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2019

: معالجة بصادات حیوية 
  روسفلكس  روسفلكس
 اوغمنتین

  نیدابراكس 
 ديكسون

2019شھر أيار 

سعال جاف  
ترفع حروري 

متردد  نفث دموي متردد  نفث دموي 
جھديةزلة تنفسیة 

شھیةنقص وزن ونقص 
انتانات تنفسیة متكررة 



2019شھر تشرين األول 

باألعراضباألعراض

كتفي أيمن 
وألم صدري جداري أيمن 
كتفي أيمن 

وألم صدري جداري أيمن 

شھر تشرين األول 

باألعراض ال تحسن
++
باألعراض ال تحسن

++++
كتفي أيمن لم أتطور 

وألم صدري جداري أيمن 

++
كتفي أيمن لم أتطور 

وألم صدري جداري أيمن 



تم تحويل المريضة إلینا بتاريخ

6/10/20196/10/2019

تم تحويل المريضة إلینا بتاريخ

  6/10/20196/10/2019



PLTCR

1700.8

LABsLABs

WBCNHB

1500080%12

CRPESR

7060



CXRCXR



تم اجراء طبقي محوري للصدر مع الحقن :  تم اجراء طبقي محوري للصدر مع الحقن 

























تم اجراء تنظیر قصبات لیفي مرن تم اجراء تنظیر قصبات لیفي مرن 







المرضي المرضي  التشريحالتشريح



؟؟؟؟....ما ھو اإلجراء التالي ما ھو اإلجراء التالي  ما ھو اإلجراء التالي ما ھو اإلجراء التالي 



تم طلب أضداد الكیسات المائیة :تم طلب أضداد الكیسات المائیة 

1/12801/1280

     



استشارة جراحة صدريةاستشارة جراحة صدرية

تداخل جراحيتداخل جراحي

استشارة جراحة صدريةاستشارة جراحة صدرية

تداخل جراحيتداخل جراحي



تقرير العمل الجراحي 

 الشاناتتحت التخدير العام وبوضعیة االضطجاع الجانبي وبعد التعقیم الجید وفرش 

تم اجراء فتح صدر جانبي ايمن وربي رابع وصوال لجوف الصدر تم تحرير االلتصاقات مع تم اجراء فتح صدر جانبي ايمن وربي رابع وصوال لجوف الصدر تم تحرير االلتصاقات مع 
على الفص ) بداخلھا قیح (المنصف وباالستقصاء تبین وجود كیسة مائیة مختلطة 

المتوسط األيمن تم فتح جوف الكیسة و استئصال غشاء الكیسة و تنضیر الجوف و 
    F36بعد ذلك تم خیاطة جوف الكیسة ووضع مفجر صدر

واغالق جوف الصدر اصوال وارسلت للتشريح المرضي 

تقرير العمل الجراحي 

تحت التخدير العام وبوضعیة االضطجاع الجانبي وبعد التعقیم الجید وفرش 
:  العقیمة 

تم اجراء فتح صدر جانبي ايمن وربي رابع وصوال لجوف الصدر تم تحرير االلتصاقات مع تم اجراء فتح صدر جانبي ايمن وربي رابع وصوال لجوف الصدر تم تحرير االلتصاقات مع 
المنصف وباالستقصاء تبین وجود كیسة مائیة مختلطة 

المتوسط األيمن تم فتح جوف الكیسة و استئصال غشاء الكیسة و تنضیر الجوف و 
بعد ذلك تم خیاطة جوف الكیسة ووضع مفجر صدر

واغالق جوف الصدر اصوال وارسلت للتشريح المرضي 











Thank youThank you


