


تطور العمل بقسم الجراحة العامة

العيادة الخارجية

عمليات بسيطة 3متوسط 
د بمخدر موضعي يوميا بع

انتهاء العيادة

حالة كشف 40متوسط 
يوميا



العمليات البسيطة بالعيادة الخارجية
عدد العملياتاسم العملية

3اجراء متوسط يتمضعىومدرمختتحرةھاط

حاالت بسيطة يوميا 

بمخدر موضعي لتصل

الحاالت الي أكثر من 

عملية بسيطة 1500

شهر17في 

ضعىومدرمختتحكشابنلساكف

ضعىومدرمختتحراجخفتح

ضعىومدرمختتحرغائأظفر لسئصاا

ضعىومدرمختتحرصغینىدھسكیلستئصاا

ضعىومدرمختتحدىلثانمعینھذخا

ضعىومدرمختتحطرافالانمبیرغمجسراجستخا



تطور العمل بقسم الجراحة العامة

العمليات الجراحية
ابريل 11تم اجراء العمليات جراحية  بدءا من يوم 

بمعدل لستة عمليات واحدة اسبوعيا2017

18تم بدأ استخدام المنظار الجراحي ألول مرة يوم 
2017يوليو 

لستة عمليات أسبوعيا2تم زيادة عدد أيام العمليات الي 
2017بدءا من شهر أكتوبر 

جراحية عملية 25-21عدد يتم اآلن اجراء متوسط 
أسبوعيا

2018لستة عمليات أسبوعيا بدءا من شهر أغسطس 3تم زيادة عدد أيام العمليات الي 



شهر17عملية جراحية خالل 590تم اجراء 
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شهر17عملية جراحية خالل 590تم اجراء 

18أطفال أقل من 
سنة
18كبار أكبر من 41%

سنة
59%

سنة18أطفال أقل من 

سنة18كبار أكبر من 



عمليات صغرى
العملياتعدداسم العملية

11دهحواخصیھعلىمائیھقیلھ

23كلىدرمختتحرةھاط

37مخدر كلياستئصال كيس دھني تحت

18كلىدرمختتحكشابنلساكف

6بیھرالاقھطلمنااو طالبانمیھولیمفادهغلستئصاا

6بمخدر كليتوسيع مجري البول

5عينة من المستقيم بمخدر كليأخذ

عملية106



عمليات متوسطة
العملياتعدداسم العملية

73حىراجاو ذىفخاو بىاراو رىسرجااو رىسواءس( شبكھبكیرتدونب) فتقح صالا

7جراحيایھ دودلدة ائزالل استئصاا

10جىرشرخشلستئصاا

10(بالكى)جیھرشرسیوابلستئصاا

4سفلىجىرشرجاورناسلستصاا

14عصعصىبجیاو ورناسلستئصاا

12دىبالثدحمیاو ورم كتلھلستئصاا

16نلصفاسبكیدهحوامعلقھخصیھتتثبی

3قبھرلانمیھولیمفادهغلستئصاا

عملية149



عمليات كبرى
العملياتعدداسم العملية

12دىللثلكاملسئصاا

44(حیاراج)قیھدرلادهللغئىزجاو كلىلستئصاا

او ذىفخاو بىاراو رىسرجااو رىسواءسحیاراجشبكھبكیرتمعفتقح صالا

حىراج

81

9جیھرشرسیوابمعجىرشرخشلستئصاا

1ورم خبيث بالمستقيماستئصال

2بمتشعاو تجعرماو وىعلجىرشرجاورناسلستصاا

عملية149



عمليات كبرى

استئصال جذري معدل لسرطان بالثدي األيمن مع 

االبطيةاستئصال الغدد الليمفاوية 

استئصال كلي للغدة الدرقية



عمليات كبرى

شبكھبكیرتمعاربي فتقحصالا



عمليات ذات مهارة خاصة
العملياتعدداسم العملية

123(حىرالجاراظبالمن)یھرارلمایصلھولحالستئصاا

7المعدة بالمنظار الجراحيتكميم

6الزائدة الدودية بالمنظار الجراحياستئصال

5صلقافخلاو انیھرطلسااو تجعھرلماقیھدرلادهلغاملتضخكلىلستئصاا

1ورم بالغدة الجار درقيةاستئصال

7(حىرالجاراظبالمن)شبكھبكیرتدونباو معفتقح صالا

5معلقة بالمنظار الجراحيتثبيت خصية

25وىعلاو سفلىلحلیاح صالا

2اعادة تشكيل لفتحة الشرجاصالح عيب خلقي بالمستقيم مع

4د یدیغ صرتفت او اورام  او تكیساده او ئل زاستئصاامع طن حى للبراجف ستكشاا

2استئصال ورم بالغدة اللعابية النكفية أو تحت الفكية

2شبكھبكیرتمعاو دونب( فمضاعاو تجعرماو غيردمنس)فتقح صالا

2كيس بالشق الخيشومي بالرقبةاستئصال

2لساني درقي بالرقبةاستئصال ناسور

عملية192



عمليات ذات مهارة خاصة

رم استئصال كلي للغدد الليمفاوية بالرقبة بعد استئصال وحىرالجاراظبالمناربي خلقي فتقحصالا

سرطاني بالغدة الدرقية



عمليات ذات مهارة خاصة

ي استئصال فتق اربي غير مرتجع مع تركيب شبكة ف

سنة80مريض 

اصالح احليل سفلي



عمليات ذات مهارة خاصة

كيس ماء ضخم لستئصاامعطنللبحىراجفستكشاااستئصال كيس بالشق الخيشومي بالرقبة

سنوات4بجوار األمعاء في طفل 


