
جهعية الخدنات 
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 ا7سار اهعالجي

 ةرٍايج
 داهو جرهحم



 :التعريف بالبرىانج
بزىامج طيب عالجي وتثقيفي تشعى ادتنعية مً خاللُ لعالج مزضى ادتزوح املزمية 

 .ومتابعتَه وتوعيتَه بطزق الوقاية ميَا

 

 :  البرىانجأهداف 
 .ادتزوح املزميةعالج ومتابعة  -

 .باملشتشفى فرتات طويلةاذتد مً ملوث املزيض  -

 .  وقف ٍدر الوقت واملال للنزضى وأٍاليَه وختفيف معاىاتَه -

 .تقديه االستشارات الطبية للنزضى وأٍاليَه للوقاية مً ادتزوح املزمية -

 

 :الهستهدفةالفئة 
 .بادتزوح املزمية مً الدرجة الثالثة إىل العنيقةاملزضى املضابني 

 

 :الهيفذ

 سليناٌ اذتزبي متدضط القدو الشلزية وادتزوح املزمية

 

 التعريف بالبرىانج•
داوي 
 جروحك



 :الجروح الهزنية
ضغط ىفشي وجشدي وتشبب للنزضى أسابيع  4ٍي ادتزوح اليت ال تلتأو خالل 

 .الضخيةاملزضى وىظاو الزعاية عبء مالي كبري على شديد، فضال عً خلق 

 
 :  أىواع الجروح الهزنية

 .قدو سلزي. 1

 .قزوح الفزاش. 2

 .القزوح الوريدية. 3

 .الشزطاىيةادتزوح . 4

 .األعضابقزوح اعتالل . 5

 .جزوح ىاجتة عً اذتزوق. 6

 

 

 ىبذة عو الجروح الهزنية•
داوي 
 جروحك



جسجين اهحاهة ثى جلييًها يٌ كتن اهوجَة 
 اهطتية

 جلييى اهحاهة هيسث ةحاجة هودخول هوًسحشفى

جوفير ا7واد اهطتية هيعاهجة اهجرهح  
 هيحاةعة حاهة ا7رىض أستوعياى

 جلييى اهحاهة ةحاجة هدخول ا7سحشفى

اهحَسيق يع ا7سحشفى هإحاهة اهحاهة هه 
 هيحاةعحها ةعد اهخرهج يٌ ا7سحشفى

جلدىى االسحشارات اهوكائية هحجَب جكرار حدهث 
 اهجرهح ا7زيَة

 خطوات العهل في البرىانج•
داوي 
 جروحك



 م2016احصائيات عام •
داوي 
 جروحك

اهزىارات 
 ها7حاةعات

314  
 زىارة

 ا7سحفيدهن
 عالج هيحاةعة

55  
 يسحفيد

ا7سحفيدهن 
 اسحشارات

34 
 يسحفيد

 يدة اهحَفيذ

253 
 ساعة

يعدل اهزىارات 
 اهشهرو

26 
 زىارة

أٍواع اهجرهح 
 ا7سحهدفة

6   
 أٍواع



 احصائيات أثر البرىانج•
داوي 
 جروحك

 حاهة 1

جرهح •
 سرطاٍية

 حاالت 3

 جرهح هرىدىة•

 حاالت 4

جرهح يوحهتة •
 يٌ اهعًويات

 حاالت 4
حرهق يٌ •

 3ه  2اهدرجة 

 حاالت 5
 كرهح اهفرهش•

 حاهة 32
اهلدم •

 اهسكرىة

 الحاالت التي تم التعانل نعها

 ىتائج نتابعة الحاالت

 حاالت 2
يلرر هها ةحر أصتع •

اهلدم هشفاها 
 اهوه 

 حاالت 3
يلرر هها ةحر جحث •

اهركتة هشفاها 
 اهوه 

 حاالت 5
جرهح ال جوحئى •

يسحًرة ىلع 
 اهغيار اهيويي

 حاالت 6
جحوىن •

هوًسحشفى 
 جَوىى هيحاةعة

 حاالت 5
 جى اهحخفيف  •

 يٌ غيار كن ىوم
 اىام 3هغيار كن 

 حاهة 31
 شفاها اهوه•



 صور نو تيفيذ البرىانج•
داوي 
 جروحك

 قبل قبل قبل قبل

 بعد بعد بعد بعد

 بعد قبل



 :الطلبات الهقدنة للبرىانج
 طلب مً داخل وخارج ميطقة القضيه  106مع بداية الربىامج مت استقبال ودراسة 

 .حالة 34حالة وتقديه االستشارات لـ  14حالة ومت االعتذار مً  55مت قبول 

 

 : الحاالت التي تم التعانل نعها
 .  حزوق مً الدرجة الثاىية والثالثة( حاالت 4) -.                             الشلزيةالقدو ( حالة 32) -

 .جزوح ملتَبة بعد العنليات( حاالت 4) -.                               قزوح الفزاش( حاالت 5) -

 .جزوح سزطاىية( حالة 1) -.                             قزحة وريدية( حاالت 3) -  

 

 :ىتائج نتابعة الحاالت
 شفاٍا اهللحاهة  31
 مً الغيار اليوميوالتدفيف اياو  3بالغيار كل التخله مت حاالت  5
 (تيويه ومتابعة)مت ىضخَه للنتابعة باملشتشفى حتتاج حاالت  6
 تضيف مً ادتزوح اليت ال تلتئه مشتنزة على الغيار اليوميحاالت  5
 مقزر هلا برت حتت الزكبة وشفاٍا اهلل حاالت  3

 مقزر هلا برت أصبع القدو وشفاٍا اهلل حاهحيٌ 

 أثر البرىانج•
داوي 
 جروحك



جحلدم اهجًعية ةاهشكر هاهعرفان 
 هوراعي اهرسًي هوترٍايج

 عتداهوه ا7حيًيد
 هحصة ا7حيًيد

 الجهات الداعهة•
داوي 
 جروحك


