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 أخر بقصة رض صدر تالي مشفىدمشق محوال من مشفىراجع
أیام 5لسقوط من شاھق منذ 

 المریض مجرى لھ تفجیر صدر أیمن بسبب ریح صدریة مع
انصباب جنب

 انخماصقصبي وتسریب ھوائي مستمر مع ناسورلدى المریض
رئوي أیمن تام  
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حالة عامة متوسطة
زلة تنفسیة متوسطة
غازي شدید تحت الجلد مع تسریب ھوائي مستمر من مفجر نفاخ

الصدر 
 غیاب أصوات تام في الصدر األیمن:إصغاء الصدر
SPO2:88%
 ضمن الحدود الطبیعیة:المخبریةالتحالیل
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CXR

 التصویر الطبقي المحوري

CXR

 التصویر الطبقي المحوري



















 تم تحضیر  المریض إلجراء العمل الجراحي  تم تحضیر  المریض إلجراء العمل الجراحي













ساعة في العنایة العامة للمراقبة24قبل المریض لمدة 
أیام بحالة عامة جیدة6تخرج المریض بعد 

ساعة في العنایة العامة للمراقبة24قبل المریض لمدة 
أیام بحالة عامة جیدة6تخرج المریض بعد 
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