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الذبحة الصدرية
دَ 0ادٚح طثشٖ
انًذسط تقغى انكًٛٛاء انذٔائٛح
كهٛح انظٛذنح – جايعح انًُظٕسج
ؽٕسج اإلطاتح تانزتحح انظذسٚح:

انزتحح انظذسٚح

لٌ انزتحةةح انظةةذسٚح ذعُةة ٙىٌ يؼةةشخ انقهةةة ال
ذكر ةةة ٙتكًٛةةةح االكغةةة  ٍٛانرةةة ٙذحظةةةم يهٓٛةةةا
ْٔةة ٙيثةةاسج يةةٍ حية حةشع ذحةةزٚش٘ نًظةةاب تةةّ
نٛرخةةةةز انةةةةشصو نضٚةةةةادج ليةةةةذاد يؼةةةةشخ انقهةةةةة
تاالكغة ٔ ٍٛيعان ةةح األيةةش انًغةةثة نُقظةةّ كًا
ىٌ االطةةةاتح تانزتحةةةح انظةةةذسٚح ال ٚعُةةة ٙنرًٛةةةح
اإلطةةةاتح تانرشةةةاء يؼةةةهح انقهةةةة ًٛةةةا تعةةةذ لرا
اذخزخ انرذاتٛش انشصيح نًُن رنا نكةٍ ًٚكةٍ ىٌ
ذكٌٕ لَزاساً تحظٕل اإلنرشاء  ٙانًغرقثم

انزتحةةح انظةةذسٚح يظةةله ٚلهةةم يهةةٗ ىنةةى ٚحةةذز ةةٗ طةةذس
االَغةةاٌ تغةةثة َقةةض ٔطةةٕل انةةذو انةةٗ يؼةةهح انقهةةة ذعًةةم
يؼهح انقهة كًؼخح نرٕطٛم انةذو لنةٗ جًٛةن ىَحةاء ان غةى
ٔذحظم يؼهح انقهة يهٗ يا ذحراجّ يٍ ؽاقةح أىٔكغة ٍٛ
ألداء ذهةةا انًًٓةةح يةةٍ ؽشٚةةم انةةذو انةةز٘ ٚظةةهٓا يةةٍ ؽشٚةةم
انشةةةشا ٍٛٚانرةةة ٙذوةةةزٓٚا ٔيةةةذدْا لشلةةةح ذغةةةًٗ تانشةةةشاٍٛٚ
االكهٛهٛح ىٔ انراجٛح

يٕايم انخلٕسج نإلطاتح تانزتحح انظذسٚح:
 انرذخ ٍٛيٍ ىْى ىعثاب نذٔز انزتحح انظذسٚح
 صٚادج انٕصٌ
 اسذ ا ػوؾ انذو
 صٚادج َغثح انكٕنٛغرشٔل ٔانشحٕو ان شلٛح  ٙانذو
 اإلطاتح تذاء انغكش٘
ٔ جٕد ذاسٚخ يائه ٙنإلطاتح تأيشاع انقهة ٔيُٓا
انزتحح انظذسٚح

اعثاب انزتحح انظذسٚح:

األياكٍ انرٗ ٚشعش يشٚغ انزتحح انظذسٚح تاألنى تٓا

ٔانزتحح انظةذسٚح ْة ٙاأليةشاع انرة ٙذحةذز نهًةشٚغ يُةذ
َقظاٌ انذو انغاس٘ ة ٙانشةشا ٍٛٚانراجٛةح انًوزٚةح نعؼةشخ
انقهة ٔانُاذج يةٍ يةذو انرةٕاصٌ تة ٍٛاعةرٓشل انقهةة نهوةزاء
َٔغةةثح ٔطةةٕل انوةةزاء لنٛةةّ ْٔةة ٙةة ٙانوانةةة ذكةةٌٕ َر ٛةةح
ذظةةةهة ٔػةةةٛم انشةةةشا ٍٛٚانراجٛةةةح يًةةةا ًُٚةةةن ٔطةةةٕل انةةةذو
تظةٕسج كا ٛةةح ٔىنٛاَةةا ٚكةةٌٕ انغةثة صٚةةادج كثٛةةشج ةة ٙناجةةح
انقهةةة نهوةةزاء ” األٔكغ ة  ” ٍٛتةةانش ى يةةٍ ك ةةاءج انشةةشاٍٛٚ
انراجٛةةح ي ةم نةةاالخ ذؼةةخى انقهةةة َر ٛةةح السذ ةةا انؼةةوؾ ىٔ
اليرشل يؼهٙ
ٔيٍ انًٓى يعش ةح ىٌ انزتحةح انظةذسٚح ذخرهة يةٍ انرشةاء
يؼهح انقهة ٔىَٓا ال ذغثة ذه ا ً  ٙىَغ رّ

 يُذيا ذضٚذ ناجح انقهة نهذو ٔاألكغ  ٍٛيٍ انكًٛح
انًرانح ْٔزا ٚكٌٕ ىلُاء انحشكح ٔانُشاؽ يًا ٚؤدٖ لنٗ
نذٔز انزتحح انظذسٚح
ىٔ تغثة انؼوٕؽ انُ غٛح

ىٔ تعذ ذُأل ٔجثح دعًح

ىٔ تغثة اإلنغاط تانحش ىٔ انثشد انشذٚذٍٚ

ٚضٚذ انذو انقادو انٗ انقهة يادجً يُذ صٚادج انحاجح نّ نكٍ
 ٙتعغ انحاالخ ذكٌٕ انششا ٍٛٚػٛقح تغثة ذشعة
تعغ انًٕاد يهٓٛا أ atherosclerosisىٔ ذرقهض
انششا ٍٛٚألعثاب يخره ح ش ذرًكٍ يٍ صٚادج كًٛح انذو
رحذز انزتحح ٔٚظاب انًذخٌُٕ ٔصائذٔا انٕصٌ تانزتحح
انظذسٚح ىك ش يٍ ٛشْى.
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ي شً :تعذ انقٛاو تً ٕٓد تذَ ٙىٔ انرعشع نؼوٕؽ َ غٛح
ىٔ نهحش ىٔ انثشد ٔذخر  ٙيُذ انشانح ٔذضٚذ نذج األنى
ذذسٛ ٚا ً

ذشخٛض انزتحح انظذسٚح:

ىيا انزتحح انظذسٚح ٛش انًغرقشج ٓ ٙذحذز ىنٛاَا ً دٌٔ
انرعشع نألعثاب عان ح انزكش ىٔ ذغرًش يهٗ انش ى يٍ
انشانح ىٔ ىَٓا ذثذى أج تأنى ناد ٔوذٚذ جذاً ىٔذكٌٕ
نذج األنى ٓٛا يغأٚح نرها انر ٙذحذز  ٙنانح انرشاء
يؼهح انقهة يهٗ انش ى يٍ ىٌ ان حٕطاخ انًخثشٚح ذؤكذ
يذو ٔجٕد اإلنرشاء

ٚعرًذ انلثٛة ة ٙذشخٛظةّ نهزتحةح انظةذسٚح يهةٗ انرةاسٚخ
انًشػةةة ٙنهًظةةةاب وةةةايشً ٔطةةة األنةةةى ٔيكاَةةةّ ٔعةةةثة
نذٔلّ تاإلػةا ح نٕجةٕد يٕايةم انخلةٕسج انغةاتقح انةزكش
ٔٚلهةةة انلثٛةةة تعةةذْا لجةةشاء ذخلةةٛؾ نهقهةةة ٚعًةةم ىلُةةاء
اعةةرهقاء انًةةشٚغ يهةةٗ انغةةشٚش لةةى ىلُةةاء قٛايةةّ تً ٓةةٕد
يع ٍّٛكانًش ٙىٔ سكٕب انذساجح انخاطح تان حض ٚحرةا
تعةغ يشػةٗ انزتحةح انظةذسٚح نعًةم طةٕسج ىوةعح خاطةةح
تشةةشا ٍٛٚانقهةةة نًعش ةةح يةةا لرا كاَةةد يرؼةةٛقح ت عةةم ذشعةةة
تعغ انًٕاد يهٓٛا

ٔذعرثش انزتحح انظذسٚح ٛش انًغرقشج ىوذ خلٕسج يٍ
انزتحح انًغرقشج ٔذُ ِزس تانرًال اإلطاتح تانرشاء قشٚة
نعؼشخ انقهة

انعشياخ انًُزسج  ٙانزتحح انظذسٚح:

يش انزتحح انظذسٚح:

ٚرأقهى انًظاتٌٕ ين ىيشاع انزتحح انظذسٚح ًٔٚكُٓى
يادج انرحكى تٓا نكٍ ٚحذز  ٙتعغ األنٛاٌ ىٌ ٚظاتٕا
تثعغ األيشاع انر ٙذُزس تٕجٕد يشكهح ىكثش يٍ انزتحح
ٔنزنا ال تذ يٍ اعرشاسج ؽثٛح ياجهح ْٔزِ األيشاع ىٔ
انعشياخ ْ:ٙ

 انرٕق يٍ انرذخٍٛ
 االيرُا يٍ وشب انخًٕس
 لَقاص انٕصٌ انضائذ
 انحًٛح انوزائٛح ٔانرقهٛم يٍ انذٌْٕ ٔخاطح
انًشثعح
 يًاسعح انرًاس ٍٚانشٚاػٛح تاَرظاو
 انرحكى ان ٛذ تذاء انغكش٘
 انرحكى ان ٛذ تؼوؾ انذو
 يًاسعح االعرشخاء تاَرظاو نهرخهض يٍ انؼوٕؽ
انُ غٛح أ انرحكى تٓا
 اعرعًال تعغ انعقاقٛش انلثٛح انر ٙذعًم يهٗ
ذٕعٛن األٔيٛح انذيٕٚح ذظشف تعذ يشاجعح انلثٛة
تاألنى أي م
ٔذؤخز يُذ تذاٚح األنغاط
انُٛرشٔجهٛغشاٚذ
 ىخز جشيح طوٛشج ٕٚيٛح يٍ األعثشٍٚ
 يشاجعح انلثٛة تاَرظاو ٔاذثا انُظائ انلثٛح
ٚحرا تعغ انًشػٗ نعًم ذٕعٛن نهششا ٍٛٚانراجٛح يٍ
ؽشٚم انقغلشج ىٔ نعًهٛح جشانٛح نرثذٚم انششا ٍٛٚتأخشٖ
عهًٛح ذؤخز يٍ ان خز

 اعرًشاس ىنى انزتحح انظذسٚح ألك ش يٍ يشش دقائم
 صٚادج نذج األنى يٍ انعادج
 يذو ذألش األنى تاعرعًال األدٔٚح انًعرادج ٔاعرًشاسِ
يهٗ انش ى يُٓا
 صٚادج يذد َٕتاخ األنى يٍ انًعراد
 اإلنغاط تاألنى ىلُاء انشانح
االنغاط تأيشاع جذٚذج نى ذكٍ يٕجٕدج  ٙانغاتم.


األيشاع انًظانثح نهزتحح انظذسٚح:
يٍ ىْى ايشاع انزتحح انظذسٚح ْٕ األنغاط تأنى قهٛم
ػا ؾ خه يظًح انقض ُٚرشش األنى ىنٛاَا ً انٗ انشقثح
ٔان ك ٍٛىٔ انٗ انظٓش ىٔ انزسايٚٔ ٍٛحذز االنى ين
انً ٕٓد انعؼه ٙىٔ انُ غٚٔ ٙخر  ٙيُذ انشانح
ٚشرك ٙتعغ انًظات ٍٛيٍ طعٕتح  ٙانرُ ظ ٔصٚادج ٙ
انرعشق ٔاإلنغاط تانو ٛاٌ ٔانرعة ٔاإلسْاق انشذٚذٍٚ
ٔيٍ انًٓى يعش ح ىٌ نٛظ كم ىنى  ٙانظذس ٚعُ ٙرتحح
طذسٚح قذ ٚكٌٕ األنى َاذ اً يٍ وذ  ٙيؼشخ انظذس
ىٔ تغثة يشكهح  ٙانًش٘ء ىٔ  ٙان ٓاص انرُ غٙ

وكيل الكلية
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يا ان شق ت ٍٛانزتحح انظذسٚح انًغرقشج ٔانزتحح ٛش
انًغرقشج؟

أ0د /0منى جودة زغلول
عميد الكلية

ذحذز انزتحح انظذسٚح االيرٛادٚح ىٔ انًغرقشج  ٙىنٕال
يعُٛح
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