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Surgical Scalpelالمشرط الجراحي 
.يتألف من شفرة وحامل الشفرة

وكانت المشارط القديمة عبارة عن قطعة معدنية واحدة تشمل الحامل ❖

ً معهمالصعوبة تنظيفها والتعامل تعد تستعمل ، لكنها لم الشفرة .معا

Knife Handleالشفرة حامل 
.فرةعبارة عن قطعة معدنية ُمسطَّحة بسيطة تتثبَّت عليها الش• 

.ستعملةقياس الشفرة المباختالف ( و طولها)الشفرة يختلف قياس حامل • 

و مسك القلم، يُمسك حامل الشفرة باليد الُمسيطرة كما يُ : طريقة االستخدام• 

لحواف بشكل بشكل جيد حتى ال تنقطع او نشدَّه الجلد باليد األخرى نوتّر 

مشرشر



اليمين و إلى القلم،الطريقة الصحيحة لمسك حامل الشفرة، حيث نمسكه كما نُمسك توّضح الصورة إلى اليسار 

طريقة خاطئة لمسك حامل الشفرة



Bladeالشفرة 

23–21–15–13-11: األرقام تتعدَّد قياسات الشفرة من األصغر لألكبر حسب • 

وجه والجفن تُستخدم الشفرات الصغيرة عند التعامل مع جرح في األنسجة الناعمة كال• 
.العظميةفتُستخدم عند التعامل مع جروح البطن وفي الجراحاتأما الكبيرة واليد، 

:11رقم الشفرة •

حداث الثقوب كما شفرة ُمميِّّزة بأنَّها ذات رأس حاد جداً، لذلك تُستخدم بشكل رئيسي إل
من الجلد حيث يقوم الطبيب بشق بضعة سنتيمترات ض.التنظيريةفي الجراحة 

منع من ، حيث أن الرأس الحاد للشفرة يهذه الشقوقإلدخال األدوات التنظيرية عبر 
11أصغر قياساً من الشفرة رقم 10الشفرة رقم أنَّ بالرغم من كبيرتشكل شق 

.تأتي بسطح منحنيلكنها 

يوجد شفرات مختلفة يعتمد اختيارها ▪ 

.الجراح ومكان إجراء العمليةعلى 



Scissorالمقصات
.ى البطنالمستخدمة علالمقّصاتغير على األجفان المستخدمة فالمقصاتعملية مقصها الخاص، لكل ❖

:المقصأقسام ❖

 Finger Ringsإلدخال األصابع يتألف المقص من حلقات • 

 Shankو عنق

 Screw Jointمفصل المقص

 Blade(أو شفرته)المقص و نهاية 

المقصو رأس 

:نوعينإلى المقّصاتتقسم ❖

.الخيوطومقصاتاألنسجة، مقصات

مة نهاية مستقيمهما كان نوع المقص سواًء كان لقص األنسجة أو لقص الخيوط، فإنه قد يكون ذو ❖

Straight Blade  ذو نهاية منحنية أوCurved Blade 

Blunt Tipرأس كليل أو  Sharp Tipرأس حاد كما أنَّه قد يكون ذو ❖

ة ذو مقص أنسج, .حادمقص أنسجة ذو نهاية مستقيمة ورأس ) للمقّصاتاحتماالت 8وبذلك يكون لدينا ❖

(الخ......نهاية مستقيمة و رأس كليل



لوسط إلى اليمين، مقص بنهاية مستقيمة ورأس كليل، وفي ا

كليل،مقص بنهاية منحنية ورأس 

وإلى اليسار مقص بنهاية منحنية ورأس حاد

.دعم المقصبوتقوم السبابة واإلبهام في حلقاته، ) األصبع الرابع(البنصر يُمَسك المقص بإدخال : طريقة االستخدام



المقصات
.جودة المقصذات حلقات ذهبية وهي عالمة تجارية تدل على المقصاتتكون بعض 

المقصعلى جودة دليل حلقاته الذهبية نالحظ حاد، كما ورأس بنهايةمستقيمةمقص جراحي 



األنسجةمقّصات

 التسليخ، وهي ذات بنية ناعمة صغيرةمقصَّاتتُسمى.

 مقص بشدةاليكون مكان المفصل قريباً جداً من رأس المقص ليكون العمل دقيقاً إذ ال نحتاج لفتح

 حاداً أو أن يكونلرأس المقص ، و يمكن (هي الغالبة)منحنية أن تكون نهاية المقص ُمستقيمة أو يمكن

(.غالبا)كليالً 

 ة المنحنية النهايفي حال كانت نهاية المقص مستقيمة فتكون أنسب للعمل على األنسجة السطحية، أما

.نهاية المقصلرؤية أفضل فتكون أنسب للعمل على األنسجة العميقة ألّن االنحناء يُكسب الجراح زاوية 

 متناسبة مع مكان العمل الجراحي( و احجام) مختلفة لها اطوال

رأس األنسجة، الحظ قرب المفصل من المنحني لقص وتسليخ مقص 

metzenbaumدقة العمل للحفاظ على  surgical scissors



الخيوطمقّصات

.عريضو متينة و مقطعها تكون كبيرة نسبياً •

.إلى المنتصفالمفصل أقرب يكون •

.و الشاشأنواع الخيوط لقص جميع تستخدم •

متناسبة مع مكان العمل ( و احجام) مختلفة لها اطوال •

الجراحي



الضمادمقصات

ف ، حيث يكون رأسها بطرالضمادخاصة لقص مقصاتتوجد •

على الضمادالكليل تحت الطرف حاد؛ فيتم إدخال و آخر كليل 

ون دالضماد، وبهذا يُقص الضمادالحاد فوق و الطرف الجلد 

أو فكالمريضالحاجة لتحريك و دون يُجرح المريض، أن 

.فوق جرحهالضماد

 POTTS Angled Scissorsمقص خاص للجراحة الوعائية 



Needle Holderحامل اإلبرة
 خياطةالمتين، له شكل المقص، يُستخدم لمسك اإلبرة بإحكام ومنعها من الدوران أثناء.

 و شكل جيد لتطبيق ضغط كبير للتحكُّم باإلبرة بو ذلك مفصله قريب جداً من الرأس
.إمساكهالتحقيق متانة 

 عريضاً ( الرأس)لإلبرة السطح الُممسك و يكون ثخين، مقطعه

ً )خشناً و  .يزيد من تثبيت اإلبرةكي ( و فيه مسنناتمخرمشا

 إلحكام اإلغالق والتثبيتو القفل حلقتان لإلمساك له.

 االستخدامطريقة:

يُمسك حامل اإلبرة كما يُمسك المقص عن طريق إدخال اإلصبع • 

.في حلقاتهالرابع و اإلبهام 

من نقطة التقاء ثلثيها اإلبر الخياطة فتمسك برأس حامل أبرةأما • 

، ثم نتأكَّد من قفل الحامل، وإنَّ لطريقة إمساك ثلثها الخلفيمع األماميين 

:حيث، أهمية كبيرة( ثلثب ثلثين )بالحامل اإلبرة 

سيدخل                                  إذا كان اإلمساك من األمام أكثر سيصبح مدى اإلبرة المجدي الذي ✓
.بها وبالتالي يصعب التحكُّم األنسجة أقصر في 

وإذا كان اإلمساك من الخلف أكثر ستخف درجة التثبيت وتدور اإلبرة ✓

الخياطةأثناء 



، حيث يُمسك الحاملحامل اإلبرةطريقة إمساك 

إدخال اإلصبع عن طريق كما يُمسك المقص 

في حلقاتهالرابع واإلبهام 

- a رة اإلبعبر حامل إبرة الخياطة الطريقة الصحيحة لمسك

لثهااألماميين مع ثالتقاء ثلثيها من نقطة الحامل وذلك برأس 

الخلفي

- b  اإلبرة عرضة للتحطُّملمسك اإلبرةطريقة خاطئة ،

التحكُّموصعوبة في عبر حامل اإلبرة، 

c - درجة تثبيت خفيفةلمسك اإلبرةخاطئة طريقة ،

أثناء الخياطةواحتمالية دوران اإلبرة 

- d  (بزاويةاالنحناءُمتعلقة )اإلبرة لمسك خاطئة طريقة



Surgical Needlesاإلبر الجراحية 

يَّن، فقد تكون ُمعو رأس لكل إبرة طول ُمعيَّن، وانحناء ُمعيَّن ❖

:اإلبرة

.طويلة أو قصيرة• 

.أو مدورة( حادة)مثلثة ذات نهاية • 

.منحنية أو مستقيمة• 

ي سنتعامل يتم اختيار اإلبرة المناسبة حسب بُنية النسيج الذ❖

إلبرة من شكل رأس ااالعتبار كل معه وبناًء عليه نأخذ بعين 

.و انحناءهاوطولها 



Surgical Needlesاإلبر الجراحية 

 اإلبرة نهاية:

ة، فهي نستعمل إبر حادالصفاقإذا أردنا خياطة بنى قاسية مثل الجلد أو • 
(.مثلثيةنهاية )قاطعة  إبرة 

أما إذا أردنا خياطة • 

هشة ولينة مثل بنى 

القرنيّة و األوعية 

الدموية و االمعاء

مدورة،فنستعمل إبرة 

للجلدفهي ال تستخدم 

ألن دخولها بالجلد 

صعب



Surgical Needlesاإلبر الجراحية 

 اإلبرةطول:

تحتاج إلى اختيار طول اإلبرة المناسب حسب حجم النسيج، فالنسج الدقيقةيتم 
ب الطول عادة يتناس,طويلةالكبيرة فتحتاج إلى إبر أما النسج إبر قصيرة، 

.طردا مع قطر الخيط

 اإلبرةانحناء:

1/2الرقم ة ذات رقم يُمثِّّل نسبتها لمحيط الدائرة؛ فاإلبريكون لإلبرة المنحنية 
أنَّ اإلبرة أي 3/8الرقم  نصف دائرة، واإلبرة ذات اإلبرة تمثل أنَّ تعني 

.و هكذاثالثة أثمان الدائرة 

اإلبر المنحنيةألشكال صورة 



Surgical Needlesاإلبر الجراحية 

ننا خياطة البنى السطحية التي يمكفي 3/8اإلبرة تستخدم • •

.فتل اإلبرةالمناورة فيها يدوياً عن طريق 

، األمعاء)العميقة البنى لخياطة 5/8اإلبرة بينما تستخدم • •

احة تواجد مسمكانها لعدم إذ يمكن فتل اإلبرة في ، (المثانة

واسعة للعمل والمناورة



  Forcepsالمالقط

مالقط األنسجة •

تين بنهايتهما تتألف بشكل بسيط من صفيحتين معدنيتين ُمتقابلتين متصل

ينبغي ال )الجراحهذه المالقط لمسك األنسجة فهي بمثابة يدي تستعمل .القريبة

(.األنسجة باليدمسك 

الثالثة ابع باليد غير المسيطرة مثلما يُمسك القلم وذلك بمقابلة األصيُمسك •

.مع اإلبهام( السبابة والوسطى والبنصر)

متقابلتين،صفحيتينتوضح الصورة أجزاء ملقط األنسجة، يتألف من 

Tipرأس الملقط و نالحظ  Jointمتصلتين بمفصل 



 Forcepsالمالقط

A- الصحيحة لمسك ملقط األنسجة، يمسك باليد غير المسيطرة كما يمسك القلمالطريقة

b - قي األصابع، أثبته بباواإلبهام و ال خاطئة لمسك ملقط األنسجة، عندما أقوم بمسك القلم أمسكه بالسبابة طريقة

حرة ومقابلة لإلبهام( بقية األصابع)أبقيها وإنما 



 Forcepsالمالقط

:نوعيناألنسجة لمالقط • 

(:دون سن)الراضةاألنسجة غير مالقط -1

، و يستعمل نهايتهاتحوي سنّاً في و ال ، تسنناتناعمة أو بدون تسنناتيكون سطحها ذو ✓
(.أعصاب,أوعية، أجفان)الهشة الناعمة أو لمسك األنسجة 

(:بسن)الراضةمالقط األنسجة -2

ين لمسك الجلد شديدة باإلضافة إلى سنين متقابلتسننات، تحوي على آدسونتُدعى مالقط ✓
.و العضالت و األنسجة القاسية األخرىالصفاقو 



Hemostasis(البنس)اإلرقاءملقط  Forcep

:للبنسله بنية تشبه حامل اإلبرة لكنه يختلف عنه بأن •

.مفصل أقرب إلى المنتصف✓

زسطحه ✓ ليست البنسبخطوط متوازية تثبت النسج بشكل جيد، ولكن قوةُمحزَّ
.اإلبرة وتثبيتها بالشكل الصحيحكافية إلمساك 

:قياساتو عدة أنواع اإلرقاءلمالقط • 

األساسية إمساك األوعية الدموية الصغيرة بهدفمهمته , منحنيمنها ما هو ✓
ائي، كما بالتخثير بالمخثر الكهربالوعاء أو إما بربط ( اإلرقاء)النزف إيقاف 

يمكن أن يستخدم إلمساك النسج المختلفة



كوشر( بنس)ملقط 

وراّضةذو أسنان قوية اإلرقاءهو نوع خاص من مالقط ✓
:يُستعمل ل

.العضالتكصفاقلمسك األنسجة بهدف شدها بقوة ▪ 

رمية أو وكتلة )استئصالتحتاج إلى الكتل التي أو لمسك بعض ▪ 
(.ملتهبةمرارة 

.منحنييوجد منه نوع مستقيم وآخر ✓

راضألنه لإلرقاءال يستعمل ✓

،الممسوكبشكل كبير فقد يثقب الوعاء 

الجلدأو يستخدم للعضالت كما أنَّه ال 

(.تنهرس)لألنسجةألنه مخرب 



التعقيم( بنسات)مالقط 

اش الُمعقِّّمهي مالقط كبيرة ذات نهاية بشكل مثلث مفرغ أو حلقة، تُستعمل لمسك الش

لتطهير المنطقة الجراحية 

استئصالهايمكن أن تستخدم لمسك بعض كتل األنسجة ككتل الثدي أو المرارة الُمراد• 



الرفاداتتثبيت ( بنسات)مالقط 

ل لتثبيت ، تُستعمو شوكتينلهذه المالقط نهايتين حادتين • •

، فتصبح قطع الساحة الجراحيةالمعقمة حول الرفادات

(الشاناتبنسات)واحدة قطعة و كأنها الرفادات



Retractors المبعدات

دات أشكال • :عديدةو أنواع للُمبعِّّ

دات • • :ذاتيةُمبعِّّ

دات يدوية يستخدمها الطبيب لوحده  ة إلى الحاجدون هي ُمبعِّّ

ض  .تبعيدالقفالً يضمن استمرار تحوي ألنها مساعد،ُممّرِّ



Retractors المبعدات

:اليدوية المبعدات •

د صفيحة معدنية تهي  ستخدم لمسك من الُمعدَّات البسيطة فهي ُمجرَّ
د مع يتطلَّب وجود ُمساعو إزاحة األعضاء و استخدامها الحواف 
ف الكثير حوالتبعيداستعماالت واسعة فهي تستخدم لها , الطبيب

...البريتوان، العضالتالجلد،من األنسجة كالجلد، تحت 

فارابوفلها العديد من األشكال أهمها وأبسطها مبعّد •

.يستعمل من قِّبَل جميع الجراحينالذي 

دات اليدوية • • ً ومن أشكال الُمبعِّّ :أيضا

دات ✓ ..أكثربشوكة واحدة أو اثنتين أو شوكيةُمبعِّّ

دات البنى العميقة ذات الرأس المعقوف ✓ بشدةُمبعِّّ



•malleable

Retractors المبعدات



المبعدات الذاتية الكبيرة



Surgical Hookالمسبار

:استخداماته ❖

ت النسيج المرادكدليل لقص بعض األنسجة بحيث يدخل تحالُمقنّىالمسباريستعمل • 

ر المشرط فوق المجرى  .المسبارفال يؤذي النسيج تحتالُمقنّىقطعه، ثم يُمرَّ

.لصغيرةصغيرة لتجريف األنسجة الميتة وتنظيف الجروح امسابيركما يستخدم • 

حدوث هو كشف األذية، فعلى سبيل المثال عندالمسبارمن أهم استعماالت و واحدة • 

قناة الغدة ضمنالمسبارالوجه والشك بأذية قناة الغدة النكفية يمكن إدخال أذية في 

نالحظ من رالمسبادخول و أثناء فتحتها في الرحى الثانية العلوية، النكفية عبر 

على يدّل ذلكالمسبارأم ال، ففي حال رؤية المسبارإمكانية رؤية خالل الجرح 

وجود أذية بالقناة



ادوات الجراحة التنظيرية



ادوات الجراحة التنظيرية

مقصات,مالقط :المفتوحةادوات جراحية لها انواع  متعددة مثل الجراحة •
الخ...حوامل ابر,مسلخات,

سم30ادوات طويلة ال يقل طولها عن •

معزولة عادة •

اصبح الكثير منها لالستعمال مرة واحدة•

(التركارات)المبازلصممت لالستخدام ضمن •



Trocarsلمبازلا



العدسات و الكاميرات و البرج



ساحة العمل الجراحي



المشرط الكهربائي

وصل عن طريق التخثير الكهربائي و هو أداة ذات نهاية معدنية، يلالرقاءتستخدم ادات•

ي حال إلى جهاز يعطي طاقة كهربائية تتحول إلى طاقة حرارية يمكن أن تقطع النسج ف

صغيرة،كانت الطاقة كبيرة أو تكون مخثرة في حال كانت الطاقة 

:نوعانوله •

سم،1يشبه القلم، يخثر بمسافة حوالي نصف سم أو : المخثر العادي او احادي القطب•

ط المخثر ذو يشبه الملقط، وتكون الطاقة الكهربائية بين طرفي ملق: المخثر ثنائي القطب•

تخثير أكثر دقة ألن التخثير يتم بين قطبي الملقط، و ذو أذية أقل



ادوات ارقاء



Robotic Surgery



Thank You


