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 ذقٍٍم الجهاز الرىفسً

 مقذمح:

 رذضس إٔ ٣ٌٖٔ اُؼ٤َٔ.  ُضٟ خًـجاأل دبُخ ُزو٤٤ْ األ٤ٔٛخ ثبُؾ أًٓغا ٝاُغئز٤ٖ اُصضع رو٤٤ْ ٣ٌٕٞ ٓب ؿبُجًب

 اُغئ١ٞ االٗـضاص ٓغض ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُظ٣ٖ خششب األ ك٢ ثـغػخ أٝ ثجػء اُز٘لـ٢ اُجٜبػ ك٢ اُزـ٤٤غاد

 اُزـ٤٤غاد رٌٕٞ ٓب ٝؿبُجب ، ٝاُغثٞ ُغئخا ٝاٗزلبر أُؼٖٓ اُٜٞائ٤خ اُشؼت اُزٜبة ٓضَ ،( COPD) أُؼٖٓ

 . كجأح أٝ دضح أًضغ اُغئ٣ٞخ اُصٔخ أٝ اُغئ١ٞ االُزٜبة ٓضَ دبالد رظٜغهض . رضع٣ج٤خ

 (:Chest Landmarksالصذر ) معالم

 ٞا٣ٌٝٗٞ اُصضع جضاع ػ٠ِ ا٤ُٔٛٞخ اُشطٞغ ٖٓ ثـِـِخ صعا٣خ ػ٠ِ اُزٔغ٣ط ٣ٌٕٞ إٔ ٣جت ، اُزو٤٤ْ ثضء هجَ

 ٓٞهغ رذض٣ض ك٢ اُزٔغ٣ط أُؼبُْ ٛظٙ رـبػض .اُ٘زٞءاد اُش٤ًٞخ ٝثؼط ظِغ ًَ ٓٞهغ رذض٣ض ػ٠ِ هبصع٣ٖ

 .اُطج٤ؼ٤خ ؿ٤غ اُزو٤٤ْ ٗزبئج ٝرـج٤َ( اُغئخ كصٞ  ٓضَ) األؿبؿ٤خ األػعبء

 

 ( معالم جذار الصذر: أ. الصذر الخلفً  ب. الصذر الجاوثً  ج. الصذر األمام1ًالشكل )
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 ا٤ٔ٤ُٖ)سػ ٓ٘زصق اُزغهٞح   .اُوص ٓغًؼ ػجغ ٣ٔزض ػٔٞص١ سػ ٛٞ سػ ٓ٘زصق اُوص   (:Cفً الشكل )

 ٢ٛ( ٝا٤ُـبع ا٤ٔ٤ُٖ) األٓب٤ٓخ اإلثط٤خ اُشطٞغ . اُزغهٞح ٖٓ أُ٘زصق ٗوبغ ٖٓ ػٔٞص٣خ سطٞغ ٢ٛ( ٝا٤ُـبع

 األٓب٤ٓخ.  اإلثط٤خ اُط٤بد ٖٓ عأؿ٤خ سطٞغ

 سػ سػ ٓ٘زصق اإلثػ ٛٞ .اُشِل٤خ اإلثط٤خ اُط٤خ ٖٓ ػٔٞص١ سػ ٛٞ اُشِل٢ اإلثط٢ اُشػ(: Bفً الشكل ) 

 .اإلثػ هٔخ ٖٓ ػٔٞص١

اُشطٞغ اٌُزل٤خ ) ا٠٘ٔ٤ُ  .اُ٘زٞءاد اُش٤ًٞخ غٍٞ ػ٠ِ ػٔٞص١ سػ ٛٞ اُلوغ١ اُشػ (:Aفً الشكل )

 ٝا٤ُـغٟ( ٢ٛ سطٞغ ػٔٞص٣خ ٖٓ اُؼٝا٣ب اُـل٤ِخ ٌُِزق. 

 .غئخُِ اٌُبٓ٘خ اُلصٞ  ُزذض٣ض ظغٝع١ أٓغاُ٘زٞءاد اُش٤ًٞخ  ٝثؼط ظِغ ًَ ٓٞهغ رذض٣ضإٕ 

 

فٍىرٍه, ب. معالم الصذر الجاوثٍح والرئرٍه, ج. معالم الصذر ذمعالم الصذر: أ. معالم الصذر األمامٍح و الرئرٍه ال( 2الشكل)

 الخلفٍح والرئرٍه
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 اُ٘برئ اُش٢ًٞ ٓـزٟٞ ٖٓ ٣ٔزض ٓبئَ خشن غغ٣ن ػٖ ٝاُـل٤ِخ اُؼ٣ِٞخ اُلصٞ  إ٠ُ أٝالً  عئخ ًَ روـ٤ْ ٣زْ

 .اُزغهٞح ٓ٘زصق سػ ػ٘ض اُـبصؽ اُعِغ ٓـزٟٞ إ٠ُ( T3) اُضبُضخ اُصضع٣خ ُِلوغح

 اُؼ١ِٞ اُلص ٣شزصغٝ ، ٝثبُٔضَ .RLL ، األ٣ٖٔ اُـل٢ِ اُلص ؛ RUL األ٣ٖٔ اُؼ١ِٞ اُلص ٣غٓؼ ا٠ُ

أٝ خشن  أسضٝص )صِْ( غغ٣ن ػٖ أ٣ًعب ا٠٘ٔ٤ُ اُغئخ روـ٤ْ ٣زْ .LLL ، األ٣ـغ اُـل٢ِ اُلص ؛ LUL األ٣ـغ

 ٓ٘زصق إ٠ُ األٓبّ ٖٓ اُشن ٛظا ٣ٔزض (.RML) األٝؿػ األ٣ٖٔ ٝاُلص اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ اُلص ك٢ صـ٤غ

 .اُغاثغ اُعِغ ٓـزٟٞ إ٠ُ اُشبٓؾ اُعِغ ٓـزٟٞ ػ٘ض األ٣ٖٔ االثط٢ اُشػ

ٗوطخ  .اُزب٢ُ اُ٘ذٞ ػ٠ِ( ٝاُـبصؿخ ٝاُشبٓـخ اُغاثؼخ ٝاألظالع T3 ، ٓضَ)رزٞظغ ٛظٙ أُؼبُْ أُذضصح 

هجصخ اُوص ٝ( اُصضع ػظْ) اُوص جـْ ث٤ٖ اُزوبغغ ، ٣ُٞؾ ػا٣ٝخ ٢ٛ األٓب٤ٓخ اُعِٞع ٓٞهغ ُزذض٣ضاُجضا٣خ 

اُذضٝص اُؼ٤ِب ٖٓ اُعِغ اُضب٢ٗ رزصَ  (.اُزغهٞح ٓغ ٣غرجػ اُظ١ اُوص ٖٓ أُوجط ٣شجٚ اُظ١ اُؼ١ِٞ اُجؼء)

 اُوجع١ٞ اُوص٢.  اُزوبغغثبُوص ػ٘ض 

 ٓـبعٛب ٝارجبع األ٠ُٝ اُزغهٞح جؾ غغ٣ن ػٖ( manubrium هجعخ اُوص) ػ٠ِ اُزؼغف ُِٔٔغظخ ٣ٌٖٔ

 اُٞعث٤خ ٝأُـبكبد اُجؼ٤ضح األظالع ٝػض ثجؾ  طُي ثؼض أُٔغظخ روّٞك٢ هجعخ اُوص.  اعرجبغٜبٌُٔبٕ 

(ICSs )ٖٓ إٔ ٓالدظخ أُْٜ ٖٓ .اُضب٢ٗ اُعِغ ICS ّْغه  .اُلغاؽ كٞم ٓجبخشغح أُٞجٞص اُعِغ ُؼضص ٝكوًب ُٓ

 اُوص٤خ اُذضٝص ٖٓ ثضالً  اُزغهٞح ٓ٘زصق سػ غٍٞ ػ٠ِ أُٔغظخ جؾر إٔ ٣جت ، اُعِغ زذض٣ضُ اُجؾ ػ٘ض

 .ثشٌَ ٓجبخشغ اُوصا٠ُ  رزصَ األ٠ُٝ أظالع ؿجؼخ كوػ .اُوص ٖٓ جًضا هغ٣جخ اُعِٞع ؿعبع٣ق ألٕ

إٕ ػض األظالع ك٢ اُصضع اُشِل٢ أًضغ صؼٞثخ ٓوبعٗخ ثبُصضع األٓب٢ٓ. ُزذض٣ض كصٞ  اُغئخ اُضك٤٘خ ، 

( ٢ٛ اُ٘زٞء اُش٢ًٞ ُِلوغح اُؼ٘و٤خ T3ٓٞهغ اُعِغ )ُزذض٣ض إٕ ٗوطخ اُجضا٣خ  (،٢ٛT3 اُعِغ ) ضه٤وخاُؼالٓخ اُ

 . (C7)اُـبثؼخ 
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 ( ذىضع األضالع الـأمامٍح, زاوٌح لىٌس, والقص3الشكل )

ػ٘ضٓب ٣ض٢٘ اُؼ٤َٔ اُؼ٘ن ٖٓ األٓبّ ٣ٌٖٔ ٓالدظخ ٝجؾ اُ٘زٞءاد اُجبعػح،  ٛظٙ اُ٘زٞءاد ٢ٛ ُِلوغح اُؼ٘و٤خ 

.  ك٢ دبٍ رْ ٓالدظخ ٝجؾ ٗزٞء٣ٖ خش٤٤ًٖٞ كئٕ اُ٘زٞء اُؼ١ِٞ ٣ٌٕٞ ُِلوغح اُؼ٘و٤خ اُـبثؼخ (C7)اُـبثؼخ 

. روّٞ أُٔغظخ ثؼض طُي ثؼض ٝجؾ اُ٘زٞءاد اُش٤ًٞخ ٖٓ اُلوغح (T1)ٝاُ٘زٞء اُـل٢ِ ُِلوغح اُصغ٣خ األ٠ُٝ 

اُغاثؼخ ٣ٌٕٞ ٓجبٝع ُغهْ اُعِغ  ٘زٞء خش٢ًٞ ٖٓ اُلوغح اُصضع٣خاُاُؼ٘و٤خ اُـبثؼخ ا٠ُ اُلوغح اُصضع٣خ اُضبُضخ. 

ُش٤ًٞخ ثشٌَ ؿ٤غ ٓجبخشغ رظٜغ اُ٘زٞءاد ا (T4)ٓجبٝعح ُِعِغ اُضبُش، ثؼض  (T3)أُوبثَ ػ٠ِ ؿج٤َ أُضبٍ؛ 

ٓٔب رزـجت ك٢ دضٝس اُ٘زٞءاد اُش٤ًٞخ ُِلوغح ٤ُؾ ػ٠ِ ظِؼٜب ط١ األعهبّ أُوبثِخ ٌُٖٝ ػ٠ِ اُعِغ أصٗبٙ 

 ٢ٛٝ ٓجبٝعح ُِعِغ اُـبصؽ.  (T6)روغ ػ٠ِ جـْ  (T5)ٝثبُزب٢ُ كئٕ اُ٘زٞء اُش٢ًٞ ٍ 
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 ( مىقع األضالع الخلفٍح تالىسثح للىرىءاخ الشىكٍح4الشكل) 

 (:Chest Shape and Sizeحجم وشكل الصذر )

 اُشٌَ. أُـزؼغض هطغٙ ٗصق ٛٞ اُشِل٢ األٓب٢ٓ هطغٙ .ث٤عب٣ًٝب اُصضع ٣ٌٕٞ ، األصذبء اُجبُـ٤ٖ ػ٘ض

 ك٢ ٓ٘ٚ اُؼ١ِٞ اُجؼء ك٢ أصـغ أُـزؼغض هطغٙ إٔ أ١) إ٤ِِٛج٢(.  اُشٌَ ث٤عب١ٝ ٛٞ ُِصضع اُؼبّ

 اُعِٞع رزذغى د٤ش اُصضع رج٣ٞق دجْ اُؼظبّ ٝٛشبخشخ اُذضاة ٣ـ٤غ ، ؿً٘ب األًجغ اُجبُـ٤ٖ ػ٘ض .اُوبػضح

 .األٓبّ ٝإ٠ُ أؿلَ إ٠ُ
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 هىاك العذٌذ مه الرشىهاخ واالوحرافاخ فً الصذر. 

 غج٤ؼ٢ ؿ٤غ ػظبّ ر٣ٌٖٞ) اٌُـبحٛٞ رشٞٙ صائْ هض ٣ٌٕٞ ؿججٚ  الصذر الحمامح ) الصذر الجؤجؤي( -

٣ز٤ٔؼ اُصضع اُذٔب٢ٓ ثإٔ هطغٙ أُـزؼغض ظ٤ن  ٝػ٣بصح اُوطغ  (.اُـظائ٢ اٌُبُـ٤ّٞ ٗوص ثـجت

 األٓب٢ٓ اُشِل٢، ٝػظْ اُوص اُجبعػ.

: ٛٞ ػ٤ت سِو٢ ٝٛٞ ػٌؾ اُصضع اُذٔب٢ٓ د٤ش إٔ ( المقعرfunnel chestالصذر القمعً ) -

 ألخششب ٓٔب ٣ع٤ن هطغٙ األٓب٢ٓ اُشِل٢. ٗظغا ألٕ ٗوبغ اُوص ا٠ُ اُشِق ك٢ ا ٘شٔصاُوص ٓ

 .اُٞظ٤لخ رـ٤٤غ إ٠ُ اُوِت ػ٠ِ اُطج٤ؼ٢ ؿ٤غ اُعـػ ٣ؤص١ كوضاُظ٣ٖ ُض٣ْٜ اُصضع اُؤؼ٢ 

 إ٠ُ 1 اُؼغظ٢ اُوطغ إ٠ُاُشِل٢  األٓب٢ٓ رٌٕٞ ك٤ٚ اُوطغ (:A barrel chestالصذر الثرمٍلً ) -

 اُلوغ١ ُِؼٔٞص أُذضة اُؼائض االٗذ٘بء) اُصضع١ ثبُذضاة أُصبث٤ٖ األخششب ٣شبٛض ك٢  1

  اُغئ١ٞ. ٝاالٗزلبر( اُصضع١

 .اُلوغ١ ُِؼٔٞص جبٗج٢ اٗذغاف ٛٞ الجىف -

 

 .الجنف ، E؛  حداب ، د .الصدر البرميلي C القمعي؛ الصدر B .الصدر الحمامة ، A: الصدر تشوهات( 5الشكل )
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 (:Normal Breath Sounds) الطثٍعٍح الرىفس أصىاخ

 الخصائص الرىضع الىصف الىمط

أصٞاد ٓؼزضُخ اُشضح،  حىٌصلًال

 ر٘زجٜب ٓ٘شلعخ اٌُضبكخ،

 ػجغ اُٜٞاء دغًخ

 اُٜٞائ٤خ أُٔغاد

 اُوص٤جبد) اُصـغٟ

 (اُٜٞائ٤خ ٝاُذ٣ٞصالد

ػ٠ِ ؿطخ اُغئخ 

 أكعَ )اُٜبٓش٢( رـٔغ

 اُغئز٤ٖ هبػضح ك٢

رـٔغ أكعَ ك٢ اُش٤ٜن، 

ٓغح  5.5 ٓغدِخ اُش٤ٜن

أغٍٞ ٖٓ ٓغدِخ اُؼك٤غ 

 (5:5اُ٘ـجخ ) 

األصٞاد ٓزٞؿطخ  القصثً الحىٌصلً

 ػٖ ٗبرجخ اُشضح، ٓؼزضُخ

 ػجغ ٣زذغى اُظ١ اُٜٞاء

 األًجغ ئ٤خاُٜٞا أُٔغاد

 (اُٜٞائ٤خ اُشؼت)

اٌُزق ٝجبٗت  ٢ث٤ٖ ُٞد

 بدأُـبك ك٢ػظْ اُوص 

 ٝاُضب٤ٗخ األ٠ُٝ اُٞعث٤خ

ٓغدِخ اُش٤ٜن ٝاُؼك٤غ 

 (1:1ٓزـب٣ٝزبٕ ث٘ـجخ ) 

أصٞاد ػب٤ُخ اُشضح،  القصثً

ٗبرجخ ٓغرلؼخ، سش٘خ، 

ػٖ دغًخ اُٜٞاء ػجغ 

 اُغؿب٠ٓ

ٖٓ األٓبّ،  كٞم اُغؿب٠ٓ

ال رـٔغ ػبصح ػ٠ِ أٗـجخ 

 اُغئخ.

أػ٠ِ ٖٓ األصٞاد 

اُذ٣ٞص٤ِخ، ٓغدِخ 

اُش٤ٜن أهصغ ٝٓغدِخ 

اُؼك٤غ أغٍٞ ث٘ـجخ       

 (5:1 ) 

 

 أصىاخ الرىفس الغٍر طثٍعٍح:

 ػجغ اُٜٞاء ٣ٔغ ػ٘ضٓب ، اُؼغظ٤خ اُز٘لؾ أصٞاد ػ٤ِٜب ٣طِن ٝاُز٢  اُطج٤ؼ٤خ ؿ٤غ اُز٘لؾ أصٞاد رذضس

 .اُج٘ج٤خ ثطبٗخ اُزٜبة ػ٘ض أٝ ، أُشبغ أٝ ثبُـٞائَ أُِٔٞءح اُٜٞائ٤خ أُٔغاد أٝ اُع٤وخ اُٜٞائ٤خ أُٔغاد

 ثبُلصٞ  أُغرجطخ أُٜٔخ ُٔٞجٞصادا ٖٓ أ٣ًعب اُغئخ ٓ٘بغن ثؼط ػ٠ِ اُز٘لؾ أصٞاد ؿ٤بة زجغ٣ؼ

 .اُذبص اُغئ١ٞ االُزٜبة أٝ جغاد٤بً ٔ٘ؼٝػخ ٝاُ أُ٘شٔصخ 
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 الرىضع/المكان السثة الىصف الىمط

أصٞاد  غوطوخ ٗبػٔخ  الخرخرج )القرقعح(, 

هص٤غح ٝٓزوطؼخ، 

سغسغح ؿ٘ش٤خ ػب٤ُخ 

اُ٘جغح، ٣ـٔغ ثشٌَ 

أكعَ ك٢ اُش٤ٜن ٌُٖٝ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ـٔغ ك٢ 

اُذبُز٤ٖ اُش٤ٜن ٝاُؼك٤غ 

ٓؼب ، ٝهض ال ٣زْ ر٘و٤زٜب 

 ثبُـؼبٍ. 

 ٖٓ سالٍ ٣ٔغ اُٜٞاء

 أ١ ك٢ أُشبغ أٝ اُـبئَ

 ٛٞائ٢.  ٓٔغ

 ثشٌَ أًضغ خش٤ٞػب  ٣ـٔغ

 اُلصٞ  هٞاػض ك٢

 اُـل٠ِ اُغئخ

 ، ٓـزٔغح أصٞاد الغرغرج 

  سش٘خ ، اُ٘ـٔخ ٓ٘شلعخ

 ، هبؿ٤خ ، اُـغؿغح

 ٗٞع ٓغ أػ٠ِ ثصٞد

٣ـٔغ  .خشش٤غ أٝ أ٤ٖٗ

ثشٌَ أكعَ ك٢ اُؼك٤غ 

ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـٔغ ك٢ 

 ًَ ٖٓ اُؼك٤غ ٝاُش٤ٜن.

 هض ٣زـ٤غ ثبُـؼبٍ

 أُٔغاد ػجغ ٣ٔغ اُٜٞاء

 ٗز٤جخ اُع٤وخ اُٜٞائ٤خ

 ٝاُزٞعّ ُإلكغاػاد

 .ٝاألٝعاّ

 األصٞاد ؿٔبع ٣ٌٖٔ

 ٓ٘بغن ٓؼظْ ك٢ اُؼب٤ُخ

 رٌٕٞ ؿبئضح ٌُٜٝ٘ب اُغئخ

 ٝاُوصجبد اُغؿب٠ٓ كٞم

 .اُٜٞائ٤خ

 ؿطذ٢ دؼ٣ؼ أصٞاد حركاكاال

ُش٤ٜن ا أص٘بء ٣ـٔغ

اُؼك٤غ. ال ٣ؼٍٝ ٝ

 ثبُـؼبٍ.

ادزٌبى األؿطخ اُج٘ج٤خ 

ٓؼب ك٢ ٗلؾ أُِزٜجخ 

 اُٞهذ.

 ك٢ ؿبُجًب ؿٔبػٜب ٣زْ

اُزٔضص  طاد أُ٘بغن

 ػ٠ِ) األػظْ اُصضع١

 اُصضع ،أُضبٍ ؿج٤َ

 ٝاُجبٗج٢ األٓب٢ٓ
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 (اُـل٢ِ

أصٞاد ٓٞؿ٤و٤خ دبصح  األزٌس

صغ٣غ٣خ ػب٤ُخ اُشضح. 

رـٔغ ثشٌَ أكعَ ك٢ 

اُش٤ٜن. ال رزـ٤غ ػبصح 

 ثبُـؼبٍ

 اُوصجبد ػجغ ٣ٔغ اُٜٞاء

 ٗز٤جخاُع٤وخ  اُٜٞائ٤خ

 ٝاُزٞعّ ُإلكغاػاد

 ٝاألٝعاّ

٣ـٔغ كٞم ًبَٓ اُـبدخ 

 اُغئ٣ٞخ. 

 

 ذقٍٍم الصذر والرئرٍه:

 .ٝاُزـٔغ ٝاإل٣وبع ٝاُجؾ اُلذص: اُلذص غغم ج٤ٔغ ٝاُصضع اُغئز٤ٖ رو٤٤ْ ٣شَٔ

 ، هِْ، ٓـطغح صـ٤غح، هطٖ ٓجَِ ثبٌُذٍٞ.: ؿٔبػخ غج٤خ األدواخ

 اإلجراء:

 خشغح .ُٔشل٠ا ثغٝرًٍٞٞ ثبؿزشضاّ اُؼ٤َٔ ٣ٞٛخ ٖٓ زذوناُٝ ثبُظاداُزؼغ٣ق  ، اإلجغاء ر٘ل٤ظ هجَ -1

 ك٢ اُ٘زبئج اؿزشضاّ ؿ٤زْ ٤ًق .أُشبعًخ ٣ٌٔ٘ٚ ٤ًٝق ، ظغٝع١ ُٝٔبطا ، كؼ٤ِٚزْ ؿ اُظ١ ٓب ُِؼ٤َٔ

 .اُؼالجبد أٝ اُغػب٣خ ٖٓ ُٔؼ٣ض اُزشط٤ػ

 إجغاء ؿـَ ا٤ُض٣ٖ ٝارشبط االدز٤بغبد اُٞهبئ٤خ اُؼب٤ُٔخ األسغٟ  -5

 .كذصٚ ٣زْ ك٢ دبٍ ُْ األٓب٢ٓ اُصضع رـط٤خ ، اُ٘ـبء ك٢رأ٤ٖٓ اُشصٞص٤خ ُِؼ٤َٔ.  -3

 ػبئ٢ِ ربع٣زاُذصٍٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُظار٤خ ٖٓ اُؼ٤َٔ، االؿزلـبع ػٖ األٓٞع اُزب٤ُخ: ٝجٞص  -4

 ٝأُشبغغ اُزضس٤ٖ ٓضَ اُذ٤بح ٗٔػ ػبصاد ؛ ٝاُـَ ٝاُذـبؿ٤خ اُـغغبٕ طُي ك٢ ثٔب ، ُٔغض ر٘لـ٢

 ٝاُـؼبٍ اُزٞعٓبد ٓضَ) اُذب٤ُخ أُشبًَ ؛ ر٘بُٜٝب ٣زْ اُز٢ األص٣ٝخ ؛( األثشغح اؿز٘شبم ٓضَ) ا٤ُٜ٘ٔخ

 ٝجٞص ػُخ ر٘لـ٤خ اظطجبػ٤ٚ أٝ اخشزضاص٣ٚ.  (.ٝاألُْ ٝاُصل٤غ
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 (:POSTERIOR THORAXذقٍٍم الصذر الخلفً )

 اُشِل٢ األٓب٢ٓ اُوطغ ث٤ٖ هبعٕرأَٓ خشٌَ ٝر٘بظغ اُصضع ٖٓ أُ٘ظغ اُشِل٢ ٝاُجبٗج٢.  الرأمل: .1

. ك٢ اُصضع اُجغ٢ِ٤ٓ ٣ؼ٣ض 5:1إٕ اُوطغ األٓب٢ٓ اُشِل٢ ثبُ٘ـجخ ُِؼغظ٢ ٛٞ  .اُؼغظ٢ ٝاُوطغ

 اُوطغ األٓب٢ٓ اُشِل٢ ػٖ اُوطغ أُـزؼغض. 

إطا ًبٕ أُغ٣ط ٣ـزط٤غ اُٞهٞف، رأَٓ سػ اُؼٔٞص اُلوغ١ ُٞجٞص أ١ اٗذ٤بػ ٓشٞٙ ػٖ اُطج٤ؼ٢ ٖٓ  .5

ك٢ األدٞاٍ  االٗذ٘بءاد اُطج٤ؼ٤خ اُضالصخ: اُؼ٘و٤خ، اُصضع٣خ، ٝاُوط٤٘خ.اُٞظغ اُجبٗج٢، عاهت 

 اُطج٤ؼ٤خ ٣ٌٕٞ اٗذ٤بػ اُؼٔٞص اُلوغ١ ػٔٞص٣ب.

 اُؼ٤َٔ اجؼَ .اُشِق ٖٓ اُضائْ اُؼ٤َٔ الدع ،( اُج٘ق) اُلوغ١ ُِؼٔٞص اُجبٗج٢ االٗذغاف ُزو٤٤ْ .3

 ٝاٌُزل٤ٖ ٓـزو٤ْغج٤ؼ٤ب  اُلوغ١ اُؼٔٞص٣جت إٔ ٣ٌٕٞ  .اُشِق ٖٓ الدعٝ اُشصغ ػ٘ض ُألٓبّ ٣٘ذ٢٘

 .االعرلبع ٗلؾ ك٢ ٝاُٞع٤ًٖ ٝاأل٣ـغ األ٣ٖٔ

 .الخلفً الصذر جس .4

 ْذغاعحاُ صعجخ .ؿ٤ِٔخ اُجشغح٣جت إٔ رٌٕٞ  .ثبٌُبَٓ اُصضع جِض ٝؿالٓخ دغاعح صعجخ رو٤٤ 

 . اُزأًض ٖٓ ػضّ ٝجٞص آكبد جِض٣خ أٝ ٓ٘بغن ك٢ اُصضع ٓغرلؼخ اُذغاعح . ٓ٘زظٔخ

 اُصضع ٓ٘بغن ج٤ٔغ جؾ٣جت  ، اُز٘لـ٢ اُجٜبػ ك٢ خشٌٟٞ ُض٣ْٜ اُظ٣ٖ ُألخششب  ثبُ٘ـجخ 

 ُِٔ٘بغناُؼ٤ٔن  اُجؾ رج٘ت .اُطج٤ؼ٤خ ؿ٤غ اُذغًبد أٝ اال٣الّ أٝ االٗزلبسبد أجَ ٖٓ

 اُؼ٤ٔن اُجؾ ٣ؤص١ هض ، اُذبُخ ٛظٙ ٓضَ ك٢ .ٌٓـٞع ظِغ ٛ٘بى ًبٕ إطا سبصخ ، أُؤُٔخ

 .اُغئز٤ٖ رجبٙ اُؼظبّ خشظ٤خ ٗؼٝح إ٠ُ

 اُصضع١ اُولص ػ٠ِ ٣ض٣ي عادز٢ ظغ :اُصضع١ اُزٔضص ٖٓ أجَ اُشِل٢ اُصضع١ اُولص جؾ .5

. اغِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أسظ جبٗج٢ ثشٌَٓٔزضح  أصبثؼيٝ اُلوغ١ ُِؼٔٞص حٓجبٝع ٝ إثٜب٤ٓي اُـل٢ِ

 رٔضصغج٤ؼ٤ب إٔ ٣ذضس ٗلؾ ػ٤ٔن ٝعاهت دغًخ ٣ض٣ي ك٤ٔب اطا ًبٕ ٛ٘بى ثػء أٝ رأسغ ك٢ اُذغًخ. 

ب اُؼ٤َٔ ٣أسظ ػ٘ضٓب أ١) ٝأُز٘بظغ اٌُبَٓ اُصضع ـً  ٓـبكخ ػ٠ِ ي٤إثٜبٓ رزذغى إٔ ٣جت ، ػ٤ٔوًب ٗل

ك٢ اُذبُخ . .[ثٞصخ 5 إ٠ُ 1.5] ؿْ 5 إ٠ُ 3 ٤ٖاإلثٜبٓ ر٘ـذت ٓب ػبصحً  ؛ اُٞهذ ٗلؾ ٝك٢ ٓزـب٣ٝخ

 اُـ٤غ غج٤ؼ٤خ هض ٣ذضس ػضّ ر٘بظغ ٝٗوصبٕ ك٢ رٔضص اُصضع.
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 ( وضع ٌذي الممرضح عىذ ذقٍٍم السٍىح الرىفسً على القفص الصذري الخلفً.6الشكل )

ٓذـٞؽ ٣٘شأ ٖٓ اُذ٘جغح اٛزؼاػ صٞر٢  ٝٛٞ: اُصٞر٢ اُذـ٤ؾ أجَ ٖٓ اُصضع١ اُولص جؾ .6

 ػ٘ضٓب اُصضع جضاع ػجغ ثٚ ٣شؼغ  ٣ٝ٘زوَ ػجغ اُوصجبد أُلزٞدخ ٝٗـ٤ج اُغئخ ا٠ُ جضاع اُصضع.

٣ـٔغ اُذـ٤ؾ اُصٞر٢ ثشٌَ ٓزٔبصَ ٖٓ ًال اُجبٗج٤ٖ ٣ٌٕٝٞ أًضغ ٝظٞدب ػ٘ض هٔخ  .اُؼ٤َٔ ٣زذضس

 .اُغئ١ٞ االُزٜبة ك٢اُغئز٤ٖ. اٗشلبض أٝ ؿ٤بة اُذـ٤ؾ ٓغرجػ ثبالؿزغٝاح اُصضع١. ٝػ٣بصرٚ 

 .اؿزشضّ اُوبػضح اُغاد٤خ أٝ اُذبكخ اُؼٗض٣خ ٤ُِض 

  ٖٓ د٤ش رـجت ٛظٙ أُوبغغ اُغٗبٗخ االٛزؼاػاد   44أٝ  99ًِٔخ إٔ ٣غصص اُؼ٤َٔ اغِت

 ٝهْ ثِٔؾ اُصضع د٤ٜ٘ب. اُصٞر٤خ. 

  ٖدغى ٣ض٣ي ثبُززبثغ ا٠ُ هبػضح ُٞد٢ اٌُزق،  ث٤ٖاثضأ ثبُجؾ كٞم هٔخ اُغئخ ٝثٌال اُجبٗج٤

  .(5-5)اُغئز٤ٖ ث٤ٖ أُٞاظغ 

  ٣ض٣ي إدضٟ ثبؿزشضاّ. عئخ ٌَُ ٝهبػضح اُؤخ ٝث٤ٖ اُغئز٤ٖ ًِزب ػ٠ِهبعٕ اُذـ٤ؾ اُصٞر٢ 

أٝ ثبؿزشضاّ ًِزب ا٤ُض٣ٖ  ا٥سغ اُجبٗت ػ٠ِ أُوبثِخ أُ٘طوخ إ٠ُ ٝادض جبٗت ٖٓ ٝٗوِٜب

٣جت إٔ رٌٕٞ االٛزؼاػاد ٓز٘بظغح ثبُجبٗج٤ٖ رٞظؼبٕ ػ٠ِ ًال اُجبٗج٤ٖ ك٢ ٗلؾ اُٞهذ. 

 كوػ ث٤ٖ ُٞد٢ اٌُزق ٝرٌٕٞ أهٟٞ ك٢ اُجبٗت األ٣ٖٔ ٓ٘ٚ ك٢ اُجبٗت األ٣ـغ.

 



 جامعة حماه

 السنة الثانية                                                                                   د. آنـــا أحمد  -كلية التمريض

 الصحي نظريمقرر التقييم 

 

13 
 

 

 مىاطق والرسلسل فً جس الحسٍس الصىذً تاللمس على القفص الصذري الخلفً( ال7الشكل ) 

 أٝ ثبُٜٞاء ِٓٔٞءح اٌُبٓ٘خ اُغئخ أٗـجخ ذًبٗ إطا ٓب ُزذض٣ض اُصضع هغع إجغاء ٣زْ:  الصذر قرع .7

 ػ٠ِٗظغا ألٕ اُوغع ٣شزغم )٣زـِـَ(  .ٓؼ٤٘خ أػعبء ٝدضٝص ٓٞاهغ ُٝزذض٣ض اُصِجخ أُبصح أٝ اُـبئَ

ػبصح  .اُؼ٤ٔوخ ا٥كبد ٖٓ ثضالً  اُـطذ٤خ ا٥كبد ٣ٌزشق كئٗٚ ،( ثٞصبد 3 إ٠ُ 5) ؿْ 7 إ٠ُ 5 ػٔن

 أ١))اُغ٤ٖٗ( ثبؿزض٘بء كٞم اٌُزق. أص٠ٗ ٗوطخ ع٤ٖٗ ٢ٛ ك٢ اُذجبة اُذبجؼ  اُٞظبدخ٣ظٜغ اُوغع 

 أص٤ٔخ. إ٠ُ ػبصح ٣ؤص١ اُعِغ ػ٠ِ ُوغعا: ٓالدظخ. (اُشِل٢ اُؼبخشغ إ٠ُ اُضبٖٓ اُعِغ ٓـزٟٞ ػ٠ِ

 ٛظا ٣لصَ اٌُزق  .ٗذٞ اُصضع األٓبّ إ٠ُ ُظعاػ٤ٖا ٝغ٢ اُغأؽ ص٢٘ اُؼ٤َٔ ٖٓ اغِت

 ٣ٌٝشق أُؼ٣ض ٖٓ أٗـجخ اُغئخ ُِوغع.

  ؿْ ك٢ رـِـَ ٓ٘زظ5ْهْ ثبُوغع ك٢ اُؤز٤ٖ ٝأُـبكبد اُٞعث٤خ ث٤ٖ األظالع دٞا٢ُ ٓـبكخ. 

 ٕرـٔغ كغغ ٝظبدخ ػ٘ض   جبٗت ٝادض ٖٓ اُغئخ ٓغ األسغ ػ٠ِ غٍٞ اُـبدخ اُغئ٣ٞخ.  هبع

رٞاجض ٛٞاء ًٔب ك٢ اٗشٔب  اُغئخ أٝ اُغ٣خ اُصضع٣خ، ٝرـٔغ األص٤ٔخ ك٢ طاد اُغئخ، 

 اٗصجبة اُج٘ت، أٝ اُٞعّ اُغئ١ٞ. 
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 ( أصىاخ القرع العادٌح على القفص الصذري الخلفً.8الشكل )

 

 قرع الصذر الخلفً ( ذسلسل9الشكل )
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 هْ ثزذض٣ض دضٝص اُذجبة اُذبجؼ ثبُوغع ُزؼ٤٤ٖ اُذضٝص لرحذٌذ اوسٌاح الحجاب الحاجس :

اُـل٤ِخ ُِغئخ ك٢ اُش٤ٜن ٝاُؼك٤غ. اغِت ٖٓ اُششص إٔ ٣ؼكغ اُٜٞاء ٣ٝذجؾ ٗلـٚ ث٤٘ٔب روّٞ 

 ثبُوغع ُألؿلَ ػ٠ِ سػ ُٞح اٌُزق دز٠ ٣زـ٤غ اُصٞد ٖٓ ٝظبدخ )ع٤ٖٗ( ا٠ُ أص٤ٔخ ك٢

ًَ جبٗت. هْ ثزؼ٤ِْ أُ٘طوخ ثبُوِْ. اغِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أسظ خش٤ٜن ػ٤ٔن ٣ٝذجـٚ ٝاؿزٔغ 

ثبُوغع ُألؿلَ ٖٓ ٌٓبٕ اُؼالٓخ األ٠ُٝ ٝهْ ثزذض٣ض أٌُبٕ اُظ١ ٣زـ٤غ ك٤ٚ اُصٞد ُألص٤ٔخ 

هْ ثو٤بؽ أُـبكخ ث٤ٖ اُ٘وطز٤ٖ ٣جت إٔ رٌٕٞ ٓزـب٣ٝخ ثبُجبٗج٤ٖ  أص٘بء اُش٤ٜن اُؼ٤ٔن.

 ( ؿْ ػ٘ض اُغ٣بظ٤٤ٖ.8-7( ؿْ ػ٘ض اُجبُؾ  ٝهض رصَ )5-3ٖٓ )ٝغج٤ؼ٤خ 

 

 ( ذحذٌذ اوسٌاح الحجاب الحاجس10الشكل )

اُصضع ثبؿزشضاّ اُطجِخ )اُذجبة( االؿطٞا٤ٗخ أُـطذخ اصـ٢ : للصذر الخلفً اإلصغاء تالسماعح .8

 ُِـٔبػخ اُطج٤خ. ألٜٗب األكعَ ُ٘وَ أصٞاد اُز٘لؾ اُؼب٤ُخ اُشضح.  

  ه٤ِال ٝاُظعاػ٤ٖ أٓبّ اُصضع.ا٠ُ األٓبّ  ٓ٘ذ٤٘باغِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣جِؾ 
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  اغِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أسظ ػضح أٗلبؽ ػ٤ٔوخ ٝثط٤ئخ ٖٓ سالٍ اُلْ، اصـ٢ ك٢ ًَ ٗوطخ

 أصٞاد اُز٘لؾ أص٘بء اُش٤ٜن اٌُبَٓ ٝاُؼك٤غ اٌُبَٓ.  

  .هبعٕ ًال اُجبٗج٤ٖ ٖٓ اُولص اُصضع١ 

  اصؾ أُ٘بغن اُغئ٣ٞخ ٖٓ اُؤز٤ٖ ػ٘ض اُلوغح اُغهج٤خ اُـبثؼخ ا٠ُ اُوبػضر٤ٖ ػ٘ض اُلوغح

 اُظٜغ٣خ اُؼبخشغح ٝك٢ اُجٞاٗت. 

  .ه٤ْ أُٞظغ اُطج٤ؼ٢ ُألٗٔبغ اُضالصخ ٖٓ األصٞاد ػ٠ِ جضاع اُصضع 

  :٣ذضس ٗوص أٝ ؿ٤بة ُألصٞاد اُز٘لـ٤خ ك٢ اُذبالد اُزب٤ُخ 

 ثبُٔلغػاد أٝ أُشبغ أٝ جـْ أج٘ج٢. ػ٘ض اٗـضاص اُشجغح اُوصج٤خ 

 ك٢ اٗزلبر اُغئخ ٗز٤جخ ٗوص ٓغٝٗخ أ٤ُبف اُغئخ ٝٗوص اُجٜض ُالؿز٘شبم 

  ػ٘ضٓب ٣ؼ٤ن أ١ خش٢ء اٗزوبٍ اُصٞد ث٤ٖ اُغئخ ٝاُـٔبػخ ٓزَ اُزٜبة اُج٘ت أٝ اُغ٣خ

 اُصضع٣خ أٝ اٗصجبة اُج٘ت.

 

 ( تسلسل االصغاء للصدر الخلفي11الشكل )
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 : ( ANTERIOR THORAX) الصذر األمامً

 أوال: الرأمل:

 رأَٓ أٗٔبغ اُز٘لؾ )ػ٠ِ ؿج٤َ أُضبٍ: ٓؼضٍ اُز٘لؾ، ٝاالٗزظبّ(. ٝٓالدظخ جٜض اُز٘لؾ.  .1

 ك٤ٜب رضسَ اُز٢رأَٓ اُؼا٣ٝخ اُعِؼ٤خ ) اُؼا٣ٝخ اُز٢ رشٌِٜب روبغغ اُٜٞآش اُعِؼ٤خ( ٝاُؼا٣ٝخ  .2

ص ٝرضسَ األظالع ا٠ُ اُؼٔٞص  99رٌٕٞ اُؼا٣ٝخ اُعِؼ٤خ أهَ ٖٓ  .اُلوغ١ اُؼٔٞص إ٠ُ األظالع

 ص.  45اُلوغ١ ثؼا٣ٝخ روغ٣جب 

 ٣جت إٔ رٌٕٞ ٓـزغس٤خ ٝؿ٤ِٔخ رضٍ ػ٠ِ ر٘لؾ ال إعاص١. رأَٓ اُزؼبث٤غ اُٞج٤ٜخ  .3

 رأَٓ ُٕٞ اُجِض ٝاُشلزبٕ ٝؿغ٣غ االظبكغ ٣جت إٔ رشِٞ ٖٓ أ١ ػعهخ أٝ خشذٞة. .4

 ب سالٍ صه٤وخ ًبِٓخ.هْ ثؼض دغًبد اُز٘لؾ ٝؿغػزٜ .5

 ثاوٍا: الجس: 

 جؾ اُصضع األٓب٢ٓ ًبُصضع اُشِل٢ ث٘لؾ اُشطٞاد ًبِٓخ. .1

 . اُز٘لؾ الٗؼ٣بح ) اُـ٤ٞح( األٓب٢ٓ اُصضع١ اُولص جؾ .5

 اُولص آزضاص ػ٠ِ أصبثؼيٝ ، اُـل٢ِ اُصضع١ اُولص ػ٠ِ ٣ض٣ي عادز٢ ظغُجؾ رٔضص اُصضع:  .3

  .ُعِؼ٤خا اُٜٞآش غٍٞ ػ٠ِ ٤ٖٝاإلثٜبٓ ٖٓ اُجبٗج٤ٖ  اُـل٢ِ اُصضع١

اغِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أسظ ٗلؾ ػ٤ٔن ٝعاهت دغًخ االثٜب٤ٖٓ ٝٛٔب ٣زذغًبٕ ثؼ٤ضا ػٖ ثؼعٜٔب  .4

 ٝثشٌَ ٓز٘بظغ ٝعاهت دضٝس رٔضص اُصضع رذذ أصبثؼي.

 اُذـ٤ؾ اُصٞر٢: ٣جؾ ث٘لؾ غغ٣وخ جـٚ ك٢ اُصضع اُشِل٢ ٝث٘لؾ اُزـِـَ.  .5

 ٕ أٗـجخ اُضض١ رؼ٤ن اٗزوبٍ اُصٞد. رج٘ت اُجؾ كٞم اُضض٤٣ٖ ػ٘ض أُغأح ال .6

٣جؾ اُصضع االٓب٢ٓ ُٔالدظخ ٝجٞص ا١ رٞعّ أٝ ا٣الّ، ٌُٝشق اٌُزَ اُـطذ٤خ ٝاُذغاعح ٝعغٞثخ  .7

 اُجِض.

 

 



 جامعة حماه

 السنة الثانية                                                                                   د. آنـــا أحمد  -كلية التمريض

 الصحي نظريمقرر التقييم 

 

18 
 

 ثالثا: القرع: 

ٝاٗؼٍ ُألؿلَ ثبرجبٙ ٣جت إٔ ٣زْ اُوغع ثشٌَ ٓ٘زظْ. اثضأ ٖٓ كٞم اُزغهٞح صْ أُـبكبد اُٞعث٤خ  .1

 أُوبعٗخ ثبُجبٗج٤ٖ.ٓغ اُذجبة اُذبجؼ 

 أػح صض٢٣ أُغأح ُـُٜٞخ اُوغع ػ٠ِ اُغئز٤ٖ.  .5

٣زْ ٓالدظخ ٝجٞص أص٤ٔخ اُوِت أُٞجٞص ك٢ اُصضع االٓب٢ٓ ٖٓ اُعِغ اُضب٢ٗ دز٠ اُـبصؽ ك٢ جٜخ  .3

ا٤ُـبع، ٝأص٤ٔخ اٌُجض ك٢ أُـبكخ اُٞعث٤خ اُشبٓـخ ػ٘ض سػ ٓ٘زصق اُزغهٞح األ٣ٖٔ، ٝغج٤ِخ أُؼضح 

 ١. كٞم اُج٤ت أُؼض

 ( قرع الصذر األمام12ًالشكل )
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 راتعا: اإلصغاء: 

 اصـ٢ اُغؿب٠ٓ. ٖٓ أجَ ؿٔبع األصٞاد اُز٘لـ٤خ األٗجٞث٤خ ٝاُوصج٤خ.  .1

اصـ٢ اُصضع األٓب٢ٓ، اؿزشضّ اُزـِـَ أُـزشضّ ك٢ اُوغع. ٣زْ اُجضء ثبالصـبء ٖٓ اُؤخ ك٢ ٓ٘طوخ  .5

 كٞم اُزغهٞح دز٠ اُعِغ اُـبصؽ ٖٓ ًال اُجبٗج٤ٖ. 

 ٣زْ ٓالدظخ ٝجٞص أ١ أصٞاد ر٘لؾ اظبك٤خ أٝ ؿ٤غ غج٤ؼ٤خ.  .3

 

 ( اصغاء الصذر األمام13ًالشكل)

 

  

 اورهد المحاضرج


