
 الخذهاخ الطثيح في جوعيح الهالل األحوش لقطاع غضج 

 

قذم هي خالل التي ت  العالجيح الخذهاخ الطثيح :  أولا    

افي في هذيٌح غضج وهي       هشكض الذكتىس/ حيذس عثذ الش

 سعايح أوليح :       خذهاخ

  : الطىاسئخذهح  -1

ِ خاسج اىَشمض أو ح اىثسيطح ٍئذسرقثو اىحاالخ اىطاس

ويَندِ واىخدذٍاخ اىَقذٍدح  اىَشمضٍِ اىَشضى داخو 

اىوصدددوه ىعدددا ػدددِ  شيدددب ماذدددة اال دددرقثاه  ددد   سدددٌ 

حردى اىثاٍْدح  ٍِ اىساػح اىثاٍْح صثاحا   اال رقثاه يوٍيا  

 .ٍساء  

 

  العام:الطثية  -2

ٍِ اىسداػح  يسرقثو اىَشضى وٍؼاىجرعٌ يوٍيا  

 . اىثاٍْح صثاحا حرى اىساػح اىثاٍْح ٍساء  

 

  :مالوختثش العا -3

ػَو جَيغ اىفحوصاخ اىَخثشيح اىشوذيْيح يرٌ 

واىفحوصداخ واىنيَيائيح و حد  اىعشٍوّداخ 

 .اىثنريشيحوػَو اىَضاسع  اىسيشوىوجيح

وحردددى  يؼَدددو ٍدددِ اىسددداػح اىثاٍْدددح صدددثاحا   

 ويَندِ اىوصدوه ىدن ػدِ  شيدب اىثاٍْح ٍسداء  

 ماذة اال رقثاه     سٌ اال رقثاه.

 

 



 الثاثىلىجي:هختثش  -4

إىدى يقوً تفح  ػيْاخ األّسجح اىَشيضدح تاضضدا ح  

اىسدددددوائو اىخيويدددددح و حددددد  دالالخ األوساً ذحاىيدددددو 

   اىسش اُ.ىَشضى 

حرددى اىسدداػح  ٍددِ اىسدداػح اىثاٍْددح صددثاحا   يوٍيددا  ؼَددو ي

ويَنددِ اىوصددوه ىددن ػددِ  شيددب ماذددة  ٍسدداء  اىثاٍْددح 

 اال رقثاه     سٌ اال رقثاه

  

  صيذليح: -5

وذؼَدو  ورىدل تسدؼش اىرنيفدح ، األدويحىصشف 

ٍِ اىساػح اىثاٍْح صدثاحا حردى اىسداػح  يوٍيا  

  .اىثاٍْح ٍساء  

 

  العياداخ التخصصيح : -6

 -:وذشَو 

 الذهىيح:واألوعيح القلة  أهشاض عيادج (1

اىؼيددددادج ٍددددضودج تددددخجعضج حذيثددددح خاصددددح  إُ 

ىفحددد  اىقيدددة واألوػيدددح اىذٍويدددح ػيدددى يدددذ 

ٍرَيدددض وادددو اىدددذمروس/ ٍدددااش أتدددو  ئ أخصدددا

ػيواُ وذؼَدو اىؼيدادج  ييدح أيداً األ دثوع ٍدِ 

ويَندددِ  شدددشج ىدددي   احردددى اىؼ اىخاٍسدددح ٍسددداء  

أو   دددرقثاهاالاىوصدددوه ىدددن ػدددِ  شيدددب  سدددٌ 

اىدش ٌ  2564652اىحجض ذييفوّيدا ػيدى اىدش ٌ 

 . 155و  126اىذاخي  

 



  والحٌجشج:عيادج األًف واألرى  (2

اىؼيددادج ٍددضودج توحددذج حذيثددح ىفحدد  األّدد   

واألرُ واىحْجدددددشج يقدددددوً تيداسذعدددددا  ثيدددددثِ 

ذؼَددو اىؼيددادج   وييددح،ٍرخصصدديِ ورو خثددشج 

تددداىفرشج اىَسدددائيح ٍدددِ اىخاٍسدددح حردددى اىثاٍْدددح 

 اىسثغ،مَاه /األ ثوع اىذمروس ييح أياً  ٍساء  

 وتاىفرشج اىصثاحيح ٍِ اىساػح اىرا ؼح صدثاحا  

اىسددثد واىخَددي   يددوٍ  حرددى اىواحددذج  عددشا  

ويَنددددددِ  اىَ حدددددد .ػ ء اىددددددذيِ اىددددددذمروس/

اىوصدددوه ىدددن ػدددِ  شيدددب  سدددٌ اال دددرقثاه أو 

اىدش ٌ  2564652اىحجض ذييفوّيدا ػيدى اىدش ٌ 

 . 155و  126اىذاخي  

 

  العظام:عيادج  (3

ذؼَو ٍِ اىساػح اىخاٍسح وحرى اىثاٍْح ٍسداء 

ومزىل ٍِ اىساػح اىؼاشدشج  ييح أياً األ ثوع 

  دددثد، ويقدددوًحردددى اىواحدددذ صدددثا  مدددو يدددوً 

رو خثدشج  وييدح  ثيدة أخصدائ   تاىؼَو  يعدا

تسيسو. يَنِ اىوصوه ىدن ػدِ اىذمروس/ ااّ  

 شيب  سٌ اال درقثاه أو اىحجدض ذييفوّيدا ػيدى 

و   126 ىددددذاخي  اىددددش ٌ ا 2564652اىددددش ٌ 

155 . 

 

 

 



  الجلذيح:عيادج األهشاض  (4

ذقدددذً خدددذٍاخ ٍَيدددضج ح حذيثدددػيدددادج ٍرطدددوسج 

اىخددذٍاخ اىرقييذيددح ٍثددو ذقشدديش  ح إىددى اتاضضدد

اىدددذمروس/ ، اىَيضوثيشاتددد  وهيشادددا  اىثشدددشج و

يددوً اىسددثد صددثاحا  ٍددِ اىسدداػح ٍاجددذ اىطثدداع 

اىرا ؼح وحرى اىواحذج  عدشا  ويدوٍ  األحدذ و 

اىسدداػح اىخاٍسددح وحرددى اىثاٍْددح ٍددِ اىخَددي  

 اىسدثد وأيداً  حجدشػد ء أتدو /اىذمروس ،ٍساء  

ٍددددِ اىسدددداػح  األستؼدددداءوو اىث ثدددداء  ثْدددديِاض

اىددددذمروس/ ،  اىخاٍسددددح وحرددددى اىثاٍْددددح ٍسدددداء  

يددوٍ  اضثْدديِ واىخَددي  صددثاحا   ٍو ددى ػيدداد

. ٍدددِ اىسددداػح اىرا دددؼح وحردددى اىواحدددذج  عدددشا  

ويَنِ اىوصوه ىن ػِ  شيدب  سدٌ اال درقثاه 

 2564652أو اىحجددض ذييفوّيددا ػيددى اىددش ٌ 

 . 155و  126اىش ٌ اىذاخي  

  

  الثىليح:عيادج الوسالك  (5

 ٍواػيذ اىؼيادج ٍِ اىخاٍسح حرى اىثاٍْح ٍسداء  

اضثْيِ واألستؼاء ٍِ مو أ ثوع  أياً اىسثد و

د. دمحم أتددو حَددذج وٍددِ اىسدداػح اىؼاشددشج حرددى 

يددوً األستؼدداء ٍددِ مددو أ ددثوع  اىواحددذج  عددشا  

حثوب. ويَنِ اىوصوه ىن ػِ اىذمروس/ ػيى 

 شيب  سٌ اال درقثاه أو اىحجدض ذييفوّيدا ػيدى 

و  126اىددددش ٌ اىددددذاخي   2564652اىددددش ٌ 

155 . 



 

 : عيادج األعصاب (6

 ذشددَو جعدداص ذخطدديا األػصدداب واىؼضدد خ 

  وذخطدددديا اىددددذٍاؽ  وجعدددداص EMGاىطش يددددح 

EEG،  ِاىسدددداػح اىخاٍسددددح حرددددى ذؼَددددو ٍدددد

 اىخَدددي ، يدددوًٍدددا ػدددذا  يوٍيدددا   اىثاٍْدددح ٍسددداء  

ٍدِ اىسداػح اىرا دؼح  اىشدْذهي اىذمروس/  ؼيذ 

اىسددثد  يددوٍ  وحرددى اىواحددذج  عددشا   صددثاحا  

اىددذمروس/ أيَددِ  ، أ ددثوعواألستؼدداء ٍددِ مددو 

ويَنِ اىوصدوه ىدن ػدِ  شيدب  سدٌ  ػاشوس.

اال ددددرقثاه أو اىحجددددض ذييفوّيددددا ػيددددى اىددددش ٌ 

 . 155و   126اىش ٌ اىذاخي    2564652

 

  األوسام:عيادج  (6

أيداً  ٍِ اىساػح اىخاٍسدح وحردى اىثاٍْدح ٍسداء  

 أ دددثوع،األحدددذ واىث ثددداء واىخَدددي  ٍدددِ مدددو 

ٍقذاد. يَندِ اىوصدوه ىدن ػدِ اىذمروس/ ساٍ  

 شيب  سٌ اال درقثاه أو اىحجدض ذييفوّيدا ػيدى 

و   126اىدددددش ٌ اىدددددذاخي   2564652اىدددددش ٌ 

155 . 

 

 : األوسدج الذهىيح والذوالي عيادج (8

ذؼَدددو ٍدددِ اىسددداػح اىخاٍسدددح وحردددى اىثاٍْدددح  

 أ دثوع،األحذ واألستؼداء ٍدِ مدو يوٍ   ٍساء  

يَندِ اىوصدوه ىدن ػدِ اىرشك. اىذمروس/ وديغ 



 شيب  سٌ اال درقثاه أو اىحجدض ذييفوّيدا ػيدى 

و   126اىدددددش ٌ اىدددددذاخي   2564652اىدددددش ٌ 

155 . 

 

 : عيادج الغذد الصواء والسكشي (9

 ذؼَو ٍِ اىسداػح اىخاٍسدح وحردى اىثاٍْدح ٍسداء  

اضثْيِ واىث ثاء واىخَي  ٍِ مدو  أياً اىسثد و

يَندددِ اىسدددويشم . اىدددذمروس/ أشدددشف  أ دددثوع،

اىوصوه ىن ػِ  شيب  سٌ اال رقثاه أو اىحجض 

اىدش ٌ اىدذاخي    2564652ذييفوّيا ػيدى اىدش ٌ 

 . 155و   126

 

 الهضوي:عيادج الثاطٌح والجهاص   (12

وحرى اىواحدذج  ذؼَو ٍِ اىساػح اىرا ؼح صثاحا   

اىسددثد واألستؼدداء ٍددِ مددو أ ددثوع  يددوٍ   عددشا  

 يددوً وٍددِ اىسدداػح اىخاٍسددح وحرددى اىثاٍْددح ٍسدداء  

يَنددِ اىوصددوه ىددن ػددِ . اضثْدديِ ٍددِ مددو أ ددثوع

 شيددب  سددٌ اال ددرقثاه أو اىحجددض ذييفوّيددا ػيددى 

 .155و   126اىش ٌ اىذاخي   2564652اىش ٌ 

 

 :التغزيحعيادج  (11

يقدددوً األخصدددائ  اىدددذمروس دمحم ٍْصدددوس تَراتؼدددح 

ٍشضددددى اىسددددنش وٍشضددددى األوساً تَردددداتؼرعٌ 

ذؼَدو اىؼيدادج ، وػَو جدذوه هدزائ  خداه تعدٌ 

حردى اىسداػح اىواحدذج  ٍِ اىساػح اىرا ؼح صثاحا  



األحددذ واألستؼدداء ٍددِ مددو أ ددثوع  يددوٍ   عددشا  

 يددوً وٍددِ اىسدداػح اىخاٍسددح حرددى اىثاٍْددح ٍسدداء  

يَنددِ اىوصددوه ىددن ػددِ أ ددثوع. اضثْدديِ ٍددِ مددو 

 شيددب  سددٌ اال ددرقثاه أو اىحجددض ذييفوّيددا ػيددى 

 .155و   126اىش ٌ اىذاخي   2564652اىش ٌ 

 

 

  : قسن طة الفن واألسٌاى  (12

وحردى اىسداػح  ٍِ اىساػح اىثاٍْح صدثاحا   يؼَو يوٍيا   

ويَنددِ اىوصددوه ىددن ػددِ  شيددب  سددٌ  اىثاٍْددح ٍسدداء  

 .اال رقثاه 

ساتؼح ٍِ اىساػح اىثاىثح حرى اى األسٌاى:عيادج تقىين  (13

إتشاايٌ اىذمروس/ أ ثوع،مو يوً أستؼاء ٍِ مو  ٍساء  

 يَنِ اىوصوه ىن ػِ  شيب  سٌ اال رقثاه . اىيو 

 . تاىجَؼيح

 

ٍِ اىساػح اىثاّيح حردى  والفكيي:جشاحح الفن  عيادج (14

اضثْديِ واألستؼداء ٍدِ مدو  يدوٍ اىشاتؼح تؼذ اىظعش 

يَندِ اىوصدوه  ثوع، اىذمروس/ ػَاد اىَجدذالو.. أ

اىيدددن تددداىحجض اىَسدددثب ػدددِ  شيدددب  سدددٌ األ دددْاُ 

  .تاىجَؼيح

 

  عيادج صحح الوشأج وتٌظين األسشج: (15

ىيسيذاخ أثْاء وتؼذ اىحَو وخذٍاخ  اقذً خذٍاذعذ

 ٍِ اىساػح اىثاٍْح صثاحا   ذؼَو يوٍيا  األ شج. ذْظيٌ 



اىوصوه ىيؼيادج ، يَنِ  وحرى اىساػح اىثاٍْح ٍساء  

 .ػِ  شيب  سٌ اال رقثاه تاىجَؼيح

 

 -: الخذهاخ التشخيصيح :ثاًيا 

يقذً ٍِ خ ىن خذٍاخ اىرشخي  اىَخريفح حسة  

 :األجعضج اىراىيح 

 X-Ray machine األشعح العاديح - أ

اىقسٌ يؼَو    Fluoroscopyاألشعح الولىًح  - ب

حرى اىساػح  ٍِ اىساػح اىثاٍْح صثاحا   يوٍيا  

  -ويقذً اىخذٍاخ اىراىيح: اىثاٍْح ٍساء  

  األشعح الوقطعيحC.T Scan  ورىل ىجَيغ

 ألػضاء اىجسٌ.

 

 تصىيش الثذي Mammography   ورىيل ىينش

 .اىَثنش ػِ  ش اُ اىثذ.

 

  تصىيش الفن والفكييPanorama & 

Cephalometry. 

 

 تجعاص. األىرشا اوّذ  تصىيش السىًىغشافي

(   Ultrasoundاىؼاد. ) 

 ( . Ultrasound Duplex)وجعاص

  ( وأخز اىؼيْاخBiopsy). 

 



  خذهح التصىيش تالشًيي الوغٌاطيسيMRI  :- 
 

 .خذٍح ذفريد اىحصى    اىنيى -1

 وحذج ٍْظاس اىَؼذج واىقوىوُ. -2

      منظار المعدة 

     منظار القولون 

 

 

 


