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 تمييى انجهاز انهضًي

Assessment of Gastrointestinal System 

  انبطن:تمييى 

: ٛٔب اُجطٖ ثبٍزقلاّ ٛو٣وز٤ٖ ّبئؼز٤ٖ ُزو٤َْ اُجطٖٓٞعٞكاد ٕٝٝق اُجطٖ ٓؼبُْ ٣زْ رؾل٣ل 

 أُ٘بٛن.ٛو٣وخ ٛو٣وخ األهثبع ٝ

 ئ٠ُ اُ٘برئ اُوٛبث٢ ٖٓ ػٔٞك١ فٜ ,اُلبؽٔ فط٤ٖ ٣زٖٞه :أهثبع ئ٠ُ اُجطٖ رو٤َْٛو٣وخ   -

 , األ٣ٖٔ اُؼ١ِٞ اُوثغ :ًبُزب٢ُ األهثبع ٛنٙ ر٤َٔخ ز٣ْ. اَُوح ػجو٣ٔو  أكو٢ ,ٝفٜ اُؼبٗخ اهرلبم

  .اَُل٢ِ األ٣َو ٝاُوثغ , األ٣ٖٔ اَُل٢ِ اُوثغ , األ٣َو اُؼ١ِٞ اُوثغ

ٗوطخ  ٖٓ ٣ٔزلإ ػٔٞك٤٣ٖ فط٤ٖ ٣زٖٞه اُلبؽٔ , ٓ٘بٛن رَغ ئ٠ُ: رو٤َْ اُجطٖ اُضب٤ٗخ اُطو٣وخ -

. اَُل٤ِخ األٙالع ؽبكخ َٓزٟٞ ػ٠ِ أؽلٛٔب , أكو٤٤ٖ ٝفط٤ٖ , اإلهث٤خ ُألهثطخ أُ٘زٖق

 اُؾوهل٤خ. ٝاُضب٢ٗ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؾلو

 

 ( يوضح األرباع البطنية األربعة والمناطق األساسية.1الشكل)
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, اُوط٤٘خ ا٠٘ٔ٤ُ, اُوط٤٘خ ا٤َُوٟ, أُواه٤خ ا٠٘ٔ٤ُ, أُواه٤خ ا٤َُوٟ, اُْوٍٞك٤خ ٓ٘بٛن اُجطٖ اُزَؼخ ٢ٛ:

 اَُو٣خ, اُؾوهل٤خ ا٠٘ٔ٤ُ, اُؾوهل٤خ ا٤َُوٟ, اُقض٤ِخ.

 

 تمطيى انبطن بطريمت انًناطك انتطعت( 2انشكم)

 (.اُووعٝا , اُغٌ , اإلٕـبء , اُزبَٓ) األهثؼخ اُلؾٔ ٛوم ع٤ٔغ اُجطٖ رو٤٤ْ ٣َْٔ

 اُغٌ هجَ اإلٕـبء ٣زْ .اُغٌ أٝ/  ٝ اُووعصْ  اإلٕـبء ٤ِ٣ٚ , أٝلا بُزأَٓ ث ٣جلأ اُلبؽٔ , اُجطٖ رو٤٤ْ ػ٘ل

 ٣ي٣ل ٝثبُزب٢ُ األٓؼبء ؽوًخ ٖٓ ٣ي٣ل إٔ ٣ٌٖٔ ٓٔب , ألٓؼبءا ؽوًخ رؾل٤ي ٣َججبٕ اُووعٝ اُغٌ ألٕ اُووعٝ

 .ىائلخ ٗزبئظ ئ٠ُ ٣إك١ ٝ , األٓؼبء إٔٞاد ٖٓ

 يرحهت انتحضير:

هجَ رطج٤ن اإلعواء, ٣غت اُزؼو٣ق ثبُناد أٝل ٝاُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ اُؼ٤َٔ ثبٍزقلاّ ثوٝرًٍٞٞ  .1

 ٤ٍزْ ٤ًقٝ .أُْبهًخ ٣ٌٔ٘ٚ ٤ًٝق , ٙوٝه١ ُٝٔبما , ٓب ٍٞف ٣زْ كؼِٚ ُِؼ٤َٔ ّوػ.أُْل٠ 

 .اُؼالعبد أٝ اُوػب٣خ ٖٓ ُٔي٣ل اُزقط٤ٜ ك٢ اُ٘زبئظ اٍزقلاّ
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 .  اُؼلٟٝ ُٔ٘غ اُٞهبئ٤خ الؽز٤بٛبد ٝارقبم, ا٤ُل٣ٖ ؿََ .2

 رٞك٤و اُق٤ٕٖٞخ ُِؼ٤َٔ. .3

 اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُنار٤خ ٖٓ اُؼ٤َٔ, الٍزلَبه ػٖ األٓٞه اُزب٤ُخ:  .4

 :انمصت انحانيت 

  ٝا٤ُْٜخ: َٛ ٣ٞعل رجلٍ ك٢ ا٤ُْٜخ أٝ كولإ ٤ّٜخ؟ َٛ ٣ٞعل رـ٤و ك٢ اُٞىٕ ى٣بكح أ

 ٗوٖبٕ؟ َٛ اَُجت ؽ٤ٔخ ؿنائ٤خ؟

  ػَو اُجِغ: َٛ رٞعل ٕؼٞثخ ك٢ اُجِغ؟ ٓز٠ ُٞؽع مُي أٍٝ ٓوح؟ 

  ,ػلّ رؾَٔ األؿن٣خ: َٛ ٣ٞعل أٛؼٔخ ل ٣َزط٤غ ر٘بُٜٝب؟ ٓبما ٣ؾَٖ ئما أًِٜب )رغْإ

ؽَب٤ٍخ, أُْ ّوٍٞك٢, ؽوهخ أٝ اٗزلبؿ أٝ ػَو ْٛٚ(.َٛ ٣َزقلّ ٓٚبكاد اُؾٔٞٙخ 

 ٝٓز٠؟

  :٣ٞعل أُْ ثط٢٘؟ ٓٞهؼٚ ثبُزؾل٣ل؟ َٝٛ ٣ؾلس ك٢ ٗوطخ ٝاؽلح أٝ ٣٘زْو األُْ اُجط٢٘ َٛ

؟ ٝٓ٘ن ٓز٠ ثلأد اٌُْٟٞ ٖٓ الُْ؟ َٛ ٛٞ َٓزٔو اٝ ٓزوطغ؟ ٣ؾلس ؽٍٞ أُ٘طوخ؟ ٓز٠ ثلأ

هجَ أٝ ثؼل اُٞعجبد؟ َٛ ٣زؾَٖ ثبُطؼبّ أّ ٣يكاك ٍٞءا؟ َٛ ٣زواكن ٓغ ) اُلٝهح اُْٜو٣خ أٝ 

ٓغ ػلّ اٗزظبٜٓب, اُزٞرو, اُزؼت, اُـبىاد, اُجٞاٍ أُزٌوه, اُطؼبّ اُيائل, اُـض٤بٕ اٝ اُو٢ء, 

ٜج٢ِ أٝ ٖٓ اُو٤ٚت(. اُؾبلد اُز٢ رغؼَ األُْ أٍٞء )اُطؼبّ, ؽ٠ٔ ٗيف ّوع٢, ٤ٍالٕ ٓ

اُٞٙؼ٤خ, اُزٞرو, األك٣ٝخ(. اإلعواءاد أُزقنح ٖٓ هجَ اُؼ٤َٔ ُزقل٤ق األُْ ) اٍزوفبء, 

 ٍٝبكح كاكئخ, رـ٤٤و اُٞٙؼ٤خ(. 

  :٣ؾلس ؿض٤بٕ أٝ ه٢ء )رٞارو ؽلٝصٚ, ٤ًٔزٚ, ُٞٗٚ, هائؾزٚ, َٛ ٛٞ اُـض٤بٕ ٝاُو٢ء َٛ

ٍبػخ  24َ ٣زواكن ٓغ ٓـٔ ثط٢٘ أٝ اٍٜبٍ أٝ ؽ٠ٔ؟ األٛؼٔخ اُز٢ ر٘بُٜٝب أفو ٓل٠ٓ؟ ٛ

 ٝأ٣ٖ ر٘بُٜٝب ك٢ اُج٤ذ أٝ أُلهٍخ أٝ اُؼَٔ أٝ أُطؼْ.

  ػبكاد اُزـٞٛ: ػلك ٓواد اُنٛبة ا٠ُ اُؾٔبّ, إُِٞ, ٝاُوٞاّ, َٛ ٣ٞعل اٍٜبٍ أٝ آَبى

 ٝٓب ٗٞػٜب ٤ًٝق ٣زْ اٍزقلآٜب؟ ٝٓلرٚ, ٝعٞك رجلٍ ك٢ ػبكاد اُزـٞٛ, َٛ ٣َزقلّ ٤ِٓ٘بد 

 ّوة اٌُؾٍٞ ًْٝ ٓوح ثب٤ُّٞ أٝ الٍجٞع؟  ؽب٤ُب؟ ٣أفنٛب اُز٢ األك٣ٝخ ٢ٛ ٓب: األك٣ٝخ

 ػبكاد اُزلف٤ٖ ًْ ٤ٍغبهح ثب٤ُّٞ ٝٓ٘ن ٓز٠؟ 
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  :انمصت انًرضيت انبطنيت انطابمت 

  ٣ٞعل ربه٣ـ ٓو٢ٙ ُْٔبًَ ٓؼل٣خ ٓؼ٣ٞخ ) هوؽخ, ٓوٗ ٓواهح, ٣وهبٕ/اُزٜبة َٛ

  ًجل, اُزٜبة ىائلح كٝك٣خ, اُزٜبة ًُٕٞٞ, كزن(.

 رْ ئعواء أ١ ػَٔ عواؽ٢ ػ٠ِ اُجطٖ؟ َٛ 

  ؽلصذ ْٓبًَ ثؼل اُغواؽخ؟ َٛ 

 رْ ئعواء أ١ كهاٍخ ّؼبػ٤خ ػ٠ِ اُجطٖ؟ ٤ًٝق ًبٗذ اُ٘زبئظ؟ َٛ 

  ٍبئزخ ٍبػخ اُل 24اُزو٤٤ْ اُـنائ٢: اُؼبكاد اُـنائ٤خ ُلٟ اُؼ٤َٔ ) األٛؼٔخ اُز٢ رْ ر٘بُٜٝب فال

 ٕجبؽب ٝظٜوا َٝٓبء(.

َٓبػلح اُؼ٤َٔ ػ٠ِ افن ٝٙؼ٤خ الٍزِوبء اُظٜو١, ٓغ ٝٙغ اُنهاػ٤ٖ اُزأًل ٖٓ ئكواؽ أُضبٗخ ٝ .5

ثٌَْ ٓو٣ؼ ػ٠ِ اُغبٗج٤ٖ, ٝٙغ ٍٝبكح ٕـ٤وح أٍلَ اُوًجز٤ٖ ٝاُوأً ُزقل٤ق رٞرو ػٚالد 

ُزغ٘ت اُوْؼو٣وح ٝالهرؼبُ اُجطٖ. ًْق ثطٖ اُؼ٤َٔ ٖٓ ٓ٘طوخ فٜ اُٖله ا٠ُ ٓ٘طوخ اُؼبٗخ كوٜ 

  اُن١ ٣إك١ ا٠ُ رْ٘ظ ػٚالد اُجطٖ ٝاٗوجبٜٙب.

 يرحهت انفحص: 

 :انتأيم 

. ػلّ ٝعٞك ٛلؼ عِل١, أٝ آكبد ٖٓ ؽ٤ش إُِٞ ٝأُظٜو رأَٓ اُجطٖ ُِزأًل ٖٓ ٍالٓخ اُغِل .1

 ٤ًّٞ٘ؾ ثٔوٗ ٓورجطخ)ٓزو  6-1ثطٍٞ  أهعٞا٤ٗخ فطٞٛأفوٟ أٝ ٝمٓخ. ٓالؽظخ ٝعٞك 

 ه٤بً اُض٤٘خ اُغِل٣خ ٖٓ فالٍ هوٓ عِل اُجطٖ.  .(ٚكولاٗصْ  اُٞىٕ ك٢ ٍو٣ؼخ ى٣بكح أٝ

  :ٝ اَُوح رأَٓ اُجطٖ ُزؾل٣ل أُؼبُْ ٝاُز٘بظو .2

o  ٍْػ٘ل ٖٓ ؽبكخ اُِٚغ ا٠ُ ػظْ اُؼبٗخ(.   ٕٞهح عبٗج٤خٓواهجخ ٓؾ٤ٜ اُجطٖ ) ه

٣ٌٕٞ اُٞهٞف ٖٓ عبٗت اُؼ٤َٔ ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ك٢ ٝٙؼ٤خ الٍزِوبء اُظٜو١. ػبكح 

اُجطٖ َٓطؼ, ٓلٝه )ٓؾلة( أٝ ًو١ٝ )ٓوؼو(. األٌّبٍ اُـ٤و ٛج٤ؼ٤خ) ٓزجبهى, 

 ىٝهه٢, ٓزٔلك أٝ ٓ٘زلـ(.

o .َٚرٍٞغ اٌُجل ْٓبٛلح ٣َبػل مُي ك٢  اِٛت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أفن ٗلَب ػ٤ٔوب ٣ٝؾج

 اُطج٤ؼ٢ ل ٣ٞعل رٍٞغ ك٢ اٌُجل ٝاُطؾبٍ. . ثٞٙٞػ اُطؾبٍٝ
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o  )ٜ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ أص٘بء اُٞهٞف ػ٘ل أٍلَ اَُو٣و. رو٤٤ْ ر٘بظو أُؼبُْ) أُؾ٤

 ٓز٘بظو, ٣زْ ٓالؽظخ ٝعٞك أ١ رجبهى أٝ ًزَ ٓوئ٤خ. 

o ؽٍٞ) ٓزو( ّو٣ٜ ٝٙغ ٛو٣ن ػٖ اُجطٖ ٓؾ٤ٜ ثو٤بً هْ , اٗزلبؿ ٝعٞك ؽبُخ ك٢ 

ب كبٍزقلّ , ػلح ٓواد أُؾ٤ٜ ٓوبٍب ًبٕ ئما. اَُوح َٓزٟٞ ػ٠ِ اُجطٖ ٔا   رؼ٤ِْ هِ

 اُو٤بٍبد ٖٓ أعَ رطبثن اُْو٣ٜ ٌٔبُٕ ٝاَُل٤ِخ اُؼ٣ِٞخ اُٜٞآِ ُزؾل٣ل اُغِل

 .أَُزوج٤ِخ

o  ٕٝرأَٓ اَُوح: رٌٕٞ ك٢ اُؾبُخ اُطج٤ؼ٤خ ػ٠ِ اُقٜ أُزٍٜٞ ٓ٘وِجخ ا٠ُ اُلافَ ثل

أ١ رـ٤و ك٢ إُِٞ, أٝ اُزٜبة أٝ كزن. رٖجؼ ٓ٘وِجخ ُِقبهط ك٢ ؽبلد اُؾجٖ أٝ 

ؽبلد اُلزن اَُو١. ٣ٝزـ٤و ُٜٞٗب ٝعٞك ًزِخ رؾزٜب أٝ اُؾَٔ. رٖجؼ ٓزٚقٔخ ك٢ 

 ا٠ُ الىهم ك٢ ؽبُخ اُ٘يف كافَ اُجطٖ) ػالٓخ ٤ًُٖٞ(.

o  .ٍرٞىع اُْؼو ػ٘ل اُوعب 

o اُؾوًبد .. األثٜو ٗجٚبد أٝ , اُزٔؼظ , اُز٘لٌ أُورجطخ اُجطٖ ؽوًبد ٓواهجخ 

رْبٛل  علاا  اُ٘ؾ٤ل٤ٖ األّقبٓ ػ٘ل اُزٔؼظ , ٣ْبٛلاُز٘لٌ ػٖ ٗبرغخرٌٕٞ  ٔز٘بظوحاُ

 خ. ْوٍٞك٤اُ ٓ٘طوخ ك٢ اُ٘ؾ٤ل٤ٖ األّقبٓ ػ٘ل األثٜو١ ٗجٚبد

o  األٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ. ٓواهجخ ٜٔٗ 

  :اإلصغاء 

ػبكح  .اُجو٣ز٢ٗٞ الؽزٌبى ٝ , اُل٣ٞٓخ األٝػ٤خإٔٞاد ٝ األٓؼبء ألٕٞاد اُجطٖئٕـبء  .1

رلكئخ ا٤ُل٣ٖ ٝؽغبة أَُبػخ اُطج٤خ هجَ ٝٙؼْٜ ػ٠ِ عِل إٔٞاد األٓؼبء َٓٔٞػخ. 

اُجطٖ. ألٕ األ٣ل١ ٝأَُبػخ اُجبهكح هل رزَجت ك٢ رؤِ ػٚالد ثطٖ اُؼ٤َٔ ٝهل رَٔغ 

 ٛنٙ الٗوجبٙبد أٝ اُزوِٖبد أص٘بء اإلٕـبء.

إلٕـبء إٔٞاد األٓؼبء: رَزقلّ اُٜ٘ب٣خ اُؼو٣ٚخ أَُطؾخ َُِٔبػخ ألٕ إٔٞاد األٓؼبء  .2

اُوثغ اَُل٢ِ األ٣ٖٔ ػب٤ُخ اُ٘ـْ َٗج٤ب. ٣ٌل٢ رطج٤ن ٙـٜ فل٤ق ثؾغبة أَُبػخ ك٢ 

 )اُؾلوح اُؾوهل٤خ ا٠٘ٔ٤ُ( ألٕ األٕٞاد أُؼ٣ٞخ ٓٞعٞكح كائٔب ك٤ٚ ثٌَْ ٛج٤ؼ٢.

 كزوح ثؼل أٝ ٝع٤يح كزوح ثؼلاٍأٍ اُؼ٤َٔ ٓز٠ أًَ آفوح ٓوح. ألٕ إٔٞاد الٓؼبء هل ريكاك  .3

 7 ئ٠ُ 4 ثؼل َٓزٔو ثٌَْ األٓؼبء إٔٞاد رَٔغثٌَْ ٛج٤ؼ٢. هل  اُطؼبّ ر٘بٍٝ ٖٓ ٣ِٞٛخ

 رٌٕٞ ؽ٤ش( األ٣ٖٔ اَُل٢ِ اُوثغ) اُِلبئل٢ ٕٔبّ ٓ٘طوخ كٞم ,اُـنائ٤خ اُٞعجخ ٖٓ ٍبػبد

 .اُـ٤ِظخ األٓؼبء ئ٠ُ أُٖبّ ػجو كبهؿخ اُله٤وخ األٓؼبء ٖٓ ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى ٓؾز٣ٞبد
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 ٣ٞٙغ ؽغبة ٍٔبػخ ك٢ ًَ ٖٓ األعياء اُوثؼ٤خ األهثؼخ ُِجطٖ.  .4

 -٣5زْ ئٕـبء إٔٞاد األٓؼبء اُلؼبُخ) اُْ٘طخ(. رؾلس إٔٞاد اُـوؿوح اُـ٤و ٓ٘زظٔخ ًَ  .5

٣زْ  .صٞإ ػلح ٖٓ أًضو ئ٠ُ صب٤ٗخ ٖٓ أهَ ٖٓ اُٞاؽل اُٖٞد ٓلح رزواٝػ هلصب٤ٗخ.  20

 الثالؽ إٔ األٕٞاد ؿبئجخ رٔبٓب.كهبئن هجَ  5اإلٕـبء ُٔلح 

 ا٣ٌُِٞخ ٝاُْوا٤٣ٖ األثٜو اُْو٣بٕ كٞم أَُبػخ عوًإلٕـبء األٕٞاد اُٞػبئ٤خ: ٣ٞٙغ  .6

 ٣ٝزْ ئٕـبء اُِـٜ اُْو٣ب٢ٗ. ٛج٤ؼ٤ب إٔ ٣ٌٕٞ ؿبئت.  .اُلقن٣خ ٝاُْوا٤٣ٖ اُؾوهل٤خ ٝاُْوا٤٣ٖ

 

 ( يىضح أياكن إصغاء األصىاث انىعائيت3انشكم )

 

اُغِل إٔٞاد الؽزٌبى اُجو٣زٞا٢ٗ:  رٌٕٞ إٔٞاد ٕو٣و )ؽي٣ي(, فْ٘خ, ٓضَ هطؼز٤ٖ ٖٓ  .7

 ٗٔٞ ؿ٤و ٛج٤ؼ٢.  ػلٟٝ أٝ رلوًبٕ ٓؼب. هل ٣ٌٕٞ ٍجت الؽزٌبى اُزٜبة أٝ

  :لرع انبطن 

ٖٓ اُجطٖ ُزؾل٣ل ٝعٞك ٛج٤ِخ) ٕٞد ٤ْ٣و ا٠ُ اُـبى ك٢ األهثؼخ   ك٢ ًَ األهثبعووع ا٣ُزْ  .1

) ٗؤ أٝ ؿ٤بة أٝ رَطؼ اُو٤ٖٗ ٣َٔغ كٞم اٌُزَ اُِٖجخ أٝ  , أ٤ٕٔخأُؼلح ٝاألٓؼبء(

اَُٞائَ أٝ األَٗغخ اُل٤٘ٛخ أٝ أُضبٗخ أُٔزِئخ(. ٣َزقلّ ٗٔطب ٜٓ٘غ٤ب ُِووع: ٣زْ اُجلء ثبُوثغ 

 اَُل٢ِ األ٣ٖٔ , صْ ا٠ُ اُوثغ اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ, كبُوثغ اُؼ١ِٞ األ٣َو, ٝأف٤و اُوثغ اَُل٢ِ 
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د ٛج٢ِ كٞم أُؼلح ٝاألٓؼبء أُٔزِئخ ثبُـبى, ٣َٝٔغ ٕٞد ػبكح ٣َٔغ ٕٞ األ٣َو. 

 األ٤ٕٔخ كٞم اٌُجل ٝأُضبٗخ ٝاُطؾبٍ. 

 

 ( يىضح انتطهطم انًنهجي نمرع انًناطك انربعيت األربعت4انشكم)                                          

 آزلاك اٌُجل: ه٤بً ٍٛٞ اٌُجل ػ٠ِ ٍٛٞ فٜ ٓ٘زٖق اُزوهٞح األ٣ٖٔ .2

 ٓ٘طوخ اُٞٙبؽخ اُوئ٣ٞخ صْ اُووع ُألٍلَ ك٢ أَُبكبد اُٞهث٤خ ؽز٠  ٣زْ اُجلء ٖٓ

٣زـ٤و ا٠ُ أ٤ٕٔخ, رٞٙغ ػالٓخ ػ٘ل أُ٘طوخ ٝرٌٕٞ ػبكح ك٢ أَُبكخ اُٞهث٤خ 

 اُقبَٓخ. 

  رؾل٣ل اُطج٤ِخ اُجط٤٘خ ثبُووع ػ٠ِ فٜ ٓ٘زٖق اُزوهٞح ٝٝٙغ ػالٓخ ٌٓبٕ رـ٤و

 .(10) ٝرٌٕٞ ػبكح ك٢ اُؾبكخ اُِٚؼ٤خ ا٠٘ٔ٤ُ األٕٞاد ٖٓ اُطج٤ِخ ا٠ُ األ٤ٕٔخ

  .ٖ٣ٌٕٞ ه٤بً اٌُجل اُطج٤ؼ٢ ػ٘ل اُجبُؾ ٖٓ ه٤بً أَُبكخ ث٤ٖ اُؼالٓز٤ 

 ٍْ (.7ٍْ( ٝػ٘ل اإلٗبس )  10.5ٍْ( ٍٝط٤ب ػ٘ل اُوعبٍ ) 6-12)

 .رورلغ األ٤ٕٔخ ُألػ٠ِ ك٢ ؽبلد اُؾجٖ ٝاُؾَٔ أٝ رٔلك إٌُُٞٞ ثبُـبىاد 

 الٗزلبؿ اُوئ١ٞ.  ر٘ياػ األ٤ٕٔخ ُألٍلَ ك٢ 
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 هوع اُطؾبٍ:  .3

  ٜ٣زْ رؾل٣ل ٓٞهؼٚ ثبُووع ك٢ أَُبكخ اُٞهث٤خ اُزبٍؼخ ؽز٠ اُؾبك٣خ ػْو فِق اُق

ٍْ ػ٘ل اُجبُـ٤ٖ ٣ٝغت ال  7ٓ٘زٖق اإلثٜ.  رٌٕٞ األ٤ٕٔخ اُطؾب٤ُخ أهَ ٖٓ 

 رزغبٝى اُطج٤ِخ اُطج٤ؼ٤خ كٞم اُغ٤ت اُٜٞائ٢ ك٢ أُؼلح. 

  ,٣غت ٣زْ ئعواء اُووع ك٢ أَُبكخ اُٞهث٤خ اَُل٤ِخ ػ٘ل اُقٜ األثط٢ األٓب٢ٓ األ٣َو

. ك٢ ؽبٍ إٔ ٣َٔغ ك٢ ٛنٙ أُ٘طوخ ٛج٤ِخ, ٣طِت ٖٓ اُْقٔ إٔ ٣أفن ٗلَب ػ٤ٔوب

رـ٤ود اُطج٤ِخ أص٘بء ا٤ُْٜن ا٠ُ األ٤ٕٔخ كٜنا ٣ؼ٢٘ ػالٓخ هوع ٛؾبٍ ئ٣غبث٤خ أ١ 

 ٛؾبٍ ٓزٚقْ ثٌَْ فل٤ق أٝ ٓزٍٜٞ. 

 ئ٣الّ )ٓٚ٘( اُيا٣ٝخ اُِٚؼ٤خ اُلوو٣خ:  .4

 رٞٙغ ٣ل ٝاؽلح كٞم اُِٚغ اُضب٢ٗ ػْو ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؾبكخ اُِٚؼ٤خ ٖٓ اُقِق 

  ٣زْ ٙوة ا٤ُل ثبُؾبكخ اُيٗل٣خ ٤ُِل األفوٟ, ٣ْؼو أُو٣٘ ثٌَْ ٛج٤ؼ٢ ثبُٚوثخ

 ٌُٖ ل ٣ْؼو ثأُْ. ئما ّؼو ثبألُْ ٣ٞؽ٢ مُي ثٞعٞك ئٗزبٕ ١ًِٞ. 

  وانعًيك نهبطن:انجص انططحي 

 ٣زْ ئعواء اُغٌ ُِؾٌْ ػ٠ِ ؽغْ ٝٓٞهغ ٝهٞاّ األػٚبء ٝرؾو١ ٝعٞك ًزَ أٝ ئ٣الّ.

٣زْ ئعواء اُغٌ اَُطؾ٢ أٝل ٌُِْق ػٖ ٓ٘بٛن اإل٣الّ ٝ/أٝ اُلكبػبد اُؼ٤ِٚخ. ثٌَْ ٓ٘زظْ 

ٜٝٓ٘غ٢ ٣زْ اٍزٌْبف ع٤ٔغ األهثبع األهثؼخ ُِجطٖ ٓغ اُزأًل ٖٓ إٔ ٝٙؼ٤خ اُؼ٤َٔ ٓ٘بٍجخ 

 ُٔ٘غ ئصبهح اُْل اُؼ٢ِٚ اُن١ هل ٣ؼ٤ن اُزو٤٤ْ اُغ٢َ.ٍزوفبء ػٚالد اُجطٖ, ل

 (Light Palpationانجص انططحي: ) .1

 ٣زْ اُجلء ثبُغٌ اُقل٤ق ًبُزب٢ُ: 

  أٝ ا٠ُ ػٔن األَٗغخ رؾذ اُغِل ثوؤًٝ  1اٙـٜ علاه اُجطٖ ثوكن ؽٞا٢ُ ٍْ

 إٔبثؼي. 

  .رؾوى هؤًٝ األٕبثغ ثؾوًخ كائو٣خ فل٤لخ 

  لؽع ٓ٘بٛن اإل٣الّ, ٝاألُْ اَُطؾ٢, ٝاٌُزَ ٝاُلكبػبد اُؼ٤ِٚخ. ُزؾل٣ل ٓ٘بٛن

 اإل٣الّ ٣طِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣قجو ػٜ٘ب ٓغ ٓواهجخ اُزـ٤واد ك٢ رؼبث٤و ٝعٚ اُؼ٤َٔ. 

 

 



 جايعت حًاه        

 انطنت انثانيت -كهيت انتًريض

 ـا أحًد يمرر انتمييى انصحي/نظري                                                                                               د. آنــ

11 
 

اُلؿلؿخ. ٝرٌٕٞ رؾَٖ أُوبٝٓخ اُؼ٤ِٚخ اإلهاك٣خ ػ٘لٓب ٣ْؼو اُؼ٤َٔ ثبُزٞرو أٝ 

 ص٘بئ٤خ اُغبٗت ٝريٍٝ ثبُيك٤و ث٤٘ٔب أُوبٝٓخ اُالئهاك٣خ ل ريٍٝ.

 ثوكن ٓغ اُٚـٜ اُؼ٤َٔ ٣ل كٞم ٣لى ٚـٜث كبثلأ , اُؾَب٤ٍخ ّل٣ل اُؼ٤َٔ ًبٕ ئما. 

 صْ ؽوى ٣لى ثؼ٤لا ػٖ ٣ل اُؼ٤َٔ ثبرغبٙ اُجطٖ ُٔٞإِخ اُلؾٔ. 

  .هْ ثزأف٤و عٌ أُ٘بٛن أُإُٔخ ُزغ٘ت األُْ ٝاُزٞرو اُؼ٢ِٚ 

 

 ( انجص انططحي نهبطن5انشكم)

 (Deep Palpation) انجص انعًيك:  .2

  رَزقلّ ك٢ اُغٌ اُؼ٤ٔن ًِزب ا٤ُل٣ٖ ئما ًبٕ اُْقٔ ثل٣٘ب, ٓغ ا٤ُل٣ٖ كٞم

ٝروًي ثؼٜٚٔب, ؽ٤ش ٣زْ اُٚـٜ ثب٤ُل اُؼ٣ِٞخ ث٤٘ٔب رٌٕٞ ا٤ُل اَُل٤ِخ َٓزوف٤خ 

 ػ٠ِ اإلؽَبً.

 ( ثبرغبٙ ػوبهة اَُبػخ. 8 -٣5زْ اُٚـٜ ك٢ اُغٌ اُؼ٤ٔن ) ٍْ 
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  ٣زْ ٓالؽع ؽغْ ٝٓٞهغ ٝهٞاّ ٌَّٝ األػٚبء أُغٍَٞخ ٝٝعٞك أ١ رٚقْ ؿ٤و

ٛج٤ؼ٢ أٝ ًزَ. ك٢ ؽبٍ ٝعٞك ًزَ ٣غت ر٤٤ٔيٛب أٝل ػٖ اُؼٚٞ أُغًَٞ. ٓغ 

 أص٘بء اُز٘لٌ.ٓالؽظخ اُ٘جٚبٕ, ال٣الّ, اَُطؼ, ٝاُؾوًخ 

  :في ينطمت انًراق األيًنجص انكبد 

 ( ٝاهكؼٜب ُألػ٠ِ 11,12ٙغ ٣لى ا٤َُوٟ رؾذ ظٜو اُْقٔ ٓٞاى٣خ ُِِٚغ )

 َُ٘ل اُجطٖ.

  ٜٙغ ٣لى ا٠٘ٔ٤ُ ك٢ اُوثغ اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ ثٌَْ ٓٞاى١ ُِقٜ أُزٍٜٞ ٝاٙـ

 ُألٍلَ ثؼٔن رؾذ اُؾبكخ اُِٚؼ٤خ ا٠٘ٔ٤ُ. 

  ٗلَب ػ٤ٔوب, اُطج٤ؼ٢ إ ٣ْؼو اُلبؽٔ ثؾبكخ اٌُجل رالٌٓ اِٛت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أفن

إٔبثؼٚ ث٤٘ٔب ٣وّٞ اُؾغبة اُؾبعي ثلكؼٜب ُألٍلَ أص٘بء ا٤ُْٜن ٝرجلٝ ًضِْ ثؾٞاف 

 ؽبكح ٓ٘زظٔخ ٝهب٤ٍخ.

 

 ( جص انكبد في انًراق األيًن6انشكم )

 ٘جب ا٠ُ افزجبه اٌُالثخ: هق ا٠ُ ٤ٔ٣ٖ اُْقٔ ٝٝعٜي ثبرغبٙ هل٤ٓٚ. ٙغ ًِزب ٣ل٣ي ع

ع٘ت ػ٠ِ اُوَْ األ٣ٖٔ ُجط٘ٚ ٝاٙـٜ ثإٔبثؼي ٗؾٞ اُؾبكخ اُِٚؼ٤خ ا٠ُ اُلافَ ٝاِٛت 

 ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أفن ٗلَب ػ٤ٔوب. 
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 ( تمنيت اختبار انكالبت7انشكم)

  :جص انطحال(palpation of spleen) 

 .َٚ٣غت إٔ ٣زٚقْ اُطؾبٍ صالس ٓواد أًجو ٖٓ ؽغٔٚ ؽز٠ ٣ٌٖٔ ع 

  ٟكٞم ٝفِق اُغبٗت األ٣َو ُِولٔ اُٖله١ ثَٔزٟٞٙغ ٣لى ا٤َُو           

 (. 12 -11األٙالع )

  ٜٙغ ٣لى ا٠٘ٔ٤ُ ثٌَْ ٓ٘ؾوف ك٢ اُوثغ اُؼ١ِٞ األ٣َو ٝإٔبثؼي ٓزغٜخ ٗؾٞ اإلث

 األ٣َو.

 ٜ٣لى ُألٍلَ ثؼٔن رؾذ اُؾبكخ اُِٚؼ٤خ ٝاِٛت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أفن ٗلَب ػ٤ٔوب.  اٙـ 

  هب٢ٍ, ػ٘لٓب ٣زٚقْ اُطؾبٍ ٣٘ياػ ُِقبهط ٣ٝالٌٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ ل رْؼو ثأ١ ٢ّء

 األٕبثغ. ًٔب ٣ٌٖٔ ٝٙغ اُؼ٤َٔ ا٠ُ اُغبٗت األ٣ٖٔ ٝئػبكح اُلؾٔ. 

 

 ( جص انطحال 8انشكم )               
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 تضخم الطحال و(  الطحال الطبيعي مقارنة 9الشكل )

  :جص انكهيت(Palpation of kidney) 

ٝهل ٣زْ اُْؼٞه ثب٤ٌُِخ ا٠٘ٔ٤ُ ك٢ األّقبٓ ػ٘ل اُجبُـ٤ٖ اُطج٤ؼ٤٤ٖ.  ا٤ٌُِخ ؿ٤و ٓغٍَٞخ

 اُ٘ؾ٤ل٤ٖ علا.

  ( والى 12ضع يديك مع بعضهما في الخاصرة اليمنى بمستوى الفقرة الصدرية )

 األسفل.

  اضغط يديك االثنين مع بعضهما بعمق واطلب من العميل ان يأخذ نفسا عميقا. تشعر

 للكلية اليمنى ينزلق لألسفل بين أصابعك.عادة بالقطب السفلي فقط 

 ( وغير مجسوسة بشكل طبيعي, يتم البحث 1الكلية اليسرى أعلى من اليمنى ب )سم

عنها بوضع يد الفاحص اليسرى فوق وخلف الخاصرة اليسرى لسند البطن ,و يدفع 

 باليد اليمنى عميقا في البطن بينما العميل يأخذ شهيق عميق.  
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 ( جس الكلية11الشكل )

  :جص نبض األبهر 

 ٖأ٣َو اُقٜ أُزٍٜٞ. ػبكح ٣ٌٕٞ ػوٙٚ         ٣غٌ اُ٘جٚبٕ ك٢ أػ٠ِ اُجط ,

 ٍْ( ػ٘ل اُجبُـ٤ٖ. 4 -2.5)

 انسائدة اندوديت انتهاب إجراءاث خاصت: تمييى 

 اإليالو انًرتد: ) عاليت بهىيبرغ( .1

  ثٌَْ ثط٢ء ك أٝ ػٔٞك١ ػ٠ِ اُجطٖ ٝاككغ ُألٍلَ  90ٙغ ٣لى ثٌَْ ىا٣ٝخ

 ٝػ٤ٔن صْ اهكغ ٣لى ثَوػخ.

 .ٜالٍزغبثخ اُطج٤ؼ٤خ أٝ اَُِج٤خ ػلّ ٝعٞك أُْ ػ٘ل ئىاُخ اُٚـ 

  ٕاألُْ ػ٘ل ئىاُخ اُٚـٜ ٣إًل أُٚ٘ أُورل ٝاُز٢ ٢ٛ ػالٓخ لُزٜبة اُجو٣زٞا

 أُزواكن ٓغ اُيائلح اُلٝك٣خ. 

صْ اهكغ ٣لى ثَوػخ,  : اٙـٜ ػ٤ٔوب ٝثٌَْ صبثذ ك٢ اُوثغ اَُل٢ِ األ٣َوعاليت رفرينػ .2

ٝعٞك األُْ ك٢ اُؾلوح اُؾوهل٤خ ا٠٘ٔ٤ُ ػ٘ل اُٚـٜ ك٢ اُؾلوح اُؾوهل٤خ ا٤َُوٟ ٤ْ٣و ا٠ُ 

 ٝعٞك اُزٜبة اُيائلح اُلٝك٣خ. 
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كع  :(Iliopsoas muscle test) اختبار ) عاليت انبطىاش( انعضهت انبطىاضيت انحرلفيت .3

اُؼ٤َٔ ٣َزِو٢ ٝهْ ثوكغ ٍبهٚ ثٌَْ َٓزو٤ْ ٓغ ػطلٜب ػ٘ل اُؾٞٗ صْ ٝٙغ ٣لى ػ٠ِ 

 ٓ٘طوخ أٍلَ اُلقن ٝهْ ثٚـطٜب ُألٍلَ ٓغ ٓؾبُٝخ اُْقٔ ئثوبء هعِٚ ٓوكٞػخ.

كع اُْقٔ ٣َزِو٢ ٝهْ ثوكغ  :(Obturator test)  انعضهت انطاد ,تحري عاليت انطادة .4

 كهعخ.  90ٝػطلٜب ػ٘ل اُوًجخ ا٠ُ اُلافَ ثٔولاه ٍبهٚ ا٠٘ٔ٤ُ ٓغ ػطلٜب ػ٘ل اُؾٞٗ 

 

أُٔب ُِْقٔ . أٓب ػ٘لٓب  ٣َجت إٔ ل٣غت عٌ اٌُجل اُطج٤ؼ٢  عاليت يىرفي )كبح انشهيك(:

٣زأُْ اُْقٔ ٣ؼ٢٘ مُي اٗٚ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ اُزٜبة أُواهح, ٣ٚغ اُلبؽٔ إٔبثؼٚ رؾذ ؽلٝك اٌُجل 

٣ٝطِت ٖٓ اُؼ٤َٔ إٔ ٣أفن ٗلَب ػ٤ٔوب, رٌٕٞ الٍزغبثخ اُطج٤ؼ٤خ ئًٔبٍ اُ٘لٌ ثلٕٝ أُْ. ئ٣غبث٤خ 

 ػالٓخ ٓٞهك٢ ٣ؼ٢٘ ؽلٝس أُْ ؽبك ٣ٞهق ا٤ُْٜن كغأح. 

 ئٓب إ ٣ٌٕٞ األنى انبطني:      

 ٖٓ ػٚٞ كاف٢ِ) ٤ًَِ, ٓؼْٔ, ؿ٤و ٓؾلك رٔبٓب(أُْ ؽ١ْٞ  -

 علاه١ ٖٓ اُزٜبة اُجو٣زٞإ) ؽبك, ٓؾلك رٔبٓب, ٣يكاك ٍٞءا ثبُؾوًخ( -

 اُْ ٗبرظ ػٖ اٙطواة ٖٓ ٌٓبٕ آفو. -

 :٣ٌٕٞ  األنى انًراري 

 اُْ ّل٣ل ٓبؿٔ ٓلبعئ -

 اٌُزق األ٣ٖٔ أٝ األ٣َو ك٢ اُوثغ اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ ٣٘زْو ا٠ُ ُٞػ -

 ٍبػبد )ٗٞث٢( 4 -٣2يكاك ٓغ اُٞهذ ٣ٝلّٝ ٖٓ  -
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 ٣زواكن ٓغ ؿض٤بٕ ٝئه٤بء  -

 ثبُلؾٔ اَُو٣و١ ػالٓخ ٓٞهك٢ ئ٣غبث٤خ. -

  :أنى انًعدة 

 أُْ ٓبؿٔ ٝؽبهم -

 ك٢ أُ٘طوخ اُْوٍٞك٤خ ٣٘زْو ا٠ُ اُظٜو ٣ٌٖٝٔ إ ٣٘زْو ٗؾٞ اٌُزق -

 اُل١ٞٓ ك٢ هوؽبد أُؼلح ٝالص٢٘ ػْو ٝكٝا٢ُ أُو٣.١زواكن ٓغ ؿض٤بٕ ٝئه٤بء, ٣ؾلس اُو٢ء  -

  :أنى انسائدة اندوديت 

 أُْ ٤ًَِ ٣٘زْو ؽٍٞ اَُوح ٣ٝزؾٍٞ ألُْ ّل٣ل ٝؽبك َٝٓزٔو -

 ٣الؽع ئ٣الّ ك٢ اُوثغ اَُل٢ِ األ٣ٖٔ )ال٣الّ أُورل( -

 ٣يكاك ثبُؾوًخ ٝاَُؼبٍ ٝاُز٘لٌ اُؼ٤ٔن -

 ٣زواكن ٓغ ئه٤بء أٝ ؽ٠ٔ -

 :أنى انكبد 

 ٤ًَِٝ اُْ فل٤ق -

 ك٢ اُوثغ اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ  -

 ٣زواكن ٓغ كول ٤ّٜخ ٝؽ٠ٔ ٝئػ٤بء ٝرؼت -

 ٣ؾلس ئ٣الّ ثبُغٌ ُِوثغ اُؼ١ِٞ -

 

 

 

 

 انتهت المحاضرة


