ١ِٞ دٞث٢ُ ) ٝ ثُذ٤ض دثخَ ثألٝػ٤ز ( ٤ُضش  11دجٔٚ دٞث٢ُ 

 :تركَب سوائم انجسى 

  

  
 

             ECFV                        ICFV 

                              
Na+ : 140 

K+ : 4 

Clˉ : 114

Water

290 mOsm/kg

Na+ : 10 

K+ : 150 

Hpo4 ˉ ˉ:150

Prot ˉ

Water

290 mOsm/kg

(ٍ/دجٍ ٍٓٓٝ ثُصسث٣ًص) صس٣ًح رٝثةح ًٓٝٗجس ثُجعّ ثُعجةِز ثُسة٣ع٣ز 

 
 : توازن الماء 

و ذلك تفضل التىاشى % ( 0.2أقل هي )إى التغُساخ الُىهُح الطازئح علً هاء الجسن الكلٍ هٍ تغُساخ صغُسج  

 . ADHالسائع تُي الىازد الوضثىط تآلُاخ العطش و الصادز الوضثىط تشكل أساسٍ تٌظام الكلُح 

ًتج ضوي الطعام الصلة و الواء الرٌ ٌو إى الوصادز السئُسُح لواء الجسن هٍ السىائل الوتٌاولح و الواء الوتىاجد 

.        كرلك فإى السىائل الىزَدَح تعد هصدزًا آخسًا للواء لدي هسضً الوشافٍ .. كحاصل ًهائٍ لعولُاخ االستقالب 

صظ٘ق صو٤ِذ٣ًج ُظ٘ل٤ٖ ٛٔج ثُؼ٤جػجس ثُٔذغٞعز ٝ ثُؼ٤جػجس ؿ٤ش ثُؼ٤جػجس ثُٞثهؼ٤ز ٝ ثٌُٔٔ٘ز ُٔجء ثُجغْ  إى

إٕ ثُؼ٤جع ؿ٤ش ثُٔذغٞط ٣٘شأ ٖٓ ثُجِذ ٝ ثُشةض٤ٖ د٤٘ٔج ٣٘شأ ثُؼ٤جع ثُٔذغٞط ٖٓ ث٤ٌُِض٤ٖ ٝ ... ثُٔذغٞعز 

 .ثُجٜجص ثُٜؼ٢ٔ 

 

1 00 ingested fluid 

 00 solid food   

 00 metabolic water  

                                                

                    00 skin  

                    00 lungs  

                  1 00 urine  

                  100faeces

ICF 

28 litre

ECF

14 litre

2500 ml

2500 ml

 
 

 

 



 :توازٌ انسوائم انعًهٌ 

إٕ دغجح ثُذججز ث٤ٓٞ٤ُز ٖٓ ثُغٞثةَ ٢ٛ ػذجسر ػٖ صٔش٣ٖ دغجد٢ ُِٔٞثصٗز د٤ٖ ثُٞثسد ٝ ثُظجدس ٖٓ ثُٔجء ٝ  

ٝ هذَ رُي ٣جخ إٔ ٌٕٗٞ ػ٠ِ دسث٣ز صجٓز دجُٔذضٟٞ ثُشجسد١ ُِٔذج٤َُ ثُٞس٣ذ٣ز ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُٔشجك٢ ,ثُشٞثسد 

 .ثُغٞثةَ ثُذِِٞسث٤ٗز ٝ ثُغٞثةَ ثُـشٝث٤ٗز : ٣ٞػ ٗٞػجٕ ٖٓ ثُٔذج٤َُ ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُٔشجك٢ ًٔؼ٤ؼجس دجْ 

 :٣ٞػخ ثُجذٍٝ ثُضج٢ُ ثُٔذضٟٞ ثُشجسد١ ألْٛ ثُٔذج٤َُ ثُذِِٞسث٤ٗز ثُٔغضخذٓز  

 
  

 

د٤ظ ٣جخ ,  ٣ٞػخ ثُجذٍٝ ثُضج٢ُ ٓضث٣ج ٝ ٓغجٝا ًَ ٖٓ ثُٔذٍِٞ ثُِٔذ٢ ثُل٤ض٣ُٞٞج٢ ٝ ٓذٍِٞ سٗجش الًضجس

 . ػ٤ًِٔج إٔ ٗأخزٛج دؼ٤ٖ ثالػضذجس ػ٘ذ ثخض٤جس ثُٔذٍِٞ ثُٔ٘جعخ ُذجُز ثُٔش٣غ ثُغش٣ش٣ز 

 

 

  انغرواََت انًحانَم
 :صغضخذّ ك٢ ثُذجالس ثُضج٤ُز 

I. ًجك٢ ؿ٤ش ثُذِِٞسث٤ٗز ثُغٞثةَ دجعضخذثّ ثُٔذذة٢ ثُضؼ٣ٞغ كشَ دجٍ ك٢ 

II. ك٢ دَٔ كشؽ دذٝط خـٞسر ٣ذَٔ ثُذِِٞسث٤ٗز دجُغٞثةَ ثُٔغضٔش ثُضؼ٣ٞغ ًٕٞ دجٍ ك٢ 

III. ثُشةز ٝرٓز,  ثالدضوج٢ٗ ثُوِخ هظٞس:  ٓغَ ثُغ٤ش٣ز ثُذجالس دؼغ ) 



IV. ثُذشٝص٤٘جس ٗوض دجٍ ك٢  

V. ( ثُذشٝم ٓشػ٠)  ثُذ٢ُِٞ ثُؼـؾ ٗوض دجٍ ك٢ 

ثُذِِٞسث٤ٗز ثُذج٣ٝز ػ٠ِ ٣ضْ ثعضخذثٜٓج ك٢ دجالس ٗوض ثُذجْ ثُذجد ٝ ؿجُذًج ٓج ٗذذأ دجُضؼ٣ٞغ دجعضخذثّ ثُٔذج٤َُ  -

 .شٞثسد ٝ دؼذٛج ٌَٗٔ ػ٤ِٔز ثُضؼ٣ٞغ دجُٔذج٤َُ ثُـشٝث٤ٗز 

 . ثُذ٢ُِٞ ثُؼـؾ ص٣جدر ؿش٣ن ػٖ ثألٝػ٤ز دثخَ ثُذجْ صٔذ٣ذصضٔغَ ح ػِٜٔج آ٤ُزإٕ  -

 .ثُٔغضخذٓز دج٤ًُج ثألُذ٤ٖٓٞ ٝ ث٤ُٜضجعضجسصش  أٗٞثػٜج أْٛ -

 % ( : 25, % 5)  األنبويٍَ
% 5 ثألُذ٤ٖٓٞ ٣غضخذّ,  دشثس٣ًج ٓؼجُجضٜج دؼذ ثُٔضذشع دالعٔج ٖٓ ٣غضخِض د٤ظ ثُذالعٔج ٣٘جسدشٝس جض٣تجس ٛٞ 

.                                             ثألُذ٤ٖٓٞ ٗوض ػالػ ك٢% 25 ثألُذ٤ٖٓٞ,  ثُذجْ ٗوض صؼ٣ٞغ ك٢

 .( ثإل٣ذص ٝ ثٌُذذ ثُضٜجح)  ثُل٤شٝع٤ز ثألٓشثع ُ٘وَ ٓ٘خلؼز خـٞسر,  صذغغ٤زثٍ سصٌجعجسثال:ثُضأع٤شثس ثُججٗذ٤ز 

 ( :  فونَوفٍَ)  هَتاستارتش يحانَم

 ثعضـذجح ٓؼجدٝ ٣ؼضذش  عجػز 24 ُٔذر ثُذالعٔج دجْ صٔذد ٣غذخ ٓشصلغ جض٣ت٢ ٝصٕ رٝ ط٘ؼ٢ ؿشٝث٢ٗ ٓشضنٛٞ  

 . ث١ٌُِٞ ثُوظٞس,  ثُوِخ هظٞس,  ثُضخغش ثػـشثدجس:  دجالس ك٢

 

٣غجػذ ثُجذٍٝ ثُضج٢ُ ك٢ ثُٔوجسٗز د٤ٖ ثُٔذج٤َُ ثُذِِٞسث٤ٗز ٝ ثُـشٝث٤ٗز ٓج ٣غجػذ ك٢ ثخض٤جس ثُٔذٍِٞ  :تؽبَق عًهٌ 

 .ثُ٘جعخ دغخ ثُٔٞجٞدثس ثُغش٣ش٣ز ػ٘ذ ثُٔش٣غ ٝ شذصٜج 

 
 :َؽاقاث  3تقسى انًتؽهباث انَويَت يٍ انسوائم فٌ فترة يا حول انجراحت ظًٍ 

 .ثُؼ٤جع ؿ٤ش ثُـذ٤ؼ٢ دغذخ ثُٔشع ثُٔغضـذٖ  -2دجججس ثالعضٔشثس٣ز ثُؼجد٣ز   -1

 .ثطالح ثُ٘وض ثُٔشثكن أٝ ثُغجدن ُِؼَٔ ثُجشثد٢  -3

 

 :يٍ انًاء حاجاث االستًرارٍت انؽبَعَت 

ةض٤ٖ دجعضغ٘جء ثُذجالس ثُٔشػ٤ز كئٕ ػ٤جع ثُٔجء ٝ ثُشٞثسد ٣ذذط ػٖٔ ثُذٍٞ ٝ دجُؼ٤جع ثُضذخش١ ٖٓ ثُجِذ ٝ ثُش

َٓ ٖٓ ثُٔجء ٤ٓٞ٣ًج ٝ  2500ًؾ ٝ ر١ ثُٔؼذٍ ثالعضوالد٢ ثُـذ٤ؼ٢ هذ ٣لوذ  70إٕ ثُٔش٣غ ع١ٞ ثُذشثسر ر١ ثُٞصٕ 



َٓ ٓجء ٤ٓٞ٣ًج  2100 َٓ ٖٓ ثُٔجء ٖٓ ػ٤ِٔجس ثالعضوالح كئٕ ٛزث ثُٔش٣غ ثالكضشثػ٢ ٣ذضجػ 400دجُغٔجح دٌغخ 

 .٤ًٓج ٣ؼذ دجًٔج ٓ٘جعذًج ُالعضٔشثس٣ز ٣ٞ/ًؾ/َٓ ٓجء 35 – 30إٕ دجْ : ٝدجُضج٢ُ ًوجػذر ػجٓز 

 : انؽبَعَت غَر انعَاعاث

 ثُٔض ٝ ثألٓؼجء ُٔؼز ػٖٔ ثُغٞثةَ ثدضججص,  ثإله٤جء,  ثإلعٜجٍ)  جذًث شجةغ ثُٜؼ٢ٔ ثُجٜجص ٖٓ ثُؼ٤جع إٕ  -

.         ثُذٞصجع٤ّٞ إػجػز ٓغ% 0.9 عج٤ُٖ دجعضخذثّ ػٜ٘ج ثإلػجػز ٣ٌٖٔ( :  ثُٔؼذ١ ثألٗل٢ ثألٗذٞح ػذش

٠ّٔ ٝجٞد دجٍ ك٢ -  ثسصلجع ٌَُ% 12 د٘غذز ثُشةض٤ٖ ٝ ثُجِذ ٖٓ ثُٔذغٞط ؿ٤ش ثُؼ٤جع ٣ضدثد ص٣ٜٞز كشؽ أٝ د

 . ثُذشثسر ك٢ ٝثدذر ٓت٣ٞز دسجز

٠ّٔ ٓج ٛٞ ٝ ُِذالعٔج ثُٔشجدٚ ُِغجةَ ثدضججص ٣ذذط ثُ٘غ٤ج٤ز ثألر٣ز أٝ ثُشع دجٍ ك٢ -  ,  ثُغجُظ ثُذ٤ض دؼ٤جع ٣ُغ

.  ثُشع شّذر ٝ سهؼز ثصغجع ٓغ دجٔٚ ٣ٝض٘جعخ

ّٞع إٔ ٣جخ ثُذجُؾ ػ٘ذ ثألط٢ِ ثُذّ دجْ ٖٓ% 15 ػٖ ٣ض٣ذ دٔج ثُذّ ػ٤جع إٕ -  د٤٘ٔج,  ثُٔذلٞف ثُذّ دضغش٣خ ٣ؼ

 أٝ ثُؼجةغ ثُذّ دجْ أٓغجٍ 3 دضغش٣خ رُي ٝ ثُذِٞسث٤ٗز ثُٔذج٤َُ ثعضخذثّ ؿش٣ن ػٖ أهَ ٤ًٔجس ػ٤جع صؼ٣ٞغ ٣ٌٖٔ

 . ثُ٘ضف ُذجْ ٓغج٣ٝز د٤ٌٔجس رُي ٝ ثألُذ٤ٖٓٞ ٓغَ ثُـشٝث٤ٗز ثُٔذج٤َُ دجعضخذثّ

 

   عقالٌَ بشكم انجراحٌ انعًم حول يا فترة فٌ انسوائم َقص نتعوٍط انعًهَت االقتراحاث

 نهحانت جَد سرٍرً تقََى إجراء ٍجب -1

 : ٍهٌ كًا انسرٍرٍت انصورة و انجراحت َوع,  انًرٍط حانت حسب انًستخديت انًحانَم َوع اختَار ٍجب -2

 الكتاث رَجر يحهول أو انفَسٍونوجٌ انًحهول بتسرٍب ابدأ 

 انعصبَت انجراحت فٌ و انبوتاسَوو ارتفاع فٌ إال الكتاث رَجر يحهول نتسرٍب اَتقم 

 انسوائم كافَت يٍ كًَت تسرٍب رغى انعغػ هبوغ استًرار حال فٌ انغرواََت انًحانَم إني اَتقم 

 انبههوراََت

 .يستقرة  و جَدة حَوٍت عالياث, كافَت  CVP, ساعت /  كغ/ يم 0.5<  بونٌ َتاج : ٍهٌ يا عهي حافظ -3
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