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ىلىحيا   الجهاش الخىفس ي:حشسيذ و فيًز

o  جىفس ممسا للهىاء إلى السئخينابيب الهىائيت هي أه املمساث: 

 ةُت  مما ًلي:جخأل٠ اإلامغاث  الهىا 

 اإلامغاث ألاهُٟت• 

 الٟم• 

 البلٗىم• 

 لخىجغةا• 

 ال٣هبت الهىاةُت• 

 الكٗب الهىاةُت• 

 ال٣هِباث• 

o اللصبت الهىائيت الحىجسة البلعىم: 

   الجهاػ الخىٟس ي ألاحؼاء الؿٟلُت مًالٟم ئلى و  ممغاث ألاه٠ ئحغاء التي جغبِاإلامغاث 

o  الخبا٫ الهىجُت حٗبر ال٣هبت الهىاةُت  الضازلت والخاعحت مً لهىاءا اث ممغ. 

امى خ٩ىن ج   اليؿُج الًام والٛكاء اإلاساَي  مً الٚغ

ٖلى  الًٛغوٝ. خل٣اث مً التي جضٖمهاالًٗالث اإلالؿاء و 

 ٝ  cق٩ل خغ

o   ىلىحيا  حشسيذ و   السئىيت اللصيباثو اللصباث فيًز

اإلامغاث ، وئحغاء ال٣ٟو الهضعي  ًخ٩ىن مًالخىٟس ي الجهاػ 

ُت  الغةىي  الضوعان و  الخىٟؿُت  توالاٖو اة٠ . اللُمٟاٍو الْى

 . والخىٟـ  التهىٍتلجهاػ الخىٟـ هي ألاؾاؾُت 

ً والى خغ٦ت الهىاء هي: التهىيت  الغةخحن. م

ً  ألاو٦سجحن اهخ٣ا٫ ، ، جباص٫ الٛاػاث هى ٖملُت :  الخىفس م

ٚاػ زاوي أ٦ؿُض  واهخ٣ا٫  مجغي الضم الى الٛالٝ الجىي 

ً مجغي الضم ال٨غبىن   الٛالٝ الجىي   ئلى م
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 صدزال 

كاء الجىب،  ً ال٣ٟو الهضعي والغةخحن ٚو الهضع ًدخىي ٖلى ألاحهؼة الغةِؿُت للخىٟـ. وجخ٩ىن م

 الخىٟـ. تٗملب ٣ىم جحك٩ل مطخت الخىٟـ ا، الظي  البنى . مٗا هظه الخىٟؿُت والًٗالث 

  

 اللفص الصدزي 

ئلى خض ما نلبت . ًجب أن ج٩ىن بالهالبت و اإلاغوهه  جخمخ٘ ال٣ٟو الهضعي هى بيُت مسغوَُت الك٩ل 

حر. ال٣ٟو  لخماًت الهُا٧ل ألاؾاؾُت، ئال أنها أًًا ًجب أن ج٩ىن مغهت الؾدُٗاب الكه٤ُ والٞؼ

ً  الهضعي  .  12ًخأل٠ م ً ألايإل ت، م٘ ٧ل ػوج م غص ٧ل يل٘ ئلى ٣ٞغة تخلُٟال٣ٞغة نضٍع ، ٍو

 ً ً ألامام، ًسخل٠ الاعجٟا١ زانت بها، ول٨ ٕ مباقم غة ئلى ال٣و. . وجغص أو٫ ؾبٗت أػواج مً الايال

ٝ ألايإل ػواج الشامىت والخاؾٗت، واألا  وجغص  اله .لٗاقغة بىاؾُت ًٚغو ٕ  في ألٖا لِـ  12و  11الايال

ٕ الٗاةمت . او الؿاةبت   لضيهم الخٗل٤ ألامامُت، ولهظا الؿبب، ٞانها في بٌٗ ألاخُان ٌكاع ئلى ألايال

غص ا ت ٍو ٘ الشاوي ئلى ال٣و في ػاٍو  ، ال٣هُت  لىَـ لًل

 السئخين 

ً بالك٩ل  ًٖى مسغوَي  لُتر. 8،5ختي  3،5احمالي حجم ما ٣ًغب م

ٝ الجؼء الٗلىي  ٗغ ً ٧ل ٢مت جغجٟ٘  والجؼء الؿٟلي ال٣اٖضة. و ٣مت، بالَو بًٗت ؾىدُمتراث   حؼء م

ٞى١ التر٢ىة. وجى٣ؿم الغةخحن ئلى ٞهىم وقغاةذ،. جى٣ؿم الغةت الُمنى، التي هي أ٦بر وأز٣ل مً 

 وٞو اصوي أٖلى  ٞو  . وجى٣ؿم الغةت الِؿغي ئلى و الؿٟلىٟهىم الٗلُا والىؾُى، الالِؿاع، ئلى 

ت مباقغة ٢بالت ٢هبت ٞص ي. خ٢ُاٖاث، ٧ل منها له ٢هب 18وجى٣ؿم الٟو ئلى  ت الخانت اإلاخٟٖغ

 وج٣٘ ٖكغة ٢ُاٖاث في الغةت الُمنى وزماهُت في الغةت الِؿغي 

  غشاء الجىب 

ً حضاع الهضع. الجىبت  ي لغةخحن والضازلغ٤ُ٢ الظي ًبًُ الؿُذ الخاعجي لٚكاء الجىب هى الٛكاء ال م

ت الٟهُت ك٣ى١ الالكٗب الهىاةُت والى الغةخحن، وجمخض ٖلى  ٛل٠الخكىٍت ح ٍ جمخض ٖلى . والجىبت الجضاٍع زُى

 ع الهضع واإلاىه٠. الؿُذ الضازلي للجضا

ً الؿاةل ًخم ٞهل  وع٣ٍتي الجىب مً ٢بل  ني ًٞاء مد٨م، والظي ًدخىي ٖلى َب٣ت ع٣ُ٢ت م ًضعى . الٍؼ

كُت الخكىٍت  ت الجىبُالؿاةل الجىبي ٌؿمذ ألٚا بًٗهم يض البٌٗ آلازغ أزىاء الكه٤ُ  للخمضص  توالجضاٍع

حر.   وحؿهل ٖملُت الخىٟـ .والٞؼ
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 ىفس عظالث الخ  

ـ  ٘ ًٖالث الخىٟ ٍ الخىُٓمي للجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي، والتي جغؾل عؾاةل ئلى  جسً ً اليكا م

حر. وحؿمى  ٍ الًٗلي حؿُُغ ٖلى الكه٤ُ والٞؼ الًٗالث لخدٟحز الاه٨ماف والاؾترزاء. هظا اليكا

ض مً حجم الًٗالث في الهضع  ، وحؿمى جل٪ التي ج٣لل مً حجم ًٖالث تبالكه٣ُالًٗالث التي جٍؼ

حر بالالهضع   . ًت ٞؼ

  لعظالث املساعدةا   

ً لِؿذ وكُت أزىاء الخىٟـ،  ً ول٨  ٖاصة ما حٗخبر جل٪ الًٗالث التي حٗؼػ جىؾ٘ الهضع أزىاء الخمٍغ

، ال٣هُت التر٢ىٍت الخكاةُت، والهضع بهىعة  َبُُٗت هاصةت. هظه الًٗالث حكمل مسخل٠ ألايإل

ت ال٨بري.  ت والهضٍع  والٓهغ الًٗالث ألازغي، مشل قبه اإلاىدٞغ

   همىذج الخىفس والتهىيت 

 ( 1:4معدل الخىفس )وسبت إلى الىبع 

  60minuteئلى  30الغي٘: • 

 • ً   minute/40ئلى  25َٟل: م

 • ً   minute/34ئلى  22مغخلت ما ٢بل اإلاضعؾت: م

 • ً   minute/30ئلى  18ؾً اإلاضعؾت: م

ٌ ئلى اهسٟاى اخخُاحاث الخمشُل الٛظاتي.   اليؿبت جىسٟ

  الخىفس يالجهاش همؽ:  

ـ  ٩ًىن  السطع: ً الٗمغ؛ اهٟي الخىٟ  بُني زال٫ الؿىت ألاولى م

٘  سن املدزست: ً الغي جُا م ـ  الخٛحراث جضٍع أ٦ثر وختى مغخلت الُٟىلت ئلى الخىٟـ أ٦ثر الهضعي للٟخُاث، والخىٟ

 الٟخُان... ٖىض  لبُنيل

اصة ٦مُت ٚاػ زاوي أ٦ؿُض ال٨غبىن  اإلاأزىطة و جىا٢و ٦مُت ألاو٦سجحن  ئلىالغةخحن جىمى في الدجم، مما ًإصي ان ٦ما   ٍػ

 .اإلاُغوخت 

اصة مؿاخت الؿُذ اإلاخاخت للخباص٫ الٛاػاث وػٍاصة في أٖضاص الخىٍهالث الهىاةُت والدجم.•   ٍػ

ً  ؾخ٣الب الخٛحراث في الا •  ٘ الخ٣ضم في الؿً، م ٘ م٘ ال٣ٟو الهض مٗضالث اؾخ٣الب م عي أ٦ثر مغوهت ٖالُت في الغي

جي إلاؿخىي الا  ٌ جضٍع  . الٗاصي ؾخ٣الب لخٟ

٘ همى لهضع ل  حُٛحراث ه٩ُلُت م
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o شسياوي: كيم غاشاث الدم 

 7،45-7،35الخمىيت: 

PO2  ::80-100 )ألا٦سجحن الظاةب في الضم ً ِ م  ملم ػةب٤ )يٛ

pCO2 زاوي أ٦ؿُض ال٨غبىن الظاةب في الضم( 45و  35: بحن ً ِ م  ملم ػةب٤ )الًٛ

HCO3 :22-28 mEq (ب٨ُغبىهاث في الضم لل٨ك٠ ًٖ صعحت الخمىيت / لتر )مؿخىي ال 

 

o  : عىامل مؤهبت لحدوث الالتهاب الخىفس ي عىد الاػفال (السببياث ( 

 :العامل املمسض  –1

ا ) -( R S Aالٟحروس ي ) -  (H B Sالب٨خحًر

 اإلا٩ُىبالػما -

 ال٣ٗضًت -

 السخاةُاث  -

 العمس: -2

٘  الخىٟس ي ٖىض خضور الالتهابمٗض٫  ً  الغي أقهغ ٩ًىن ا٢ل باإلا٣اعهت م٘ ألا٦بر ٖمغا هٓغا للمىاٖت  3انٛغ م

 اإلا٨دؿبت مً ألام 

 ٖغيت للٟحروؾاث  أ٦ثر   الضاعج  -

ماع - ا  ألا٦بر  ألٖا  ًهاب بالب٨تًر

 :الدشسيحيحجم ال - 3

ٟا٫ الا٦بر  - ً الَا ً ٩ًىن ٢ُغ الؿبُل الخىٟس ي انٛغ وؿبُا م ٟا٫ الا٢ل مً اؾبىٖحن ختى قهٍغ في الَا

كُت اإلاساَُت  ً جىطم الٚا ً اإلاٟغػاث وبؿبب طل٪ ٩ًىن ٖغيت لخ٤ًُ ٦بحر هاجج ٖ  وػٍاصة  ج٩ىٍ

ٟا٫ الهٛاع االجهاػ الخىٟس ي هي أ٦ثر ٢هغ  بنىاإلاؿاٞت بحن  - ه٣ل الجغازُم ئلى الجهاػ  ؿهللظي  ٌالامغ ا في ألَا

 او لالطن الىؾُى .  الخىٟس ي الؿٟلي

  ملىاعتا – 4

 ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿب مخالػمت -

 ؾىء الخٛظًت -

 ٣ٞغ الضم -
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 التهاباث الجهاش الخىفس ي الحادة خدوث وشدة شيادة حساهم في العىامل التي: 

 الغياٖت الُبُُٗت الًخل٣ىن  أَٟا٫ -

 ؾىء الخٛظًت -

 ُٞخامحن أه٣و  -

 الخضًج  -

 التهىٍتؾىء و  الاػصخام -

 جلىر الهىاء -

 أو في و٢ذ مخأزغ زاَئ ٖالج -

 ٖضم ازظ الل٣اخاث  -
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A- اطؼساباث الؼسق الخىفسيت العليا 

 

 السشح العادي )ألاهفلىهصا( -1

ً و . في الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي  ٞحروس ي التهاب  هى ٟا٫أ٦ثر  هظا اإلاغى ٖضوي ل٨  جدضرالخاالث   مٗٓم. قُىٖا ٖىض ألَا

 في ٞهل الكخاء.

 عساضألا  عالماث /ال: 

 .يألاهٟالؿُالن  -

 .الخمى -

 .ُٖاؽ  -

 .اخخ٣ان الاه٠ -

 .الخىجغة التهاب -

 .٣ٞضان الكهُت -

   يتالخمسيظالؼبيت و  السعاًت: 

ٗمت الهلبت بضال الؿىاةل ج٣ضًم .1  .ابخالٖها التي ٌؿهل ألَا

 .في الٟغافالغاخت  .2

 .الخىٟـ  ومؿاٖضتهم ٖلى ؤلاٞغاػاث ألاهُٟت لدؿُِل عطاط ألاه٠ أو الؿحروم اإلالخي  ٢ُغاث .3

ٟا٫ الغي٘ ٖىض  ألاه٠جى٠ُٓ   .4 ٤ ألَا  . الخىٟـ لدؿهُل باالحانت  الكِٟ ًٖ ٍَغ

 زاًٞاث الخغاعة . .4

٘ و٢ٕى أيغاع في الٛكاء اإلاساَي. . 6 ُب الهىاء إلاى  جَغ
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 : التهاب اللىشاث -2

 :حعسيف 

ت في ممغاث ألاه٠ والٟم  ً ألاوسجت اللُمٟاٍو ً أػواج م التهاب اللىػجحن هى التهاب في اللىػجحن، والتي جخ٩ىن م

 والبلٗىم.

  السسيسيت: الخظاهساث 

o التهاب الخل٤ 

o الخمى  

o ٖ٘ؿغ البل  

o ألم أطوي  

o ٪ٖٖام  جى  

o ٟغاػاثاللىػجحن: مىخٟست خمغاء،  ًىحض م   

o  :ضاص ألاه٠ شخحر، اوؿاللخمُت 

o ً كُت اإلاساَُت اإلالتهبت بك٩ل خاص في حمُ٘ أهداء اإلاى٣ُت اللىػٍت م٘ الٟدو ً صون بحن ألٚا أو م

 وحىص ئٞغاػاث ٢ُدُت. 

ً أن ًإصي ئلى ئنابت مخ٣ضمت في ألاوسجت اإلاجاوعة أو حك٩ل زغاج والتي ٢ض جخُلب ال م٨ ئػالت  أو٠. ٍهغ خٍو

 و الىامُاث  اللىػجحن

  السعاًت الؼبيت 

o  ا /  مسحت الحىجسة للاخخباز سسيع   :بكخيًر

اإلاًاصاث الخُىٍت: اللتهاب اللىػجحن  لخدضًض التهاب اللىػجحن بال٣ٗضًاث جخُلب الٗالج باإلاًاصاث الخُىٍت.

ثرومِؿحن، الؿُٟالىؾبىعٍىاث )بال٣ٗضًاث: ثرومِؿحن، أمى٦ؿِؿُلحن، أٍػ   (.البيؿلحن، الاٍع

o  املسكىاث: خافظاث الحسازة /  

ضم الغاخت، ملُٟاث الاؾِخامُىىٞحن ل ً الخمى ٖو  الخل٤. لخض م

ً زال٫  م٨ ً التهاب اللىػجحن أو التهاب قضًض ًإصي ئلى ئٖا٢تاإلالىىباث  ٍو اؾدئها٫ اللىػجحن، ًخُلب  :جىٟؿُت  خ٨غعة م

 (.T  &Aوعبما م٘ اللخمُت )

 الٗضوي الخاصة.أؾابُ٘ بٗض  6جغاخُت إلاضة الٗملُت الخم جأحُل ً
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 (OMالتهاب ألاذن الىسؼى ) -3

 حعسيف: 

ٟا٫ الهٛاع زال٫ أقهغ الكخاء. .( هى التهاب في ألاطن الىؾُى OMالتهاب ألاطن الىؾُى ) ألا٦ثر قُىٖا ٖىض الغي٘ وألَا

ت.  ٢ض ٩ًىن ئما ٞحروؾُت أو ب٨خحًر

ىلىحيا املسطيت  :الفيًز

ً ٖضم وحىص تهىٍت.الى  ئٖا٢ت التهابُت في ال٣ىاة الؿمُٗت ًإصي  ِ الؿلبي م  جغا٦م ؤلاٞغاػاث في ألاطن الىؾُى والًٛ

ً زال٫ ال٣ىاة الؿمُٗت مما ًإصي ئلى  ؿىاةل وال٩اةىاث الخُت الض٣ُ٢ت الى الًِٛ ؾلبي ٌسخب ال ألاطن الىؾُى م

 التهاب ألاطن الىؾُى م٘ اههباب.

 

 السسيسيت: الخظاهساث 

ٟا٫ ألا٦بر ؾىا الاهٟلىهؼاأو  URI اإلاغى ًلي ٖاصة    ً . ألَا ً ألموالهُاج خمى،  ٌٗاهىن م ك٩ى م  في ألاطن قضًض  ، َو

  ٘اإلاإ٢ذ  ألالم، والخمى والخىٖ٪ و٣ٞضان الؿم 

  الًِٛ والكٗىع باالمخالء في ألاطن 

   ٚشُانَىحن 

  زغ أطوي، ألم أطوي 

  الٛكاء الُبلي اهخٟارو  اخمغاع 

    الخغاعة في خحن ٢ض ٩ًىن الىلُض ٘  مُله للىىم .ٓهغ ٍو ٚحر مغجٟ

 ٠ ٢ ً ألاطن اإلاهابت.ًم٨ً للُٟل أو ٢ض ال ٩ًىن جهٍغ  ُخي م

  مُل ً ٟا٫ ًخسلهىن م ً  OMمٗٓم ألَا  . ٢6بل ؾ

  ٟا٫ الظًً ًخٗغيىن لضزان الخبٜ الؿلبي واهسٟاى مٗضالث الغياٖت هىا٥ اعجٟإ وؿبت ؤلانابت في ألَا

 الُبُُٗت في الغي٘

 الؼبيتالسعاًت 

 .الخمى وألالم ٌ  زاًٞاث الخغاعة واإلاؿ٨ىاث: لخٟ

  :ت، إلاضة  في خا٫ ااإلاًاصاث الخُىٍت ً اإلاًاصاث الخُىٍت10 لٗضوي ب٨خحًر  ًىم  م

ثرومِؿحن، ؾلٟىهامُضاث، -clavulanate ،trimethorprim-اإلاىاؾبت: أمى٦ؿِؿُلحن ؾلٟامُشى٦ؿاػو٫ الاٍع

 الؿُٟالىؾبىعٍىاث، وه٨ظا صوالُ٪.

  ٖلى ٚكاء الُبلت.ت الاطهُت ٢ُاؽ الُبل ِ   : ًىٞغ مٗلىماث خى٫ الًٛ
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  ،أخمغ ٚكاء الُبل. و  اهخٟارجىٓحر ألاطن: ٨ًك٠ 

 : زال٫ الٛكاء الُبلي.  الجزح ً ٤ ئصزا٫ أهابِب م ِ ًٖ ٍَغ هى ئحغاء الٗملُاث الجغاخُت أحٍغذ إلاٗاصلت الًٛ

 اأهابِب ٞٛغ الُبلت جب٣ى في م٩انها ٢بل أن حؿ٣ِ جل٣اةُا زاعح

 

 مخالشمت الخاهىق  -4

 :ملدمت

امىالتهاب الخىجغة و  ٖضوي ٞحروؾُت خاصة في الخىجغة  ١. ًخمحز اهى ( هى الك٩ل ألا٦ثر قُىٖا للخLTB) و ال٣هباث  الٚغ

 مما ٌؿبب ٖغ٢لت صون مؿخىي الخبا٫ الهىجُت. وال٣هبت الهىاةُت والكٗب الهىاةُت

خه٠ ب: ، والبك٩ل هىبت مٟاحئت  ًأحيدكىجي الخىا١ ال -  تي جدضر أؾاؾا في اللُل ٍو

  .اوؿضاص الخىجغة ٖلى مؿخىي الخبا٫ الهىجُت الىاحمت ًٖ الٗضوي الٟحروؾُت أو اإلاىاص اإلاؿببت للخؿاؾُت

 جت لٗضوي الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي،ٖلى خض ؾىاء جدضر هدُو 

 ،وطمت 

  .الٗغ٢لت ً وهى اإلاغى ألا٦ثر الدكىجاث التي حؿبب ي٤ُ في الخىٟـ وبضعحاث مخٟاوجت اٖخماصا ٖلى ٦مُت م

ٟا٫ بحن : ًإزغ ٖلىالظي قُىٖا  ٘ ونٛاع ألَا ً الٗمغ،  3أقهغ و  3الغي  ؾىىاث م

 .جدضر في أقهغ الكخاء 

   في  ًجب الٗالج ً ً ٌٗاهىن م غاى اإلاؿدكٟى ألولئ٪ الظً  لجهاػ الخىٟس ي الىاحم ًٖ اوؿضاص.ل  الُاعةتألٖا

 

 

 السعاًت الؼبيت

  ،الخمى ً أقهغ ئلى  6اًبىبغوٞحن )اإلاؿ٨ىت اإلاًاصة لاللتهاب( لألَٟا٫ زاًٞاث الخغاعة: الاؾِخامُىىٞحن للخض م

 ؾىت، لخٌٟ الخمى والالتهاب. 12

  :ىالحن الا مىؾٗاث الكٗب الهىاةُت ٤ حهاػ اعطاطا صٍع ً ٍَغ الؾترزاء ( IPPBالًِٛ اإلاىحب اإلاخ٣ُ٘ )اٖو

غ.ال للجهاػ الخىٟس ي وجس٠ُٟ الًٗالث اإلالؿاء   هٍغ

  والىطمت خى٫ الخبا٫ الهىجُت. ال٩ىعجحزون: لخس٠ُٟ الالتهاب 

 سختاإلاًاصاث الخُىٍت: ازخُاع اإلاًاص الخُىي حٗخمض ٖلى هخاةج خؿاؾُت اإلا 

 األو٦سجحن: ٌٗالج ه٣و ألا٦سجت ٖلى أؾاؽ مؿخىٍاث ب الٗالجPO2  اهسٟاىABGs ،٤ ال  خُمت.ًٖ ٍَغ

  ٤ لهضع / الغ٢بت ألاقٗت الؿُيُت: ل  لؿان اإلاؼماعخىا١ والتهاب الايُغاباث .بحنللخٍٟغ

  الخؿاؾُت لٗالج هىعي مًاص للم٨ُغوباث.لخىجغة  والٗهاعة اإلاٗضًت: ٨ًك٠ مسخت ا 
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 .اوي ، والخُٛحراث في ألاو٦سجحن ومؿخىٍاث زاوي أ٦ؿُض ال٨غبىن، مكحرا ئلى  PHاهسٟاى\ٚاػاث الضم الكٍغ

 التي جخُلب الٗالج باألو٦سجحن:  ه٣و الا٦سجت الخماى الخىٟس ي أو الٟكل في الخاالث الكضًضة، ج٨ك٠ 

  .اث الضم البًُاء في خالت وحىصها الٗضوي اصة ٦ٍغ ً ٍػ  حٗضاص الضم ال٩امل: ٨ًك٠ ٖ

  

 التهاب لسان املصماز

 حعسيف:

٘ وطمت اإلا ؿان اإلاؼماع والخىجغة اإلادُُت بهالتهاب لؿان اإلاؼماع هى التهاب خاص في مى٣ُت ل غجبُت بها والتي حك٩ل خالت م

 .ؿضوصة هبذ مجاإلاى٣ُت ٞى١ اإلاؼماع  الن  َىاعب 

 

 :السسيسيت خظاهساث ال

دؿخ٣ُم اإلاهغ ٖلى الجلىؽ ب في الخل٤ الكضًض، نىث م٨خىم، ٍوم٘ وحىص خمى والتها بالىي٘ الٗام الُٟل ًٓهغ ؾىء 

ً وٞخذ الٟم. التروٍل جمضًض م٘  ـ ههى قات٘ بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى ابخالٖ) ؾُالن اللٗاب (الظ٢ ، وي٤ُ في الخىٟ

٘ ج٣ضم الاوؿضاص  مخٟا٢م   .م

ٟا٫ ألا٦ثر  ً الٗمغ 7و  2ما بحن  انابت ألَا  ؾىىاث م

  الؼازئتسعاًت ال

جب أن ًؼو٫ ي٤ُ الخىٟـ ث الُىاعب مٗضا ًخم ئحغاء أي ٞدو  البلٗىم بىحىص  امه. ٍو أو  بالخىبُب صازل الٚغ

٘ الال٣هبت الهىاةُت في الخاالث الكضًضة.  ً بضء ؾَغ ؾاٖت  72في ًٚىن  الخىٟـ ًخم  ئٖاصة ٞخذ ( هؾاٖ 12-4)أ٦ثر م

 بٗض الخىبُب والٗالج اإلاًاصة للم٨ُغوباث.

 السعاًت الؼبيت

  الخدهحن: ، للخماًت يض اإلاؿخضمُت الجزلُت، الىٕىB ،.الؿبب ألا٦ثر قُىٖا اللتهاب لؿان اإلاؼماع 

  ٌ الخمى وجس٠ُٟ ألالم في الخل٤. اًبىبغوٞحن )اإلاؿ٨ىت زاًٞاث الخغاعة / اإلاؿ٨ىاث: الاؾِخامُىىٞحن لخٟ

ً الخمى والالتهاب. 12أقهغ ئلى  6اإلاًاصة لاللتهاب( لألَٟا٫   ؾىت، للخض م

  ( اإلاًاصاث الخُىٍت: أمبِؿُلحن، ال٩لىعامُٟي٩ُى٫Chloromycetin .؛ ؾُٟىعو٦ؿُم الهىصًىم) 

   التهاب لؿان اإلاؼماع، وجدؿحن ألا ً  و٦سجحن؛ ص٨ًؿامُشاػون.ال٩ىعجحزون: ٣ًلل م

 ٤ األو٦سجحن: ٌٗاالٗالج ب ٤ أهبىب لج ه٣و ألا٦سجت اإلادخملت؛ ًٖ ٍَغ ٕ ٢ىإ، زُمت، ٢ىُت أو ًٖ ٍَغ  الخؼ

  ال٣ُام به لٗغى الٗى٤ الجاهبُت لدصخُو الخالت:.األقٗت الؿُيُت بجهىٍغ الغ٢بت ً م٨  ٍو
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  دضص الٗامل اإلاؿبب وخؿاؾِ مسخت ًخم ئال جدذ ال ًاص للم٨ُغوباث. اإلا وهٕىت للٗالج خالخىجغة: ٨ًك٠ ٍو

ً الُبِب ٝ مباقغ م  لخىبُب ج٩ىن مخاخت بؿهىلت.حاهؼه لمٗضاث الُىاعب ان  ًيبغي  . ئقغا

 ٍدضص الٗامل اإلاؿبب للمغى أو ٞدو  ٖهاعة  اإلاٗضًت الضم: ٨ًك٠ و  مسخت. 

  ،صعحت الخمىيت اهسًٟذ ً اوي: ٨ًك٠ ٖ اصة مشل pCO2؛ PO2ٚاػاث الضم الكٍغ هبذ  ي٤ُ الخىٟـ ٍػ ٍو

دضر ايُغاب   التهىٍت. أ٦ثر خضة ٍو

 

 :الخاهىق مخالشمت 

 

التهاب لسان  من خيث

 الحاد  املصماز

التهاب اللصباث و 

 السغامىالحىجسة  و 

 الحاد

التهاب الحىجسة 

 الدشىجي الحاد 

 السغامىالتهاب 

 الحاد 

 3أقهغ و  3ما بحن  ؾىىاث 8أقهغ و  3ما بحن  ؾىىاث 7و  2ما بحن  العمس 

 ؾىىاث

 ؾىىاث 6أقهغ و  1بحن 

العامل 

 املسبب

 حغزىمي 

 مؿخضًماث 

 ٖى٣ىصًاث  –٣ٖضًاث  ٞحروس ي  ٞحروس ي 

ت  البدء ِ  مٟاجئ في اللُل  مترقي  ببُئ  مترقي بؿٖغ  مترقي بك٩ل مخىؾ

غ  –ٖؿغة بل٘  الاعساض   –نٍغ

خمى  –ؾُالن لٗاب 

ٕ هبٌ وجىٟـ  – حؿغ

 هُاج  –

غ –زمج جىٟس ي ٖلىي  نٍغ

 –هباح  –ؾٗا٫ قضًض  –

اج  –ػلت  خمى  –اهٖؼ

 زٟبٟت 

 -زمج جىٟس ي ٖلىي 

 –ػلت  –ؾٗا٫ زاهىقي 

اج –هباح   اهٖؼ

 -زمج جىٟس ي ٖلىي 

هباحي  –ؾٗا٫ زاهىقي 

 خمى ٖالُت  –

ٞدو البلٗىم  العالج 

ٌ لؿان مًاص  بساٞ

 اؾخُباب 

 اوؿضاص ٧امل  -

ُب  ً  –هَغ ىبت ابِىٍٟغ  ناصاث  َع
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  :العمليت الخمسيظيت للمصابين بالتهاباث جىفسيت علىيت

  :خيص الخمسيظيت الشائعت االدش

  عدم  فعالت اهفخاح مجسي الهىاء -1

ت اإلالتهبت. ً ٢بل ألاوسجت اللمٟاٍو امُت ال٣هبُت. ٖغ٢لت م  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ئوؿضاص  الٚغ

حؿٕغ الىٟـ، بدت في الهىث، والؿٗا٫ اإلاؿخمغ هباح؛ جدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، ئٞغاػاث ؾم٨ُت؛ 

اصة زاوي  ٘ الخصخكت اإلاخىازغة ،ػع٢ت، ألاع١، ٖضم اهخٓام ص٢اث ال٣لب، ه٣و ألا٦سجت، ٍػ ـ ج٣لو، م أنىاث الخىٟ

٤ الٟم ٣ِٞ.( ـ ًٖ ٍَغ ً نٗىبت في البل٘؛. ًدىٟ  ا٦ؿُض ال٨غبىن  )خضص، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٌك٩ى الُٟل م

 الخدخالث

م٣ه )خضص(، ي٤ُ الخىٟـ، وئطا خضر   -1 ـ ٖو ـ )الٗضص لض٣ُ٢ت واخضة ٧املت(، وحىص حؿٕغ الىٟ ج٣ُُم إلاٗض٫ الخىٟ

ٕ ، وجباَإ، ٖم٤ُ )لهث( أو ضخل   طل٪ أزىاء الىىم أو في و٢ذ هاصب،  ًلهث، خغ٢ت ألاه٠ ، الصخحر، سخب بحن الايال

غ .  )ي٠ٗ الخىٟـ( في الخىٟـ، ونٍغ

ـ بى  -2  اؾُت الؿماٖت والهالبت  بىاؾُت ال٣ٕغ )جدضًض متى(.ج٣ُُم نىث الخىٟ

كُت اإلاساَُت، خى٫ الٟم( أو شخىب )خضص (الج٣ُُم لىن الجلض، وجىػَ٘ ومضة  -3 اٞغ الجلض وألٚا غ الْا  ؼع٢ت )  ؾٍغ

 ج٣ُُم الؿٗا٫ )حاٞت وعَبت، و الاهدُابي، هداس ي، أو الخاهىقي(:. -4

5-  ً غ ال ٣ًل ٖ ٘ عأؽ الؿٍغ ٘ عأس ي ٖلى ٦خ٠صعحت  30ٞع ً أو في وي ٟا٫ في خً ٘ ونٛاع ألَا  .للُٟل وخمل  الغي

خي الصخُذ . -6 ٘ الدكٍغ ٘ الُٟل ٖلى الجاهبحن في اإلاىي  حُٛحر مىي

 ؾاٖت، 24\اُٖاء  الؿىاةل ٖلى ٞتراث مخ٨غعة  -7

، والاهتزاػ ما لم ٩ًىن مًاص اؾخُباب ؛ -8  اؾخسضام الجاطبُت، لل٣ٕغ

 اإلاىاؾبت للُٟل . حٗلُم آلاباء الاويإ -9

٠  الىيعي ما لم  -10 ٟا٫ ٖىضما ج٩ىن في وي٘ اؾترزاء للخهٍغ ً الخىٟـ الٗم٤ُ والؿٗا٫ في ألَا اإلاؿاٖضة ألصاء جماٍع

ـ )   (٩ًSPIROMETERىن مًاص اؾخُباب ، واؾخسضام حهاػ الخىٟ

ً ألاه٠ و / أو البلٗىم، ئطا لؼم ألامغ ، وطل٪ باؾخسضام الاص -11 ٣ت الصخُدت قِٟ اإلاٟغػاث م  واث اإلاىاؾبت والٍُغ

٣ه، والى٢ذ(؛ - 12 ت، الٍُغ  ئُٖاء مؿ٨ىاث  ألالم و٤ٞ الامغ الُبي  )خضص الضواء، الجٖغ

 ج٣ُُم مؿخىي ألالم باؾخسضام اصاة  ج٣ُُم ألالم اإلاىاؾبت  -13

 

 



15 
 

 عدم  فعالت همؽ الخىفس -2

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖملُت التهابُت، واوؿضاص .

غ قه٣ُي،، ABGsجدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، حؿٕغ الىٟـ،   ٚحر َبُعي،، هباح ، نٍغ

ٕ ، ػع٢ت أو شخىب، وألاع١، والتهُج.(  جدذ التر٢ىة وجدذ ال٣و .  اوسخاب الايال

 

 الخداخالث 

ٕ الىٟـ )خضص(•  م٤، وؾهىلت، وحىص حؿغ ، ي٤ُ الخىٟـ ج٣ُُم إلاٗض٫ الخىٟـ )ٖض و ص٣ُ٢ت واخضة ٧املت(، وهمِ، ٖو

 واؾخسضام الًٗالث اإلاؿاٖضة  والاوسخاب الًلعي 

اصة ال٨مُت•   ج٣ُُم لأللم، والؿٗا٫ ) زهاةو الؿٗا٫ والبلٛم، وال٣ضعة ٖلى َغص  ؤلاٞغاػاث ٖىض ٍػ

غ  ال ج٣ل ًٖ •  ٘ عاؽ الؿٍغ صعحت أو الجلىؽ او  ٖلى الجاهب ئطا أ٦ثر عاخت؛ ويُٗت  جغاًبىص للُٟل م٘ التهاب  30ٞع

ـ ال٣ًُت أو الٟغاف، لُٟل م٘ الًٗالث مىسًٟت الخىجغ ،   لؿان اإلاؼماع، وججىب اإلاالب

٤، والى٢ذ(؛•  ت، ٍَغ  ج٣ُُم ألم الُٟل وئُٖاء  اإلاؿ٨ىاث ٦ما هى مىهىم ٖلُه )خضص الضواء، الجٖغ

 باؾخسضام أصاة ج٣ُُم الالم  اإلاىاؾبت لٗمغ الُٟل

  والؿماح ،ً ٔ الُا٢ت.ألاوكُت الامىت   والخماٍع  لٟتراث الغاخت وخٟ

 الىحه خؿب الخاج ٕ  مغا٢بت مؿخىٍاث ٚاػاث  الضم وجىٞحر ألا٦سجحن ؤلايافي ٖبر زُمت، ، ٢ىُت، أو ٢ىا

   ٤ الٟم وجدذ الجلض، أو الٗالج الاعطاطي ، واإلاًاصاث الخُىٍت، أو اُٖاء  مىؾٗاث ال٣هباث ًٖ ٍَغ

٤ الٟم ئطا لم ًخم جشبُِ اإلاهضةاث  الجهاػ الخىٟس ي؛  )بدظع( ًٖ ٍَغ

  .)٤ الٟم أو الاعطاط  خؿب الامغ الُبي  )خضص ً ٍَغ  مًاصاث الهؿخامحن ٖ

ضاص، وأحهؼة ؤلاهظاع، مهضع ٦هغباتي(، و ً )الخُب٤ُ، وؤلٖا ٦ُُٟت  )ٖلم وجشبذ اؾخسضام قاقت جى٠٢ الخىٟـ ئلى الىالضً

 أصاء ال٣لب(
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  معالي الخؼىزة لحدوث هلص الحج -3

ً زال٫ الُغ١ الٗاصًت )الخىٟـ وصعحت الخغاعة(، و قغب الؿىاةل .  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٣ٞضان الؿىاةل م

ٌ وػٍاصة الخىٟـ، ونٗىبت  كُت اإلاساَُت، والىب ٝ الجلض وألٚا جدضًض الخهاةو: )خضص: اهسٟاى صعحت الخغاعة، وحٟا

). ضم وحىص صمٕى  في البل٘، جىعم الجلض، الُىاُٞش  الٛاةغة  ٖو

ش / و٢ذ لخ٣ُُم(. الهدف: ٤ )جاٍع ً جىاحه ه٣و حجم الؿىاةل ًٖ ٍَغ  الُٟل ل

  الىخائج املخىكعت

 ٦مُت الضازل  حؿاوي الخغج . 

ً م٩ان الٗملُت   ٠ م  ال ٖالماث هٍؼ

 الخدخالث

ٌ  \ج٣ُُم الؿىاةل الضازلت •  كُت اإلاساَُت الخٔ  اإلاٍغ ىبت في ألٚا في مغخلت ما ؾاٖت ومغا٢بت جىعم الجلض الىاجج والَغ

٘ جدضًض جغصص(، ومغا٢بت  ٠: ج٣ُُم الجغح  باؾخسضام مهباح ًضوي )م ً ٖالماث الجًز بٗض اؾدئها٫ اللىػجحن بدشا ٖ

 الُٟل الؾخيكا١ ، وختى أزىاء الىىم.

 مغا٢بت الٗالماث الخُىٍت .• 

ّ ٖلى الؿىاةل الىعٍضًت ٖبر مطخت )جدضًض الؿىاةل واإلاٗض٫(. ج٣ُُم اإلاط•   خت  ٧ل ؾاٖت.عنض والخٟا

ً ٖهحر  30حصجُ٘ الُٟل ٖلى قغب ٦مُاث ٢لُلت مً الؿىاةل )جدضًض، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، •  ؾم م٨ٗب في الؿاٖت م

 الخٟاح(. ججىب الؿىاةل الخمغاء أو البيُت اللىن، أو الخمًُاث. 

ٍ أو جُهحر الخل٤.•   ٖلم الُٟل لخجىب الؿٗا٫ اإلاٟغ

 ال٣يء. اُٖاء مًاصاث الا٢ُاء  )جدضًض( إلاى٘•

 جؼوٍض آلاباء وألامهاث ٖىض الخسغج بمٗلىماث  بسهىم الؿىاةل في الجؿم،• 

  اطؼساب  همىذج الىىم -4

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي: نٗىبت في الخىٟـ.

 جدضًض الخهاةو: الىىم اإلاخ٣ُ٘ التي حؿببها، والؿٗا٫ والتهُج، وألاع١ )ن٠(.
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 الخداخالث :

ٌ الٗىامل اإلادخم•   اإلاؿاهمت. \لتاؾخ٨كاٝ م٘ اإلاٍغ

ّ ٖلى عوجحن و٢ذ الىىم في جًُٟل اإلاٍغٌ.•   الخٟا

ً الؿىاةل لُال •   الخض م

ً اه٣ُاٖاث زال٫ ٞترة الىىم.•   جيؿ٤ُ الٗالج / للخض م

ً ٦مُت ومضة الىىم زال٫ النهاع•   الخض م

اصة اليكاٍ زال٫ النهاع:•   ٍػ

 :الخمسيظيت  إلاطافيت الدشاخيص

 كلم -1

٘ الهخي للُٟل / َٟل نٛحر، أو تهضًضا للخٛحر في البِئت )في اإلاؿدكٟى(. ٌٗخبر تهضًضا اإلاخٗل٣ت بما ًلي:  حُٛحر في الىي

ت.  للؿالمت البُىلىحُت للُٟل الخالُت  ئلى ئحغاءاث الٛاٍػ

ً الًغوعي ؛ الب٩اء  اصة هظه الخالت  ٢ض جخٟا٢م بالٗالج في اإلاؿدكُٟاث ٢ض ٩ًىن م جدضًض الخهاةو: )خضص: اٖخ٣ا٫ ٍػ

٘ / و  ٌ أن ًأ٧ل أو ًلٗب ]عيُ٘ أو َٟل نٛحر[؛ الؿٗا٫ اإلاؿخمغ ونٗىبت في الخىٟـ ]الغي الدكبث الؿلى٦ُاث، وعٞ

 َٟل نٛحر[. ( ، ألام جب٩ي أو ٖهبُت، ون٠ الؿلى٦ُاث(.

ش / و٢ذ لخ٣ُُم(. ً ال٣ل٤ بيؿبت  ا٢ل )جاٍع ٝ ٌٗاهىن م ٌ ؾى  الهضٝ: اإلاٍغ

 الىخائج املخىكعت 

 هسٌٟ.٣ًى٫ الُٟل ال٣ل٤ ا √

 الُٟل هاصةا، ال ب٩اء. √

 الخدخالث

 ج٣ُُم مؿخىي ال٣ل٤ ٢بل وأزىاء وبٗض الهجمت  جىٞحر بِئت هاصةت وصاٖمت،، وزهىنا زال٫ الهجمت .• 

 • ً ٘ اقغح للىالضً ً والُٟل في الخٗبحر ًٖ مساوٞهم  و٢ل٣هم  وحؿاؤالث خى٫ اإلاغى، وماطا هخى٢ الؿماح للىالضً

 ً جى٢ٗه ٢بل و / أو زال٫ الهجمت ؛والُٟل، والؿبب في ما ًم٨

ً والُٟل.•   جىيُذ أي مٗلىماث زاَئت و ؤلاحابت ٖلى حمُ٘ ألاؾئلت بهغاخت في لٛت بؿُُت ومٟهىمت للىالضً

 • ً ٟا٫ في الخد٨م  بالبُئُت وجدضًض  الخماٍع  ئعقاص آلاباء وألامهاث وألَا

اعة اإلاٟخىخت، والاجها٫ الهاج•  ٘ آلاباء ٖلى الب٣اء م٘ الُٟل ئطا ٧ان طل٪ مم٨ىا، في اإلاؿدكٟى، الؿماح بالٍؼ ٟي، وحصجُ

 .م، والخٛظًت، واللٗب ٖىض الخاحت لخ٣ضًم لٗبت أو بُاهُت مً البِذ، واإلاداٞٓت ٖلى حضاو٫ اإلاجز٫ للىى 
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 همؽ  الخغرًت: أكل من مخؼلباث الجسم حغير -2

 باليؿبت للٗمغ والدجم ىاعصاإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖضم ٦ٟاًت ال

ٌ أن ًأ٧ل، ًسخاع في الٛظاء؛ الم  ألاطن ٖىض البل٘ ًإ٧ل ، وؿبت ٢لُلت  جدضًض الخهاةو: )خضص: ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٞع

ً وحباث الُٗام   م

 ]جدضًض[، و٣ٞضان الىػن(.

 الخداخالث 

٨غه. •  ٌ ما ًدب ٍو  ج٣ُُم ٚظاء اإلاٍغ

 الخث . ٖلى هٓاٞت الٟم الجُضة ٢بل وبٗض الىحباث•

ّ ٖلى ال•   بِئت اإلاىاؾبت ٖىض اإلاٍغٌالخٟا

اصة الاجها٫ الاحخماعي م٘ وحباث الُٗام•   ٍػ

 ؾاٖت  ٢بل وحباث الُٗام خؿب الُبِب. 2اُٖاء الٗالج  • . 

 الدكاوع م٘ ازخهاص ي الخٛظًت• 

 الخمسيع إلاطافيت الدشاخيص

 ألم -1

اصة الًِٛ في ألاطن الىؾُى.  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٍػ

 ؾبُل اإلاشا٫، ًخم ، والب٩اء "أطوي جإإلاني"؛  .(جدضًض الخهاةو: )خضص: ٖلى 

ش / و٢ذ لخ٣ُُم(. الهدف: ً ألالم مً ٢بل )جاٍع ٝ ًخسلو  م ٌ  ؾى  اإلاٍغ

  الىخائج مخىكعه

 >)لخدضًض اإلا٣ُاؽ اإلاؿخسضم(. ٖلى م٣ُاؽ ألالم الُٟلأن ٣ًل ألم  

ـ الب٩اء، جهي٠ُ ألالم >)اؾخسضام   ٘ ال سخب ٖلى ألاطن،  الهضوء ولِ  ُاؽ ألالم مهممت لألَٟا٫ الغي٘(.م٣الغي

 الخدخالث

٘ الاهٟٗا٫ أو •  ٘ ؾَغ ٔ ئطا ٧ان الغيُ ٌ  )خضص ٖضص اإلاغاث( باؾخسضام م٣ُاؽ ألالم )خضص(. الخ ج٣ُُم ألالم ٖىض اإلاٍغ

 سخب أو ٞغ٥ ألاطن.

 ج٣ُُم الٗالماث الخُىٍت • 

٤، والى٢ذ (•  ت، الٍُغ  و٣ٞا لالوامغ الُبُت . اُٖاء مؿ٨ىاث  ألالم )جدضًض الضواء، الجٖغ

 مغا٢بت الُٟل لخس٠ُٟ ألالم )جدضًض ئَاع ػمني مىاؾب للضواء (، وآزاع لضواء الجاهبُت  )خضص(.• 
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 •. ٌ  حصجُ٘ ومؿاٖضة الىالض لغاخت اإلاٍغ

ً الٗمغ ما ٨ًٟي لالزخُا•  ً أن جىٞغ عاخت. )خضص ئطا ٧ان الُٟل م ً الشلج ًم٨ ٘ ٦ِـ م  ع.(ا٢ترح  وؾاصة الخضٞئت أو وي

 يمان ؾالمت الُٟل .• 

 َمأهت آلاباء وألامهاث أن مك٣ت جؼو٫ ٖاصة في ًٚىن ًىم واخض ٖلى اإلاًاصاث الخُىٍت و الالتزام  بىنٟت َبُت ٧املت.• 

 ازجفاع الحسازة

ً التهاب لؿان  اإلاؼماع.  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: التهاب / ٖضوي م

اصة مٟاحئت في صعحت خغاعة الجؿم ٞى١ اإلاٗ ٌ والخىٟـ، واإلاسخت  الاًجابُت ): ػاصث ٍػ ض٫ الُبُعي، وجدضًض  والىب

 خضص:.( 

 الخداخالث 

 عحت الخغاعة و٤ٞ حضو٫ ػمنيج٣ُُم ص. 

 .ج٣ُُم اإلاؿبباث اإلادخملت العجٟإ صعحاث الخغاعة 

 .حصجُ٘ الؿىاةل ٖىض اللؼوم 

 .ئُٖاء زاًٞاث الخغاعة 

 .ـ الؼاةضة أو البُاهُاث  ئػالت اإلاالب
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 اطؼساباث الؼسق الخىفسيت السفليت -ب

 

 التهاب اللصيباث .1

 :حعسيف

ال٣هِباث  التي جىُىي ٖلى الخىٟس ي الؿٟلي في الجهاػ خاص او حغزىمي  ٞحروس ي هى التهاب التهاب ال٣هِباث

 الخىٍهالث الهىاةُت.و 

 السسيسيت: الخظاهساث 

ٍ الؿمُ٪ جغا٦م  : جإصي الى الٗملُت الالتهابُت مً اإلاساَُتالىطمت الخلىي و  والخُام، ؤلاٞغاػاث، اإلاسا

  ال٣هِباث(.) الهٛحرة  الهىاةُت الُغ١ اوؿضاص 

 في اهسٟاى  ً حر ػم  ، الٞؼ

  جباص٫ الٛاػاث و.الخىٍهالث الهىاةُتاهٟخاح   ٖغ٢لتًإصي الى الخطخم الهىاء، و اخخباؽ ، 

 أن جإصي الظي ، ػٍاصة زاوي ا٦ؿُض ال٨غبىن و  ه٣و ألا٦سجت ٌؿبب في الخاالث الكضًضة ً الخماى  ئلى ًم٨

ً التهاب ال٣هباث الخىٟس ي ٟا٫ اإلاىهىحن الظًً ٌٗاهىن م جب ٢بى٫ الَا في اإلاؿدكٟى وزانت م٘ وحىص  ٍو

 امغاى ازغة

 السعاًت الؼبيت

 الخمىُ٘  الى٢اًت: -1

 اؾِخامُىىٞحن : زاًٞاث الخغاعة -2

ت  -3 ً، ؾىت 12ئلى  أقهغ 6( لألَٟا٫ اإلاًاصة لاللتهاباث الاصٍو ً الخمى ٞمىٍت  أو أ٢غام وا عػاط أو مىجٍغ  للخض م

 والالتهاب.

ت اإلاًاصة للٟحروؾاث-4 ً: ألاصٍو باٞحًر ٤ Vilena ،Viramid) ٍع ً ٍَغ أو٫  زال٫( ٢ىإ أوهىص، وزُمت، ) عطاط اؾخيكا١( ٖ

في  لالؾخسضام ج٩ىن مسههتٖاصة ما ، اإلاشحرة للجض٫؛ الٟحروؽ اإلاسلىي البكغي  الٟحروؽ ج٨غاع إلاى٘ اإلاغى مً أًام 3

 .مًاٖٟاث أو خاصة بأمغاى اإلاٗغيحن لخُغ ؤلانابت أو م٘ جل٪

 :.باألقٗت الؿُيُت الهضع جهىٍغ-5

م بىاؾُت الجهاػ الخىٟس ي ؽ اإلاسلىي البكغي ٞحرو ٨ًك٠ ًٖ: / البلٗىم ألاه٠مسخت  – 6 ٣تب مغجبِ اهٍؼ  ٍُغ

 .اإلاىاعي الٟدو
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اوي ٚاػاث  -7 ملم  45 أ٦ثر مً pCO2، ملم ػةب٤ 60 جدذ PO2، اهسًٟذ صعحت الخمىيت ٨ًك٠ ًٖ: الضم الكٍغ

 في الجهاػ الخىٟس ي .مدخمل، مكحرا الى ٞكل ػةب٤

اصة ٨ًك٠ ًٖ: حٗضاص الضم ال٩امل -8 اث الضم البًُاء ٍػ ًجب ان الٌُٗى اإلاًاص .الالتهاب  ٖملُت، مكحرا ئلى ٦ٍغ

 الخُىي في خا٫ الؿبب الٟحروس ي 

  الشائعه يت الخمسيظ اخيصالدش

 جى٠ُٓ مجغي الهىاء ٞٗالت  ٖضم 

غ٢لت وؤلاٞغاػاث. امُت ال٣هبُت، ٖو  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖضوي الٚغ

ـ ٚحر َبُعي ]ج٣لو أو ٚاةبت، الخصخكت،  ٍ وياخت [؛ وػٍؼ جدضًض الخهاةو: )خضص: أنىاث الخىٟ ٍ الغهحن، ٞغ مٟغ

م٤ الخىٟـ، حؿٕغ الىٟـ  ٚحر مىخج، ، ؾٗا٫ حاٝ، ي٤ُ الخىٟـ ؾٗا٫  (؛ الاهدُابي، min/80-50)والخٛحر في مٗض٫ ٖو

ٍ وؤلاٞغاػاث ألاهُٟت(.  والخمى وػٍاصة اإلاسا

 عدم فعاليت همؽ الخىفس 

امُت ال٣هبُت. واوؿضاص اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖملُت التهابُت، و   الٚغ

ٞى١ ال٣و وجدذ  اوسخاب ، خطخمت وماه٠ ٦بحرة جدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، حؿٕغ الىٟـ، والؿٗا٫، 

 ٚحر َبُُٗت.( ABGsالًل٘، 

 اخخالل جبادل الغاشاث

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖضم الخىاػن هطح التهىٍت.

اصة زاوي ا٦ؿُض ال٨غبىن جدضًض الخهاةو: )خضص: ه٣و ألا٦سجت،  ضم ال٣ضعة ٖلى ٍػ ، والتهُج، وألاع١، والخٗب، ٖو

 جدٍغ٪ ؤلاٞغاػاث.(

 ث خدخال ال

م٤، وؾهىلت، )ٖض لض٣ُ٢ت واخضة(،ج٣ُُم •   مٗض٫ الخىٟـ، ٖو

  م٣ُاؽ الخأ٦سج و باؾخمغاع م٘ حكُٛل أحهؼة ؤلاهظاع  SaO2عنض • 

 ج٣ُُم للخٛحراث في الىعي واليكاٍ، وحىص والتهُج وألاع١ • 

ً مًاص اؾخُباب ما لم  ؛ ٞاولغُٟل في وي٘ ٞاولغ أو قبه الويٗه •   )خضص( ٨ً

ب اُٖاء •  ِ و٣ٞا ألا٦سجحن مَغ ٖبر، زُمت )َٟل نٛحر( ٢ىُت، أو ٢ىإ الىحه )قاب( في مٗض٫ اإلاىهىم ٖليها، ويب

 إلاؿخىٍاث ٚاػ الضم )خضص(.

ً ه٣و ألا٦سجت وآلازاع ٖلى الجهاػ الٗهبي )حٛحراث في اإلاؼاج، وال٣ل٤ والاعجبا٥(، وهٓام •  ً اإلاغاخل اإلاب٨غة م الخٔ ٖ

 عجٟإ يِٛ الضم(، والجهاػ الخىٟس يالضوعة الضمىٍت )ٖضم اهخٓام ص٢اث ال٣لب، ا

ـ للىالضًً؛ ،•   ئعقاص وقغح اؾخسضام قاقت جى٠٢ الخىٟ
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غاى للٗالماث الآلاباء  جش٠ُ٣ •  ٙ ٖنوألٖا ـ  ها جهاػ الخىٟس ي التي ًجب ؤلابال : الخٗب، والدكىف الظهني، وي٤ُ الخىٟ

ٕ الىٟـ.  وػٍاصة حؿغ

   

 اخخالل الخغرًت: أكل من مخؼلباث الجسم

 لت: ٖضم ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب اإلاىاص الٛظاةُت بؿبب الخٗب.اإلاخه

كهُت، و٣ٞضان جدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، والخٗب، وال٠ًٗ، مما حؿبب نٗىبت في الغياٖت، و٣ٞضان ال

 الىػن.(

 ٖالي الخُىعة لى٣و  حجم الؿاةل 

ت أو جخٛحر الؿىاةل في الجؿم.  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: الخؿاةغ اإلاَٟغ

كُت اإلاساَُت، جدض ٝ الجلض وألٚا اصة صعحت الخغاعة، وحٟا  .(الشيُت الجلضًت ًض الخهاةو: )خضص: لٍؼ

 ازجفاع الحسازة

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖضوي الجهاػ الخىٟس ي.

 جدضًض زهاةو )خضص: بضعحت مىسًٟت، خمى مٗخضلت، جىٖ٪ ئُٖاء البُاهاث، و(

 

 ذاث السئت : .2

ت أو ٞحروؾُت.هظا هى التهاب الخىٍهالث الهىاةُت   والخاللي الغةىي بؿبب ٖضوي ب٨خحًر

 : الاعساض و العالماث

 .اإلاٟاحئت  الخمى -

غة  -  . ال٣كٍٗغ

 ألاع١. -

 الخىٟـ. م٘  ألم في الهضع -

 ؾٗا٫ مىخج. -

اث البًُاء. اعجٟإ -  ال٨ٍغ

 

 :الاخخبازاث الدصخيصيت 

 الهضع باألقٗت الؿُيُت. جهىٍغ  -

- CBC. 

غي الٟدو ا  -  لؿٍغ
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  الدشاخيص الخمسيظيت  الشائعه

 ٞٗالت جى٠ُٓ مجغي الهىاء ٖضم 

ت اإلالتهبت.  ً ٢بل ألاوسجت اللمٟاٍو  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ئٖا٢ت م

٤ الٟم ٣ِٞ.(  ً ٍَغ  جدضًض الخهاةو: )خضص، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٌك٩ى الُٟل مً نٗىبت في البل٘، ًدىٟـ ٖ

 

  اخخالل الخغرًت: أكل من مخؼلباث الجسم

 البل٘.  ب نٗىبت  اإلاغجبُت

ٌ الُٟل لخىاو٫ الُٗام، والضو٫ "ٌس ىء الى الخل٤"، حُٗي اليؿب  جدضًض الخهاةو: )خضص: ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٞع

ً وحباث الُٗام التي ًخم جىاولها.(   اإلائىٍت م

 كلم 

ت.  الخالُت خى٫: التهضًض ٖلى ؾالمت البُىلىحُت للُٟل   ئلى ئحغاءاث الٛاٍػ

ً اإلاإقغاث لٗملُت حغاخُت، ألام جب٩ي أو ٖليها التي الخالت ةو: )خضص، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، جدضًض الخها آلاباء ، في خحرة م

 ٞاث.( ، ون٠ الخهغ تٖهبُ

  الخمسيظيت إلاطافيت الدشاخيص

 عالي الخؼىزة لحدوث هلص الحجم

ً زال٫ مؿاع ٚحر َبُعي. ه٣و الىاعص اإلاخٗل٣ت بما ًلي:  ت م  ، والخؿاةغ اإلاَٟغ

الؿىاةل  لكغب، اهسًٟذ ٦مُت لؿبب الالم   ازىاء الُٟل اهه  خالت جدضًض الخهاةو: )خضص، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، 

.( ال٨مُت ]جدضًض   [؛ في مغخلت ما بٗض اؾدئها٫ اللىػجحن لخُغ الجٝز

ش / و٢ذ لخ٣ُُم(.  ٤ )جاٍع ً جىاحه ه٣و حجم الؿىاةل ًٖ ٍَغ  الهضٝ: الُٟل ل

 

 يظيت:الؼبيت و الخمس السعاًت 

كُت اإلاساَُت وفي الخ٣لُل اإلاألا٦سجحن اُٖاء . 1 ً صون جج٠ُٟ ألٚا ب ٖبر ال٣ىإ في وؿبت مدضصة لخدؿحن التهىٍت م َغ

ً مساَغ ه٣و ألا٦سجت.  م

 لخ٣ُُم مؿخىي حكب٘ الضم. ABGال٣ُم  مغاحٗت. 2

 . ج٣ُُم خالت الجهاػ الخىٟس ي.3

 الٗالج باإلاًاصاث الخُىٍت، ٦ما هى م٣غع. اُٖاء . 4

٘ الُٟل في قبه  ٞاولغ 5 ؼ  \. وي ٘ الغةت ٞاولغ لدؿهُل الخىٟـ وحٍٗؼ  ألامشل.جىؾُ
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 الاٞغاػاث.ة إلاى٘ ججم٘ وع٧ىص  بك٩ل مؿخمغ  الىيُٗت . حُٛحر 6

٘  لُغص  للخُت الُبُت . أصاء الٗالج الُبُعي في الهضع و٣ٞا 7  في َغص البلٛم. ةؿاٖضاإلاالاوؿضاص و الاٞغاػاث اإلاساَُت إلاى

ـ ٧ل م. اؾخسضام اللٗب لدصجُ٘ الُٟل ٖلى الؿٗا٫، الخىٟـ الٗم٤ُ، واؾخسضام 8 ؾاٖت ًإصي ئلى  2 - ٣1ُاؽ الخىٟ

اصة التهىٍت.  ٍػ

  السل .3
 م٣ضمت 

٤ الغطاط مً الجهاػ الخىٟس ي  بالؿل ٖىض  ٖاصجا  جخم الٗضوي  ٟا٫ مً البالٛحن اإلاهابحن ًٖ ٍَغ في  اإلاىدكغ ألَا

اصة  م مً خضور ومٗض٫ الىُٞاث الىاحمت ًٖ الؿل أ٦بر في أحؼاء أزغي مً الٗالم، ٧اهذ هىا٥ ٍػ الهىاء. ٖلى الٚغ

 مً الخاالث في الىالًاث اإلاخدضة. 

ً، وج٩ىن اإلا مٗٓم الخاالث ع حٗالج ، وأولئ٪ الظًً ًدملىن الٟحروؽ. و واإلاكغصًً ٗضالث مغجٟٗت بحن الٗما٫ اإلاهاحٍغ

وفي اإلاؿدكٟى اإلاغض ى الظًً ٌٗاهىن مً أق٩ا٫ أ٦ثر زُىعة مً اإلاغى أو الظًً في اإلاجز٫ م٘ الٗالج بال٣ٗا٢حر. ٣ِٞ 

 ًدخاحىن ئلى ازخباعاث حصخُهُت زانت.

  السسيسيت: اث ظاهس خال

  مخٟاوجت الى ا٢ص ى خض 

  غاى ً الٖا غيُت و ٢ض حؿبب مجمىٖت واؾٗت م  ٢ض ج٩ىن اٖل

   ي٠ٗ مٗمم والخٗب 

   حهضي  جىٟـ ي٤ُ 

غة، و / أو الٗغ١   ـ  ونٗىبت في الىىم، م٘ اإلاؿاء أو خمى لُلت، و٢كٍٗغ  ال٩ىابِ

ـ / ي٤ُ الخىٟـ    الهؼا٫ الًٗلي،  الجهضي ٖضم اهخٓام ص٢اث ال٣لب، حؿٕغ الىٟ

  مكاٖغ العجؼ / الُأؽ 

   ٣ٞضان الكهُت، ٖؿغ الهًم، و٣ٞضان الىػن 

   جىعم الجلض، وحٟاٝ الجلض / ٢كاعي 

  الهؼا٫ الًٗلي / ٣ٞضان الضهىن جدذ الجلض 

  ألم في الهضع التي جٟا٢مذ مً حغاء الؿٗا٫ اإلاخ٨غعة 

 أو ٚحر مىخج الؿٗا٫، مىخج 

  ي٤ُ في الخىٟـ 

  )لخمت الغةت والجىبت ً اصة مٗض٫ الخىٟـ )مغى جل٠ُ أو واؾٗت الىُا١ م  ٍػ
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  ـ ً الجاهبحن ٚاةبت  أنىاث الخىٟ ـ م ً حاهب واخض )الاههباب الجىبي / اؾترواح الهضع(؛ أنىاث الخىٟ م

 أهبىبي

  مضمى الخهاةو البلٛم أزًغ / نضًضي، مساَي مهٟغ، أو  

  امي ٝ الٚغ  الاهدغا

 

  : يتالخمسيظألاولىياث 

ّ ٖلى التهىٍت ال٩اُٞت / ألاو٦سجحن. . 1  جد٤ُ٣ / الخٟا

٘ اهدكاع الٗضوي. 2  . مى

ّ ٖلى الصخت. 3  . صٖم الؿلى٦ُاث / اإلاهام للخٟا

ؼ ٞٗالُت اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت. 4  . حٍٗؼ

الج اإلاغى. . 5  ج٣ضًم مٗلىماث ًٖ اخخُاحاث ٖملُت / الدصخُو ٖو

   :اهداف الخخسيج من املشفى

ُٟت الجهاػ الخىٟس ي ٧اُٞت لخلبُت خاحت الٟغص. 1  . ْو

٘ اإلاًاٖٟاث. 2  . مى

 همِ الخُاة / الؿلى٥ الخُٛحراث التي اجسظث إلاى٘ اهدكاع الٗضوي. . 3

 ٗالجي. الىٓام الغى / الدصخُو و اإلاٞهم ٖملُت . 4

5 .ٜ  . زُت لخلبُت الاخخُاحاث بٗض الخَٟغ

 : السعاًت الؼبيت

ت امًاصة للؿل   - ض )اصٍو ا )ٖمل للجغازُم(. INH: أًؼوهُاٍػ ىامُض إلاى٘ همى الب٨خحًر ٟامبحن أو بحراٍػ  ( باالقترا٥ م٘ ٍع

ا هدُجت لخٗغى PPDازخباعاث الجلض ألاصمت ازخباع ماهخى )اإلاكخ٤ البروجُني اإلاى٣ى ) - ً خؿاؾُت للب٨خحًر (( لل٨ك٠ ٖ

ٟا٫ )الؿاب٤ للمغى  ازخباع الجلض ( ال جىص ي 2000، أو الزخباع إلاغى الؿل اإلاكدبه بهم. ألا٧اصًمُت ألامحر٦ُت لُب ألَا

ً ٖضم وحىص ٖىامل زُغ مغى الؿل  (الؿلحن) ً ٌٗاهىن م ٟا٫ الظً ً ألَا ً ٌِٗكىن في مجخمٗاث طاث الاهدكاع و م الظً

ٌ للمغى الؿل.  اإلاىسٟ

ً هٓام الٗالج :  وهىا٥ هىٖحن م

ت الؿل  الٗالج إلاضة  حؿٗت اقهغ  –إلاضة ؾخت اقهغ  الٗالج -  وجسخل٠ بىىُٖت حكاع٥ اصٍو

 ًدضص الٗامل اإلاؿبب للمغى  ؾىاةل ٚؿل اإلاٗضة البلٛم أو  مسخت -
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ً نىعة  - ً هخاةج الخهىٍغ الكٗاعي م ً آٞت مغى الؿل ئطا اقدبه اإلاغى، ول٨ الهضع باألقٗت الؿُيُت: ٨ًك٠ ٖ

ً ألامغاىالهٗب جمُحزها ًٖ ٚحرها   م

 : الشائعت تخيص الخمسيظاالدش

 اخخالل الخغرًت: أكل من مخؼلباث الجسم

 بُىلىحُت والٗىامل الا٢خهاصًت.الؾباب اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖضم ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب اإلاىاص الٛظاةُت 

ضو٦ؿحن هدُجت  ضم جىاٞغ الٛظاء وه٣و البحًر  للٗالج.جدضًض الخهاةو: ٖضم ٦ٟاًت الاؾتهال٥ الٛظاتي، ٖو

 الخمسيع إطافيت الدشاخيص

  هلص معلىماث خىل املسض

الحه.  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖضم ؤلاإلاام  باإلاغى  ٖو

ت و  ٍ وألاصٍو الغاخت، جدضًض الخهاةو: )خضص: الخٗبحر اللٟٓي مً الخاحت للخهى٫ ٖلى مٗلىماث خى٫ وكا

 ٖضوي مى٘ اهخ٣ا٫ الٗضوي.(والاخخُاحاث الٛظاةُت، و 

ش / و٢ذ لخ٣ُُم(.وألامهاث ًاء آلاب الهدف: ً ٢بل )جاٍع ً مغى الؿل م ت ٖ  دهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

 اللُٟي ال٨ِس ي 

 السبى -ج

 
هى اوؿضاص  ٩ٖىؽ لل٣هباث وال٣هِباث بؿبب حكىج وجغا٦م البلٛم، والتي جىجم ًٖ اؾخجابت خؿاؾُت لبٌٗ 

 اإلاىبهاث البُى٦ُمُاةُت، اإلاىاُٖت، أو هٟؿُت.

 :العىامل املؤهبت 

ٗمت.بٌٗ  -1  ألَا

 ال٣ُـ. -2

 الٛباع والخضزحن.  -3

 الخُىاهاث.  -4

 الىعازت.  -5

 التهاباث الجهاػ الخىٟس ي. -6 

 الضهاهاث ومىاص الخى٠ُٓ  -7
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  الخظاهساث السسيسيت

غاى البا٦غة   ألٖا

 .ٝؾٗا٫ حا 

 . حر ِ بالٞؼ  وػٍؼ مغجب

 .ي٤ُ الخىٟـ 

غاى اإلاخأزغة /:   الٗالماث و ألٖا

 بالكه٤ُ ِ  وػٍؼ مغجب

 .ؾٗا٫ مىخج 

 .حؿٕغ الىٟـ 

 .نٗىبت ال٨الم 

  .ال٣ل٤ 

  .ه٣و ألا٦سجت 

 

  أهم الدشاخيص الخمسيظيت

  عدم  فعالت مجسي الهىاء -

امى وؤلاٞغاػاث.  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ئوؿضاص  الٚغ

 جدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، حؿٕغ الىٟـ والؿٗا٫ م٘ أو بضون بلٛم والؿٗا٫ ال ًم٨ً الؿُُغة ٖليها ،

اٞغو خى٫ الٟم والخمى و ي٤ُ الىٟـ الايُجاعي(. غ ألْا  ػع٢ت ؾٍغ

  عدم فعاليت الىمؽ الخىفس ي -

امُت ال٣هبُت، وال٣ل٤.  اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ٖملُت التهابُت، واوؿضاص الُغ١ الٚغ

حر ، جدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، حؿٕغ الىٟـ، والؿٗا٫، وألاه٠ ٦بحر و مخطخم ، جُاو٫ مغخلت الٞؼ

 ٕ  واوسخاب الايال

، ٖضم اهخٓام الخىٟـ ، الهضع البرمُلي ، و ٍ االىياخت بال٣ٕغ ٚحر َبُُٗت، وػع٢ت،  ABGsفي الغي٘، ومٟغ

خدضر في حمل ٢هحرة اإلا٨ؿىعة أو ٚحر ٢اصعة ٖلى ال٨الم.(  وال٣ل٤،وألاع١، والخىٝ، ٍو
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 اخخالل جبادل الغاشاث -

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي: ايُغاب  هطح التهىٍت.

 جدضًض الخهاةو: )خضص: ألاع١، والتهُج، وه٣و ألا٦سجت، ، والاعجبا٥، ووٗاؽ(

  خؼىزة هلص حجم السىائل -

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي:٢لت الضازل .

جدضًض الخهاةو: )خضص: نٗىبت في الكغب زال٫ الىىبت  ، حؿٕغ الىٟـ، وي٤ُ الخىٟـ، ُٖل، حٟاٝ الجلض 

كُت اإلاساَُت؛  وألٚا

غ، و٣ٞضان   ٚحر مضع٥(.حٗغ١ ٍٚؼ

 اطؼساب  همؽ الىىم  -

 اإلاخٗل٣ت بما ًلي: الىىم اإلاخ٣ُ٘.

 جدضًض الخهاةو: )خضص: ي٤ُ الخىٟـ، حؿٕغ الىٟـ، والتهُج، وألاع١،.(

 اخخالل الخغرًت: أكل من مخؼلباث الجسم -

 خى٫: مغى مؼمً.

ً جىاو٫ جدضًض الخهاةو: )خضص: ٣ٞضان الكهُت، والٛشُان وال٣يء و٣ٞضان الىػن، وي٤ُ الخ ـ مى٘ م ىٟـ و حؿٕغ الىٟ

 اإلاىاص الٛظاةُت.(

 كلم -

 خى٫: التهضًض أو حُٛحر في الىي٘ الهخي )خضص(.

٘ هىباث الغبى، وحٛحر في الخالت الخىٟؿُت، والخٗغى للمٗغوٝ أو ٚحر مٗغوٝ  ٝ م جدضًض الخهاةو: )خضص: ، والخى

ضم ال٣ُحن بكأن الٗالج  ً لىىبت  خاصه.()اإلاىاص اإلاشحرة للخؿاؾُت والخىجغ ٖو  في اإلاؿدكُٟاث مم٨

ش / و٢ذ لخ٣ُُم(. ً ال٣ل٤ بيؿبت ا٢ل  )جاٍع ٝ ٌٗاهىن م  الهضٝ: اإلاغض ى  ؾى

  :املخىكعتالىخائج  

ً ٦الم  الُٟل √  ال٣ل٤ اهسٌٟ م

ً الخىٟـ وأؾالُب الاؾترزاء. √  الُٟل ٌؿخسضم جماٍع
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 الخدخالث

 ٞحر بِئت هاصةت وصاٖمت، ج٣ُُم مؿخىي ال٣ل٤ ٢بل وأزىاء وبٗض الىىبت و جى • 

 • ً ٘ اقغح للىالضً ً والُٟل في الخٗبحر ًٖ مساوٞهم و٢ل٤ هم وحؿاؤالث خى٫ اإلاغى، وماطا هخى٢ الؿماح للىالضً

ً جى٢ٗه ٢بل و / أو زال٫ الىىبت ؛  والُٟل، الؿبب في ما ًم٨

ً والُٟل.جىيُذ أي مٗلىماث زاَئت ؤلاحابت ٖلى حمُ٘ ألاؾئلت بهغاخت في لٛت بؿُُت •   ومٟهىمت للىالضً

 • ً ٟا٫ في صوع البُئُت وجدضًض  مماعؾت الخماٍع  ئعقاص آلاباء وألامهاث وألَا

اعة مٟخىخت، والاجها٫ الهاجٟي، وحصجُ٘ آلاباء ٖلى الب٣اء م٘ الُٟل ئطا ٧ان طل٪ •  ئطا ٧ان في اإلاؿدكٟى، والؿماح الٍؼ

 مم٨ىا، 

  السعاًت الؼبيت و الخمسيظيت:

 . مجغي الهىاءمضي اهٟخاح . ج٣ُُم 1

ّ ٖلى ؾال٨ُت مً مجغي الهىاء. 2  . اُٖاء  مىؾٗاث ال٣هباث،  َاعصاث بلٛم، وال٩ىعجحزون   للخٟا

دت. 3  . جىٞحر بِئت مٍغ

 . ويُٗت  ٞاولغ لدؿهُل الخىٟـ. 4

 حٗلُم الُٟل الابخٗاص ٖلى الٗىامل اإلاشحرة . . 5
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 الخليف الكيس ي -د

مررغى وعاسرري ) ال ًررؼا٫ الخلرررل ألاؾاسرر ي مجهررىال (  ًهرررِب 

ررراػ  الٛرررضص زاعحُرررت ؤلاٞرررغاػ ، ًررررإزغ بكررر٩ل عةِسررر ي ٖلرررى الجهر

ررراصة  ر ر رررر٤ ٖر ر تراٞر ررررىي ٍو ررررضي اإلاٗر ر ررراػ اإلاٗر ر ررررى الجهر ر رررر ي و ٖلر الخىٟسر

 –مرررغى عةررىي اوؿررضاصي مرررؼمً   بالثالثيةةت املؤلفةةت مةةن :

 .  اعجٟإ قىاعص الٗغ١ بك٩ل ٚحر َبُعي –٢هىع مٗش٨لي زاعجي ؤلاٞغاػ 

 

 

 

 

 

 

 

ىلىحييلفا  املسطيت : اًز

  ثالث أهماغ :الٛضص اإلاهابت ج٣٘ جدذ  

الٛضص جدذ  –اإلاغاعة  –الٛضص اإلاٗىٍت  –اإلاٗش٩لت  مثل :الٛضص التي أنبدذ مؿضوصة اللمٗت بماصة اًىػٍيُت )  .1

 الٟ٪ ( .

امُت ال٣هبُت ( .  .2 اصة في الاٞغاػاث الُبُُٗت ) مشل الٛضص الٚغ  الٛضص التي جيخج ٍػ

ً الهىصًىم و ال٩لىع) مشل: الٛضص الٗغ٢ُت  .3 ت م  –الٛضص التي ج٩ىن َبُُٗت وؿُجُا و ل٨ً جيخج ٦مُاث مَٟغ

 الٛضص اللٗابُت ( . –الٛضجحن الى٨ُٟخحن 

  الخاالث . 98هغي ال٣ٗم في ً  % م

  اإلادخمل أن جبضأ آلاٞت الغةىٍت باوؿضاص  مىدكغ ً جىحي الٗالماث بأن الغةخحن ج٩ىهان َبُُٗخحن ٖىض الىالصة وم

في الُغ١ الهىاةُت الهٛحرة بىاؾُت اٞغاػاث مساَُت زسُىت ٚحر َبُُٗت مما ًدضر التهاب ٢هِباث و 

 اوؿضاص مساَي ٢ُخي للُغ١ الخىٟؿُت . 
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 ألاعساض والعالماث :

مرررً مجمرررٕى اإلاغضررر ى لرررضيهم مٓررراهغ عةىٍرررت جخرررأل٠ ٖررراصة مررررً %  50 

ا٫ مرؼمً و وػٍرؼ متراٞر٤ م٘ر أزمراج عةىٍرت مؼمىرت أو مٗراوصة ، مر٘ر  ؾٗر

رررإل  هجةةةد  :ج٣رررضم اإلاررررغى  اؾرررخسضام ًٖررررالث   -السررررخب برررحن  ألاير

 –حعجرغ ألانرراب٘  –حكررىه الهرضع بكر٩ل البرمُررل  –الخرىٟـ الشاهىٍرت 

 الؼع٢ت . 

                                                                                       الدصخيص  :

إ٦ض الدصخُو                 ت والهىع الكٗاُٖت ٍو ٍغ خماص ٖلى الٗالماث الؿٍغ  حعجس ألاصابعبااٖل

و الاؾررها٫  , بازبراث اعجٟررإ جغا٦حررز الهرىصًىم أو ال٩لررىع فرري الٗررغ١ 

 في خا٫ الانابت ال٨بضًت  .  :(AST) /(ALT)اعجٟإالضهني 

 الخدبير العالجي : 

 هلؽ : ٌكمل ٖضة 

  . ؼ الىمى الُبُعي غاث ٧اُٞت و بغوجحن ٧افي لخٍٗؼ  جىٞحر خٍغ

  . ُٞخامُىاث مخٗضصة 

 . ئياٞت اإلالح زال٫ ٞتراث ال٨غب الخغاعي و الخٗغ١ الؼاةض 

  .الى٢اًت مً اوؿضاص الُغ١ الهىاةُت و الؿُُغة ٖلى الخمج 

    . صىزة شعاعيت جظهس الداء الليفي الكيس يحٛحر الىيُٗت بك٩ل مخ٨غع و ئحغاء ال٣ٕغ و الاهتزاػ 

  . حصجُ٘ الُٟل ٖلى الؿٗا٫ 

  . ئُٖاء مىؾٗاث ال٣هباث 

  . اإلاٗالجت باألو٦سجحن في اإلاغض ى اإلاهابحن ب٣هىع جىٟس ي قضًض أو ه٣و أو٦سجحن الضم 

 الغطاطًت و اإلا٣ك ٍ  ٗاث الٟمىٍت . اؾخسضام خاالث اإلاسا
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 : اهم الدشاخيص الخمسيظيت

 عدم فعاليت جىظيف مجسي الهىاء 

امُت ٢هبُت واوؿضاص  مخعلم ب  : وحىص مٟغػاث ٚع

اصة ٦مُت اإلاٟغػاث الؿم٨ُت ، ؾٗا٫ ٚحر مىخج ، وػٍؼ .  جددًد الخصائص : ي٤ُ هٟـ ، حؿٕغ جىٟـ ، ٍػ

حري   م٘ اوؿضاص ٞػ

 الخدخالث

م٣ه )خضص(، ي٤ُ الخىٟـ،  ج٣ُُم إلاٗض٫ الخىٟـ  -1 ـ ٖو )الٗضص لض٣ُ٢ت واخضة ٧املت(، وحىص حؿٕغ الىٟ

ٕ ، وجباَإ،  وئطا خضر طل٪ أزىاء الىىم أو في و٢ذ هاصب،  ًلهث، خغ٢ت ألاه٠ ، الصخحر، سخب بحن الايال

غ .  ٖم٤ُ )لهث( أو ضخل )ي٠ٗ الخىٟـ( في الخىٟـ، ونٍغ

ـ بىاؾُت الؿماٖت والهال  -2  بت  بىاؾُت ال٣ٕغ )جدضًض متى(.ج٣ُُم نىث الخىٟ

كُت اإلاساَُت، خى٫ الٟم( أو شخىب الج٣ُُم لىن الجلض، وجىػَ٘ ومضة  -3 اٞغ الجلض وألٚا غ الْا ؼع٢ت )  ؾٍغ

 )خضص (

 ج٣ُُم الؿٗا٫ )حاٞت وعَبت، و الاهدُابي، هداس ي، أو الخاهىقي(:. -4

5-  ً غ ال ٣ًل ٖ ٘ عأؽ الؿٍغ ٘ ونٛ 30ٞع ٘ عأس ي صعحت للُٟل وخمل  الغي ً أو في وي ٟا٫ في خً اع ألَا

 ٖلى ٦خ٠ عاؽ ؛

خي الصخُذ . -6 ٘ الدكٍغ ٘ الُٟل ٖلى الجاهبحن في اإلاىي  حُٛحر مىي

 ؾاٖت، 24\اُٖاء  الؿىاةل ٖلى ٞتراث مخ٨غعة  -7

، والاهتزاػ ما لم ٩ًىن مًاص اؾخُباب ؛ -8  اؾخسضام الجاطبُت، لل٣ٕغ

ٕ اإلاىاؾبت للُٟل  -9  .حٗلُم آلاباء الاويا

10-   ٠ ٟا٫ ٖىضما ج٩ىن في وي٘ اؾترزاء للخهٍغ ً الخىٟـ الٗم٤ُ والؿٗا٫ في ألَا اإلاؿاٖضة ألصاء جماٍع

 (SPIROMETERالىيعي ما لم ٩ًىن مًاص اؾخُباب ، واؾخسضام حهاػ الخىٟـ ) 

ً ألاه٠ و / أو البلٗىم، ئطا لؼم ألامغ ، وطل٪ باؾخسضام الاصواث اإلاىاؾبت وال -11 ٣ت قِٟ اإلاٟغػاث م ٍُغ

 الصخُدت 
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٣ه، والى٢ذ(؛ - 12 ت، الٍُغ  ئُٖاء مؿ٨ىاث  ألالم و٤ٞ الامغ الُبي  )خضص الضواء، الجٖغ

 ج٣ُُم مؿخىي ألالم باؾخسضام اصاة  ج٣ُُم ألالم اإلاىاؾبت  -13

 

 الخىفس ي : همىذجعدم فعاليت 

امي ٢هبي ه٣و الُا٢ت و الاعها١   مخٗل٤ ب اوؿضاص ٚع

 ٍ حر ، جب٣غ ً الٞؼ جدضًض الخهاةو :ي٤ُ هٟـ ،حؿٕغ هٟـ،  ؾٗا٫ ، الهضع البرمُلي ، اػع٢ا١ ، جُاو٫ ػم

 الاناب٘ حُٗل تهىٍت مؿخمغ 

 الخداخالث 

ٕ الىٟـ )خضص(، •  م٤، وؾهىلت، وحىص حؿغ ج٣ُُم إلاٗض٫ الخىٟـ )ٖض و ص٣ُ٢ت واخضة ٧املت(، وهمِ، ٖو

 والاوسخاب الًلعي   ي٤ُ الخىٟـ واؾخسضام الًٗالث اإلاؿاٖضة

اصة ال٨مُت•   ج٣ُُم لأللم، والؿٗا٫ ) زهاةو الؿٗا٫ والبلٛم، وال٣ضعة ٖلى َغص  ؤلاٞغاػاث ٖىض ٍػ

غ  ال ج٣ل ًٖ •  ٘ عاؽ الؿٍغ صعحت أو الجلىؽ او  ٖلى الجاهب ئطا أ٦ثر عاخت؛ ويُٗت  جغاًبىص للُٟل  30ٞع

ـ ال٣ًُت أو    الٟغاف، لُٟل م٘ الًٗالث مىسًٟت الخىجغ ،م٘ التهاب لؿان اإلاؼماع، وججىب اإلاالب

٤، والى٢ذ(؛•  ت، ٍَغ  ج٣ُُم ألم الُٟل وئُٖاء  اإلاؿ٨ىاث ٦ما هى مىهىم ٖلُه )خضص الضواء، الجٖغ

 باؾخسضام أصاة ج٣ُُم الالم  اإلاىاؾبت لٗمغ الُٟل

 .الُا٢ت ٔ ً، والؿماح لٟتراث الغاخت وخٟ  ألاوكُت الامىت   والخماٍع

  الىحه خؿب الخاجمغا٢بت مؿخىٍاث ٕ  ٚاػاث  الضم وجىٞحر ألا٦سجحن ؤلايافي ٖبر زُمت، ، ٢ىُت، أو ٢ىا

   ٤ الٟم وجدذ الجلض، أو الٗالج ، واإلاًاصاث الخُىٍت، أو  باإلعػاػ اُٖاء  مىؾٗاث ال٣هباث ًٖ ٍَغ

٤ الٟم ئطا لم ًخم جشبُِ  الجهاػ الخىٟس ي؛ اإلاهضةاث  )بدظع( ًٖ ٍَغ

  َغ مًاص ً  الُبي  )خضص(. ألامغ عطاط  خؿب ٤ٍ الٟم أو ؤلا اث الهِؿخامحن ٖ

ضاص، وأحهؼة ؤلاهظاع، مهضع  ً )الخُب٤ُ، وؤلٖا )ٖلم وجشبذ اؾخسضام قاقت جى٠٢ الخىٟـ ئلى الىالضً

 ٦ُُٟت أصاء ال٣لب( ٦هغباتي(، و

 اطؼساب الخغرًت اكل من اخخياحاث الجسم :

 مخٗل٤ ب : ٖضم ال٣ضعة ٖلى هًم وامخهام الٛظًاث 
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ه٣و الىاعص الٛظاتي وه٣و  الخهاةو : ه٣و الىػن ، ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخٗافي ، ه٣و الىػن م٘جدضًض 

ل ، ُٚاب  ؤلا٢ُاءالكهُت و  ماث، النهاًاث و اإلا٣ٗضة طاث ق٩ل هٍؼ اصة حجم  ؤلاهٍؼ اؾُت ٌؿبب ٍػ البى٨ٍغ

 .الضهني وجضلي اإلاؿخ٣ُم  وؤلاؾها٫البراػ اإلا٨ٟ٪  طو الغاةدت ال٨غيهت 

 

  لخداخالثا

٨غه. •  ٌ ما ًدب ٍو  ج٣ُُم ٚظاء اإلاٍغ

 الخث . ٖلى هٓاٞت الٟم الجُضة ٢بل وبٗض الىحباث•

ّ ٖلى البِئت اإلاىاؾبت ٖىض اإلاٍغٌ•   الخٟا

اصة الاجها٫ الاحخماعي م٘ وحباث الُٗام•   ٍػ

 ؾاٖت  ٢بل وحباث الُٗام خؿب الُبِب. 2اُٖاء الٗالج  • . 

 الدكاوع م٘ ازخهاص ي الخٛظًت• 

 الخؼىزة لىلص حجم السىائل .عالي 

ً الُغ١ الُبُُٗت   مخٗل٤ ب : الخؿاعة الكضًضة م

ً الخٗغ١  ٕ هٟـ . ا٢ُاء ، اؾها٫ . ٣ٞضان الهىصًىم و ال٩لىعٍض م  جدضًض الخهاةو : حؿغ

 لخدخالث

كُت اإلاساَُت الخٔ  اإلاغ  \ج٣ُُم الؿىاةل الضازلت •  ىبت في ألٚا ٌ ؾاٖت ومغا٢بت جىعم الجلض الىاجج والَغ ٍ

 ٘ ٠: ج٣ُُم الجغح  باؾخسضام مهباح ًضوي )م في مغخلت ما بٗض اؾدئها٫ اللىػجحن بدشا ًٖ ٖالماث الجًز

 جدضًض جغصص(، ومغا٢بت الُٟل الؾخيكا١ ، وختى أزىاء الىىم.

 مغا٢بت الٗالماث الخُىٍت .• 

ّ ٖلى الؿىاةل الىعٍضًت ٖبر مطخت )جدضًض الؿىاةل واإلاٗض٫(. ج٣ُُم ا•   إلاطخت  ٧ل ؾاٖت.عنض والخٟا

ؾم م٨ٗب في الؿاٖت  30حصجُ٘ الُٟل ٖلى قغب ٦مُاث ٢لُلت مً الؿىاةل )جدضًض، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، • 

ً ٖهحر الخٟاح(. ججىب الؿىاةل الخمغاء أو البيُت اللىن، أو الخمًُاث.   م

ٍ أو جُهحر الخل٤.•   ٖلم الُٟل لخجىب الؿٗا٫ اإلاٟغ

٘ ال٣يء.اُٖاء مًاصاث الا٢ُاء  )جدضًض( إلا•  ى

 جؼوٍض آلاباء وألامهاث ٖىض الخسغج بمٗلىماث  بسهىم الؿىاةل في الجؿم،• 
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 هلص الىخاج الللبي : 

 ٖىامل قاعصًت  مخعلم ب

ِ ال٣لب ال٨هغباتي ، حٛحراث هُمىصًىام٨ُُت ) الٗالماث  جدًد الخصائص : ايُغاب الىٓم حٛحراث بخسُُ

ب اػع٢ا١ ، وطمت و٢هىع ٢لب   الخُىٍت ويِٛ الضم ، ي٤ُ هٟـ ، شخىب ، حلض َع

 اطؼساب همىذج الىىم 

 هىم مخ٣ُ٘  مخعلم ب

 جدضًض الخهاةو : ؾٗا٫ ، ي٤ُ هٟـ اعها١ .....الخ 

 الخداخالث :

ٌ الٗىامل اإلادخملتاؾخ٨كا•   اإلاؿاهمت. \ٝ م٘ اإلاٍغ

ّ ٖلى عوجحن و٢ذ الىىم في جًُٟل اإلاٍغٌ.•   الخٟا

ً الؿىاةل لُال •   الخض م

ً اه٣ُاٖاث زال٫ ٞترة الىىم.•   جيؿ٤ُ الٗالج / للخض م

ً ٦مُت ومضة الىىم زال٫ النهاع•   الخض م

اصة اليكاٍ زال٫ النهاع:•   ٍػ

 :جلدعالي الخؼىزة لخعؼل  سالمت ال 

غ  مخعلم ب  الجلىؽ بالؿٍغ

 : جمؼ١ ؾُذ الجلض ، اخمغاع ، في اإلا٣ٗضة ، اخمغاع وتهُج ٖلى البروػاث الٗٓمُت  جددًد الخصائص

 : جاخس الىمى و الخؼىز 

اةُت للمغى و العجؼ  مخعلم ب  الخازحراث الٟحًز

 ايُغاب الىمى البضوي جازغ او نٗىبه في الخغ٦ت ، خؿب مسُِ الىمى  جددًد الخصائص:
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 : حشاخيص اطافيت

 عالي الخؼىزة لعدم جدمل الجهد 

 ػوا٫ الخ٠ُ٨  مخعلم ب

 ، ه٣و ال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت بالٗىاًت الظاجُت والبضهُت و الاحخماُٖت  ئعها١: ي٠ٗ ،  جددًد الخصائص

 مكا٧ل جىٟؿُت :  مخعلم ب

اج حهضي  جددًد الخصائص  ي٤ُ هٟـ ، حؿٕغ يغباث ال٣لب ، اٖػ

ٔ ٖلى مؿخىي وكاٍ ٧افي  الهدف : ٘ او الُٟل ؾىٝ ًداٞ  الغيُ

 : الىخائج املخىكعت

ٍ بضون اعها١ او ٦غب جىٟس ي بمؿخىي ..... ٘ او الُٟل ٣ًىم بيكا  الغيُ

 : الخداخالث 

 ٟؿُت ج٣ُُم مؿخىي الاعها١ و اليكاٍ اإلاخٗل٤ ب الخالت الخى 

  اتي ٢بل وبٗض الىحباث  جُب٤ُ الٗالج الٟحًز

  الخىٟـ ً  ٢ُم لخُب٤ُ جماٍع

  و الُٟل الؿبب الصزاع الُا٢ت وججىب الاعها١ ً  الخىيُذ لالبىٍ

  جىحُه الُٟل لُلب اإلاؿاٖضة ٖىض الخاحت في اليكاَاث الُىمُت 

 ٖالي الخُغعة الهخان :

 ً  اإلاخٗل٤ ب اإلاغى الغةىي اإلاؼم

جدضًض الخهاةو : وحىص الغ٧ىصة في اإلاٟغػاث الغةىٍت وحٛحر همِ الخىٟـ ، الخغاعة و الٗالج بالؿُتروةُضاث 

. 
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 : كلم 

ً  مخعلم ب ٝ م ً اإلاىث او اإلاغى ، الخى ٝ م ً صزى٫ اإلاؿدكٟى . الخى ٝ م حٛحر بالخالت الصخُت الخى

ٝ اوسخابي  مًاٖٟاث  ٖضاتي  أو اإلاغى ................. جهغ

ٝ ٌؿىء  أن ألاهل ئصعا٥:  ددًد الخصائصج  وصزى٫ اإلاؿدكٟى  لإلهخانالخٗغى  وئم٩اهُتاإلاغى ؾى

 الخدخالث

 ج٣ُُم مؿخىي ال٣ل٤ ٢بل وأزىاء وبٗض الهجمت  جىٞحر بِئت هاصةت وصاٖمت،، وزهىنا زال٫ الهجمت .• 

ً والُٟل في الخٗبحر ًٖ مساوٞهم  و٢ل٣هم  وحؿاؤالث خى٫ •  ٘ اقغح الؿماح للىالضً اإلاغى، وماطا هخى٢

ً والُٟل، والؿبب في ما ًم٨ً جى٢ٗه ٢بل و / أو زال٫ الهجمت ؛  للىالضً

 • ً جىيُذ أي مٗلىماث زاَئت و ؤلاحابت ٖلى حمُ٘ ألاؾئلت بهغاخت في لٛت بؿُُت ومٟهىمت للىالضً

 والُٟل.

ٟا٫ في ئعق•  ًاص آلاباء وألامهاث وألَا   الخد٨م  بالبُئُت وجدضًض  الخماٍع

٘ آلاباء ٖلى الب٣اء م٘ الُٟل ئطا ٧ان •  اعة اإلاٟخىخت، والاجها٫ الهاجٟي، وحصجُ في اإلاؿدكٟى، الؿماح بالٍؼ

ً البِذ، واإلاداٞٓت ٖلى حضاو٫ اإلاجز٫ للىىم، والخٛظًت، واللٗب ٖىض  طل٪ مم٨ىا، لخ٣ضًم لٗبت أو بُاهُت م

 الخاحت
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