
 بررسی و شناخت

 نیره ناصری ـ کارشناسی ارشد پرستاری
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 پرستاری فرایند مرحله اولین :شناخت و بررسی

اصلی محور  3 دارای: 
 سالمتی تاریخچه -1
 فیزیکی معاینه -2
   آزمایشات -3
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تاریخچه سالمتی -1  
 

 :اصلی هدف 3
 بیمار از اطالعات گردآوری -1
 عاطفی ارتباط برقراری -2
 درمان به کمک و سالمتی حفظ جهت اطالعات دادن -3
 

 بیمار با مصاحبه طریق از
 (پرستار و بیمار بین هدفمند و شده ریزی برنامه گفتگوی یک)

 

 -4 و شروع -3 مناسب، محیط سازی فراهم -2 آمادگی، -1 :مصاحبه مراحل
 اختتام
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(بعد کالسیک 7در )بررسی نشانه های بیمار   

 محل 
 کیفیت 
مقدار یا شدت 
زمان 
موقعیت 
کننده تشدید عوامل 
آن به مربوط عالیم و دهنده تسکین عوامل 
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معاینه فیزیکی -2  

بیمار پای تا سر کامل بررسی 
فیزیکی معاینه مراحل: 
 معاینه محل و زمان معاینه، درباره توضیح :بیمار سازی آماده -1

 خصوصی و خلوت محیط یک سازی فراهم ـ آن علت و
 معاینه وسایل سازی آماده -2
 راحت؛ لباس مثانه؛ و روده تخلیه : بیمار جسمی آمادگی -3

 مناسب پوزیشن
 معاینه هدف بیان : بیمار روانی آمادگی -4
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 تکنیک های معاینه فیزیکی

Inspection 

Palpation 

Percussion 

Ausculation 
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Inspection 

 

 ،مشاهده با چشم غیر مسلح جهت بررسی رنگ ها، راش ها، اسکارها
 شکل بدن و حاالت چهره

 
 
 مشاهده با وسایلی نظیر اتوسکوپ برای معاینه گوش 
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Palpation 

 

هدف:  
 نوک) بدن حرکات و حرارت شکل، قوام، نظیر خصوصیاتی تعیین     

 (دست کف یا پشت انگشتان،
 :لمس انواع

 سطحی-
 عمقی-
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Percussion 

ارتعاشات و سمع قابل صداهای شنیدن و بدن سطح به ضربه کردن وارد :تعریف 
 .احساس قابل

 
و لمس با که اعضایی طبیعی غیر وضعیت تأیید و دانسیته اندازه، محل، تعیین :هدف 

 .اند شده مشخص سمع
 

دق انوع: 
 انگشت دو یا یک با بدن سطح به مستقیم ضربه :مستقیم-
 گذاشته بدن سطح روی که غالب غیر دست وسطی انگشت به ضربه :مستقیم غیر-

 .است شده
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:انواع صداهایی که در دق شنیده می شود  
 

1- Flatness (مات :)توسط بافتهای متراکم مثل استخوان و عضله 
 

2- Dulness (دال یا سنگین :) صدای خفه و آهسته در بافت های
 متراکم مثل کبد، طحال و قلب

 

3- Resonance :صدای خالی از ریه طبیعی پر شده از هوا 
 

4- Hyperresonance (غرشی :) صدای شنیده شده از ریه های دچار
 آمفیزم

 

5- Tympany (تمپان :)صدای موزون و طبل مانند از معده پر از هوا 
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Ausculation 

بدن در شده ایجاد صداهای شنیدن 
سمع انواع: 
 مستقیم-
 پزشکی گوشی با : مستقیم غیر-
 (قلبی صداهای بعضی) پایین بلندی با بلند صداهای سمع :بل-
 (تنفسی صداهای) باال بلندی با صداهای سمع :دیافراگم-
 کند می عمل دیافراکم مثل وگرنه شود داده فشار محکم نباید گوشی بل :نکته-

 .شود داده فشار محکم باید دیافراگم ولی
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Physical Examination of 

the  

Skin, Hair, and Nails 



Skin Functions 

حفاظت خارجی بدن 

تنظیم درجه حرارت 

عضو حساس به درد و لمس 

 تولید ویتامینD 

دفع مواد زاید بدن 

 

 



Skin Anatomy 



Skin Appendages 



Hair 



HISTORY 

 Skin 

– Changes 

 Timing 

Associated symptoms 

 Location 

Alleviating/aggravating 

 Treatment(s) 

Exposures 

 



History 

 

 Hair and nails 

– Changes 

 Timing 

Associated symptoms 

Nutrition 

Alleviating/aggravating 

 Treatment(s) 

Exposures 



History 

 
 Past Medical History 

– previous problems  

– systemic disease 

 Family History 

–  psoriasis, allergy and infections 

 Psychosocial 

– personal habits 

 



Examination 

 Ruler 

 Gloves 

 lamp 



Examination techniques 

 Inspection 

– Color   & Pigmentation 

– Uniformity 

– Thickness 

– Hygiene 

– Lesions 

 

 Palpation 

– Moisture 

– Temperature 

– Texture 

– Turgor 

– Mobility 

– Edema 

 



Color & Pigmentation  

 

توجه به هرگونه تغییر رنگ پوست: 

 (بویژه در لبها، بستر ناخن، کف دستها و ملتحمه پلکی(سیانوز     

 (//    //    //)  رنگ پریدگي          

 دپیگمانتاسیون                          

 زردي                                             

 اریتم                                                         

 برنزه شدن                                                                  



Temperature  & Moisture  

 

سردي یا گرمي پوست خشكي پوست 

تعریق فراوان 

 روغني شدن پوست 



 Turgor                   Texture 

 

كاهش تورگور پوستي پوست بسیار خشن 

 شکنندگی و پاره شدن

 پوست



 

 Hygiene                 Edeme  

 

عدم رعایت بهداشت 

آلودگی های انگلی 

 

 (درجه بندي)ادم گوده گذار 

 (mm2فرورفتگي +  )1

 (mm4فرورفتگي + )2

 (mm6فرورفتگي + )3

 (mm8فرورفتگي + )4



Lesion Description 

 Size, Shape, Color 

 Edges 

 Texture 

 Elevated or depressed 

 Exudates 

 Location&Distribution 

 PICTURE!! 



Morphology 

ضایعه رنگی بدون برجستگی کمتر از : ماکولcm 1  مثل
 کک و مک یا خال

شبیه ماکول ولی بزرگتر از : پچcm 1 مثل ماه گرفتگی 



MACULE PATCH 



1برجستگی توپر و کمتر از : پاپول cm مثل زگیل، جوش 
1شبیه پاپول ولی بزرگتر از : پالكcmمثل اگزما  
توده سفت عمیق تر از پاپول که به داخل درم نفوذ کرده : ندول

 مثل خال رنگی. است
توده سفت بزرگتر از ندول: تومور 
تجمع موضعی مایع در درم، برجسته و قرمز با شكل : ویل

 نامنظم مثل نیش حشره

 



PLAQUE WHEAL 



NODULES 



برجستگی محدود حاوی مایع سروزی یا خون  : وزیكول
 مثل آبله مرغان 1cmکمتر از 

وزیكولی که با مقدار زیادی ماده پر شده است: بول. 
وزیكول یا بولی که با چرك پر شده است: پوسچول. 



VESICLE BULLA 



PUSTULE CYST 



سلول های مرده و سفت شده اپیدرم که در حال  : پوسته
 جدا شدن هستند مثل شوره سر، پسوریازیس

جرم یا سرم خشک شده در سطح بدن مثل زخم  : کبره
 ناشی از ساییدگی



CRUSTING 
SCALING 



Morphology 

از دست دادن تمام یا بخشی از اپیدرم مل آبله بعد از پاره شدن: اروزیون 
تشكیل زخم در درم: اولسر 
 شكاف طولی مثل پای ورزشكار(: ترك)فیشر 
آسیب سطحی پوست در ثر مالش یا اصطكاك: اکسكوریشن 
کاهش حجم اپیدرم: آتروفی 
تشكیل بافت همبند مثل زخم التیام یافته: اسكار 



FISSURE ULCER 



ATROPHY LICHENIFICATION 



HYPERTROPHIC SCAR KELOID 



Nails 



EXAMINATION  NAILS 

ظاهر، رنگ بستر و کناره های ناخن، ضخامت و شكل صفحه  :  مشاهده. 1
 ناخن، زاویه بین ناخن و بستر آن

    
نرم ، سالم ، شفاف ، بدون التهاب ، اریتم و ورم کناره های  : ناخن طبیعی)

 (درجه در بستر آن 160آن و دارای زاویه حدود 
 صفحه ناخن: لمس. 2
 
 جهت کفایت خونرسانی محیطی: بررسی زمان پرشدگی مویرگی . 3



Morphology 



 خطوطBeau : فرورفتگی های عرضی در ناخن ها؛ مرتبط با بیماریهای
 حاد شدید

 

 

 

 

 خطوطMees :خطوط سفید عرضی؛ مرتبط با بیماریهای حاد شدید 

 

 

 
 
 

 



های ناخن Terry: یک دارای و بوده سفید به متمایل ناخن 
  با مرتبط باشد؛ می قرمز به متمایل ای قهوه دیستال نوار

 .2 نوع دیابت و CHF کبدی، سیروز

 



.بیشتر در مبتالیان به اورمی دیده می شود  

Lindsay nail 



Spooning - kiolonychia 



EXAMINATION 

NAILS 





جمجمه و صورت -1  
مشاهده:   

 صورت و سر شكل و تقارن اندازه، (الف       
 (.است متقارن و گرد نورموسفال، سر :طبیعی)     
  پرکاری در :اگزوفتالمی آکرومگالی؛ در :سر شدید بزرگی) :غیرطبیعی موارد        

  در :Moon face تیروئید؛ کاری کم در :خشک و آلود پف چهره تیروئید؛
 .کوشینگ سندرم

 صورت موی توزیع و تقارن (ب         
 صورت موهای افزایش یا ابرو موهای شدن نازك :طبیعی غیر       
  ـ (ها دندان دادن نشان و زدن لبخند ابرو، بردن باال) چهره حرکات تقارن (ج        

  تیک   یا لرزش
تغییرشكل یا کیست فرورفتگی، یا ندول توده، وجود نظر از جمجمه :لمس  

 ضربه  بدنبال
 
 



گردن -2  
گردن اجزاء:   
 تراپزیوس و استرنوکلوئیدوماستوئید :گردن عضالت-
 گردن و سر لنفاوی غدد-
 کاروتید شریان-
 ژوگولر وریدهای-
 تیروئید غده-
 تراشه-

 
 نشسته حالت در لمس و مشاهده :معاینه های تكنیک



 عضالت گردن



 عضالت گردن

چرخش و طرفین به سر کردن خم :استرنوکلوئیدوماستوئید عضله کار 
 سر
 تقارن بررسی هایپراکستنشن، کمی وضعیت در گردن مشاهده :معاینه

 .(سرگیجه و ناراحتی بدون) اطراف به چرخش و دوطرفه
 
 عقب و طرفین به سر چرخش :تراپزیوس عضله کار 

 هایپراکستنش دوباره و سینه قفسه به چانه زدن :معاینه



باید در جهت  )مشاهده محل غدد لنفاوی و لمس غدد از نظر اندازه، شكل، سطح، تحرك : معاینه
 .، تندرنس و قوام(باال، پایین و طرفین حرکت کند

 .بزرگی غدد، تندرنس، ثبات غدد و سفتی: غیر طبیعی
 

غدد لنفاوی گردن   



 



Cervical Adenopathy: 
Right anterior cervical 
adenopathy 
secondary to 
metastatic cancer.  
 



 غده تیروئید
و حنجره بین گردن پایین و قدام :محل بدن، ریز درون غده بزرگترین 

 لوب) .اند شده داده ارتباط هم به ایسموس با که لوب دو دارای تراشه؛
 (بزرگتر کمی راست

 
تیروئید مشاهده 

 و انحراف توده، به توجه هم؛ با ها غضروف و تراشه متقارن حرکت :طبیعی
 (.شود دیده تیروئید نباید) .تقارن عدم



قدامی و خلفی روش 2 :تیروئید لمس 
 تیروئیدیت در تندرنس ؛ گواتر در بزرگی :طبیعی غیر

 
 
 
 
 
 
 
در برویی سمع :غیرطبیعی :تیروئید بزرگی صورت در گوشی بل با :تیروئید سمع 

 .سمی گواتر
 



 تراشه
لمس:   

   اشاره؛ و شصت انگشت کمک با درازکش یا نشسته حال در
 .باشد وسط خط در بایستی

 سینه قفسه یا ریه گردنی، های توده در تراشه انحراف :طبیعی غیر



بینی و سینوس ها -3  



Anatomy and Physiology 
The Nose 

Outer Structures 

 

Internal Structures 



 بینی
حال شرح (الف: 
   :بینی ویژه عالیم -1
 گرفتگی و عطسه مانند) همراه عالیم و زمان مدت مقدار، بو، رنگ، :ترشح-

 (بینی
 قع در موجود اشكاالت و درمان مقدار، دفعات، محل، :بینی از خونریزی-

 .خونریزی
 رینیت، و بینی پولیپ آلرژی، ضربه، سابقه دوطرفه، یا یكطرفه :انسداد-

 مجرای انسداد) ریزش اشک یا (استاش شیپور انسداد در) درد گوش
 تنفس در اشكال ،(نازوالکریمال

 بینی اسپری مصرف سابقه -2
 بینی به ضربه هرگونه سابقه -3

 
 



 :بینی معاینه (ب
مشاهده 
 و لرزش شكل، تغییر پوست، رنگ اندازه، شكل، :بینی خارجی بخش .1

 (پوست با همرگ و متقارن ، نرم :طبیعی) ترشحات وجود
   :بینی اسپكولوم با بینی داخلی بخش .2

 موکوس) خونریزی؛ وجود و تورم ترشحات، و ها زخم موکوس، -      
   (ضایعه بدون و مرطوب صورتی، :طبیعی

 آلرژی :روشن باکتریال؛ عفونت :چرکی رینیت؛ :موکوئیدی ترشحات    
 .سوراخ و خونریزی وجود انحراف، :بینی دیواره -     

 بینی حفرات بودن باز چک .3
لمس 

 ثابت ساختار :طبیعی) غضروف و استخوان جابجایی و توده حساس، نواحی
 (یكنواخت و



 سینوس ها



Anatomy and Physiology 
The Paranasal Cavities 

Lateral Wall: Nasal Cavity Cross Section of Nasal Cavity, 
Anterior View 



Anatomy and Physiology 
The Paranasal Cavities  (cont’d) 



حال شرح: 
 ابتالی ناحیه در موضعی درد + بینی عالیم مشابه :سینوس بیماری عالیم

 سینوس
بینی اطراف های سینوس محل: 
 چشم باالی درد : (پیشانی) فرونتال-
 دوم و اول آسیای و دوم کوچک آسیای دندان نزدیک و چشم پشت درد : (فكی) ماگزیالری-

  چشم جلوی درد :اتموئید-
 منتشر درد :اسفنوئید-
 .باشد می چشمی بیماریهای با همراه یا بوده راجعه درد گاهی البته-
 

 
 
 

 
 



ها سینوس معاینه 
 
   لمس در حساسیت :لمس -1
 
 (Transillumination) ها سینوس از نور دادن عبور -2

 تشخیص جهت سینوس عالیم سایر وجود یا لمس در حساسیت صورت در
 سینوزیت



Physical Examination 
The Nose  (cont’d) 



Anatomy and Physiology 
Mouth and Throat 



دهان و حلق -5  
شامل دهان حفره: 
 لبها•
  ماگزیالری، ساب پاروتید، غدد شامل) بزاقی غدد•

 ((دهان کف) بوکال و زیرزبانی
 چشایی پرزهای و زبان•
   ها لثه•
 دندانها•
 نرم و سخت کام•
 ها لوزه کوچک زبان•
 حلق•
 لمس؛ و مشاهده :حلق و دهان معاینه   

 و قوه چراغ دندانی، آینه زبان، چوب :مودنیاز وسایل
 دستكش

 
 
 
 

 
 



 حال شرح (الف
 
 دهان با آن تناسب و مصنوعی دندان وجود•
 اشتها و وزن در تغییر•
 دخانیات و الكل مصرف•
 دندان و دهان بهداشت وضعیت•
 مصرفی داروهای•
 جویدن حین درد •
 همراه عالیم و دهانی ضایعات•

 
 

 
 



حلق و دهان معاینه: 
 غنچه توانایی و ضایعات هیدراسیون، قوام، رنگ، نظر از مشاهده : لبها -1

 (7 عصب آسیب در توانایی عدم) لبها کردن
 در زیاد قرمزی تنفسی؛ و قلبی مشكالت در سیانوز آنمی؛ در پریدگی رنگ   

 .CO با مسمومیت
 های دندان تعداد آنها، بهداشت و دندانها بودن ردیف مشاهده :ها دندان -2

 .شده کشیده یا پوسیده
  :ها گونه -3
 کیست یا ها خراشیدگی ها، زخم) ضایعات و قوام رطوبت، رنگ، مشاهده 

 :مثال :طبیعی غیر ؛ (مرطوب و قرمز به مایل صورتی ، نرم :طبیعی) ها
 بررسی برای مناسب محل ها گونه ؛(ضخیم سفید های لكه) لكوپالکی

 پریدگی رنگ یا زردی
توده یا زخم نظر از : لمس 
 

 
 
 

 
 



  :ها لثه -4
خونریزی و ضایعه جود و رنگ نظر از مشاهده 
و اسفنجی های لثه :مثال) لمس در حساسیت و توده ضخامت، نظر از لمس 

 (دندانی مشكالت در ها لثه تورم ؛C ویتامین کمبود در دهنده خونریزی
 

 دهان کف و زبان -5
حرکت در محدودت و لرزش انحراف، هرگونه نظر از زبان مشاهده 

 ضایعات و قوام اندازه، رنگ، ،(12 عصب عملكرد بررسی)
 .نرم :ها کناره در و باال در خشن کمی و مرطوب مالیم، قرمز :طبیعی زبان 
ضایعه و تورم رنگ، نظر از زبان زیر مشاهده 

 عروق دارای و نرم صورتی، :طبیعی زبان زیر
گاز و دستكش با توده و زخم وجود نظر از لمس 

 
 

 
 



Physical Examination 
Mouth and Throat (cont’d) 

Findings in or Under the Tongue 



 :ها کام -6
 .عقب در نرم و صورتی :نرم کام ـ جلو در شكل گنبدی و سفید :سخت کام
(کام شكاف مثل) نواقص و ها زخم قوام، رنگ، نظر از مشاهده 

 
   :حلق -7
خلفی بخش و ها لوزه خلفی و قدامی های پایک کوچک، زبان مشاهده 

 ها لوزه پشت حلق
 زرد چرکی یا موکوسی ترشحات بدون ، نرم و صورتی :طبیعی حلق بافت    

 سبز یا
 و کوچک زبان تورم و قرمزی رنگ، زرد ترشحات :چرکی گلودرد عالیم)

   (لوزه های پایک
 

 
 
 

 
 



گوش -6  

 



3 گوش بخش: 
 تمپان پرده :آن آخر در و گوش مجرای و الله شامل خارجی•
   .استیپ و اینكوس مالئوس، استخوان 3 طریق از هوا از پر حفره شامل میانی•
دسترسی قابل غیر معاینه جهت ؛ شنوایی و صدا انتقال جهت مهم :داخلی 

 
 :هوایی انتقال مراحل

 تمپان پرده به انتقال و خارجی گوش مجرای وارد صوتی تحریک -1
 ها استخوانچه به رسیدن و تمپان پرده از امواج عبور -2
 داخلی گوش سوراخ هابه استخوانچه از امواج انتقال -3
 مغز قشری بخش و شنوایی عصب تحریک حلزون، توسط ارتعاشات دریافت -4
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 شنوایی کاهش انواع

 میانی و خارج گوش در صوتی امواج انتقال عدم و اختالل :انتقالی -1
 مغز در شنوایی مراکز و شنوایی عصب داخلی، گوش ناهنجاری :عصبی -2
 مرکب -3
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Hearing Loss 
Conductive Loss Sensorineural Loss 



  :حال شرح (الف
 شنوایی کاهش خانوادگی سابقه•
 داروها مصرف•
 شنوایی در مشكل گونه هر و گوش در مانند سوت صدای•
 کاری عادات و بیمار شغل•
 سرطان ضد داروهای مصرف سابقه•
 سرگیجه•
 گوش از ترشح•
 درد و خارش•

 
 (خارجی گوش در فقط) لمس و مشاهده :معاینه های تكنیک
 قوه چراغ و دیاپازون اتوسكوپ، :نیاز مورد وسایل

 
 

 
 
 

 
 



   :معاینه (ب
 :گوش الله -1
وضع و پوستی ضایعات ، توده اندازه، تقارن، رنگ، نظر از مشاهده 

 قرارگیری
حساس نواحی و ارتجاعی خاصیت بافت، نظر از لمس 
 (گوش عفونت یا التهاب بیانگر :حساسیت گونه هر)
 اتوسكوپ با :گوش پرده و مجرا -2
قوام و رنگ و تورم و خارجی جسم قرمزی، ترشح، نظر از مجرا بررسی 

 (تیره ای قهوه تا زرد) سرومن
متمایل رنگ کم آبی :طبیعی) آن حدود و رنگ نظر از گوش پرده بررسی 

 (شفاف نیمه صدفی به
 
 

 
 
 

 
 



Eardrum  
Normal Right Eardrum Perforation  



Perforations 

Central perforation Marginal perforation 



 شنوایی حدت آزمایشات -3
نجوا تست 
ساعت تاك تیک تست 

 
 هوایی رسانایی آزمایشات -4
شنوایی کاهش تشخیص) استخوانی هدایت ارزیابی جهت :وبر آزمون 

 (انتقالی
استخوانی با هوایی هدایت مقایسه :رینه آزمون 
استخوانی هدایت مقایسه :شوباخ آزمون   
 کننده آزمون با بیمار گوش     
 
 

 
 
 

 
 



Physical Examination 
The Ear  (cont’d) 

Air and Bone Conduction 





  ديابت، مثل مزمن بيماريهاي خانوادگي سابقه •
  صدمات جراحي، چشمي، بيماريهاي باال، فشارخون

  داروهاي از استفاده پزشك، به مراجعه آخرين چشمي،
 .تماسي لنزهاي يا عينك و چشمي

 
 :چشمي بيماريهاي عمده عاليم•
 درد -                           بينايي كاهش-
 خستگي -                            ريزش اشك-
   قرمزي -                                  ترشح-
   سوزش -                                 خارش-
   دوبيني-



 (ماليم فشار) لمس و مشاهده
 

   چشم خارجي ساختمان بررسي -1
 انحراف يا زدگي بيرون :چشم بودن موازي و موقعيت  

 ها چشم
  (ريزي پوسته و انتشار كميت،) ابروها به توجه 
(پيچش جهت و توزيع يكنواختي، ) ها مژه 
دو زدن، پلك توانايي پوست، بافت و كيفيت) ها پلك  

  در بخصوص) ها پلك شدن بسته ميزان و بودن طرفه
 اكتروپيون و آنتروپيون پتوزيس، ؛ (بيهوش بيماران

وجود و شفافيت ، رنگ) (پلكي  و بولبار) ملتحمه  
 (ضايعات

 



 تورم، نظر از اشكي كيسه مشاهده :اشكي دستگاه 
 و اشكي كيسه لمس ـ ريزش اشك و حساسيت

 به مايع هرگونه زدن پس نظر از نازوالكريمال مجراي
 چشم داخل
 قرنيه 

 پيري قوس ؛ (مايل نور با) كدورت نظر از مشاهده -
 هاي لبه اطراف در نازك خاكستري سفيد حلقه)

 (قرنيه
 (پنجم عصب عملكرد بررسي) قرنيه رفلكس آزمون-

  سطحي لمس     
 نور به نسبت قرنيه رفلكس     

 



  مردمك 
  كدورت، به توجه) تقارن و  شكل رنگ، نظر از مشاهده -

 آنيزوكوريا و ميدريازيس ميوزيس، 
 نور به مشترك و مستقيم واكنش  -
 تطابق يا نزديك واكنش  -

 
  چشم خارجي حركات 

  نظر از چشم دهنده حركت عضله 6 كارايي بررسي  
 چشم وضعيت و هماهنگي

  عضله تعادل عدم بررسي :پوشش عدم ـ پوشش آزمون 
 چشم

 
 
 
 



  بينايي مسير ضايعات تشخيص :بينايي ميدان بررسي 
 

  بينايي حدت بررسي 
    36 فاصله از نوشته خواندن) نزديك ديد ارزيابي -

 (متري سانتي
  فاصله در (اسنلن چارت كمك با) بينايي فاصه ارزيابي -

 متري 6
 

  عملي ديد آزمايشات 
 (C/F) انگشتان شمارش آزمايش-
 (H/M) دست حركت آزمايش  -
 (L/P) نور درك آزمايش-

 
  چشم داخلي ساختمان بررسي :افتالموسكوپ با معاينه 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 بررسی و معاینه فیزیکی 
 سیستم تنفس

Nayereh Naseri 

MS in medical-surgical nursing 



 :اهداف این جلسه

مرور کوتاه بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفس 

 گرفتن تاریخچه سالمتی درباره سیستم تنفس 

 معاینه فیزیکی سیستم تنفس 



Anatomy and physiology  

سیستم تنفسی از بینی شروع شده و به آلوئول ها ختم می شود. 

تبادل گازها: عملکرد اصلی این سیستم. 

2 بخش اصلی : 

 .دستگاه تنفس فوقانی و دستگاه تنفس تحتانی

 



 

 The nose  

  pharynx 

  adenoid 

  tonsils 

  epiglottis 

  larynx, 

 and trachea.  

The upper respiratory tract includes 



The lower respiratory tract 

consists of 

 the bronchi, 

 Bronchioles 

  alveolar ducts 

  and alveoli 

  With the exception of the right and left 
main-stem bronchi, all lower airway 
structures  are contained within the 
lungs.  

 



 The right lung is divided into three lobes 

(upper, middle, and lower)  

  the left lung into two lobes (upper and 

lower)  

 The structures of the chest wall  

 (ribs, pleura, muscles of respiration) are 

also essential 

 

 







Physiology of Respiration 

 

 Ventilation. Ventilation involves inspiration (movement of 

 air into the lungs) and expiration (movement of air out of the 

 lungs). Air moves in and out of the lungs because intrathoracic 

 pressure changes in relation to pressure at the airway opening. 

 Contraction of the diaphragm and intercostal and scalene 
muscles 

 increases chest dimensions, thereby decreasing intrathoracic 

pressure. Gas flows from an area of higher pressure (atmospheric) 

 to one of lower pressure (intrathoracic) 

 



Equipment Needed 

 

 A Stethoscope  

 



 تعیین محل یافته ها روی قفسه سینه

بر اساس شمارش دنده ها و : )در امتداد محور عمودی -1

 (فواصل بین آنها

آنگل لوئیس: بهترین راهنما در جلوی قفسه سینه 

مهره : بهترین راهنما در پشت قفسه سینهT3 

 

 (جهت تعیین لوب های ریه)بر روی محیط قفسه سینه  -2

 بر اساس خطوط راهنمای فرضی 







 :محل قرارگیری ریه ها روی قفسه سینه





Position/Lighting/Draping 

 

 Position – 

  patient should sit upright on the examination table.  

 The patient's hands should remain at their sides.  

 When the back is examined the patient is usually 
asked to move their arms. 

 

 Lighting - adjusted so that it is ideal. 

 

  Draping - the chest should be fully exposed. 
Exposure time should be minimized. 



The basic steps of the 

examination 

 can be remembered with the 

mnemonic IPPA: 

 Inspection  

 Palpation  

 Percussion  

 Auscultation  

 

 



Health History 

 

Any risk factors for respiratory disease  

 smoking  

 sedentary lifestyle, immobilization  

 age  

 environmental exposure  
• Dust, chemicals, asbestos, air pollution  

 obesity  

 family history  

 



Cough 

 

 Type  
• dry, moist, productive, hoarse… 

 Onset  

 Duration  

 Pattern  
• activities, time of day, weather 

 Severity  
• effect on ADLs 

 Wheezing  

 Associated symptoms  

 Treatment and effectiveness  

 



sputum 

 amount  

 color  

 presence of blood  (hemoptysis)  

 odor  

 consistency  

 pattern of production  

 



 Respiratory infections or diseases (URI)  

 Trauma  

 Surgery  

 Chronic conditions of other systems 

 

 Family Health History 

 Tuberculosis  

 Emphysema  

 Lung Cancer  

 Allergies  

 Asthma  

 

Past Health History 



Inspection 

شکل تراشه و ستون فقرات 

شکل قفسه سینه 

عالیم دیسترس تنفسی 

تعداد، ریتم و عمق تنفس 

شکل ناخن ها 



Inspection 

 

 :شکل تراشه و ستون فقرات -1

 

 Tracheal deviation (can suggest of tension 
pneumothorax( 

 

 Kyphosis 

 Scoliosis  

http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate_trachea
http://en.wikipedia.org/wiki/Tension_pneumothorax
http://en.wikipedia.org/wiki/Tension_pneumothorax
http://en.wikipedia.org/wiki/Tension_pneumothorax
http://en.wikipedia.org/wiki/Tension_pneumothorax
http://en.wikipedia.org/wiki/Tension_pneumothorax
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyphosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Scoliosis


 شکل قفسه سینه -2
 

 Barrel chest  - chest wall increased anterior-
posterior; normal in children; typical of 
hyperinflation seen in COPD . 

 

 

 Pigeon chest 

 

 Funnel chest  

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/COPD
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrel_chest&action=edit


3- Signs of respiratory distress   

 

 Cyanosis  - person turns blue  

 Pursed-lip breathing 

 Accessory muscle use 

 Diaphragmatic paradox - the diaphragm moves 
opposite of the normal direction on inspiration; 
suspect flail segment in trauma  

 Intercostal indrawing  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(anatomy)


 Note the 

pursed-lip              

breathing       

. 

 

Cyanosis 





Palpation 

 

 

 توجه به نقاط حساس و هیپرترمی کانونی، توده یا فرورفتگی غیر طبیعی 

 (دامنه نوسان)بررسی اتساع تنفسی 

 بررسیTactile fremitus 



 



Assessing chest expansion in expiration (left) and inspiration (right). 

 





Percussion over the 

 anterior chest. 

 

 



 









Auscultation  

 جهت سمع صداهای تنفسی، از مددجو می خواهیم به

 .  آرامی  نفس کشیده و از راه دهان بازدم کند

 Begin at the apex of each lung and zigzag 

downward between intercostal spaces . 

Listen with the diaphragm portion of the 

stethoscope. 

 



 Normal breath sounds 

 Note  

 Pitch  

 Intensity  

 Quality  

 Duration  



 



Normal Breath Sounds 

 

 Bronchial :Heard over the trachea and mainstem bronchi (2nd-4th 
intercostal spaces either side of the sternum anteriorly and 3rd-6th 
intercostal spaces along the vertebrae posteriorly). The sounds are 
described as tubular and harsh. Also known as tracheal breath 
sounds. 

 Bronchovesicular :Heard over the major bronchi below the clavicles in 
the upper of the chest anteriorly. Bronchovesicular sounds heard over 
the peripheral lung denote pathology. The sounds are described as 
medium-pitched and continuous throughout inspiration and expiration. 

 Vesicular : Heard over the peripheral lung. Described as soft and low- 
pitched. Best heard on inspiration. 

 Diminished :Heard with shallow breathing; normal in obese patients 
with excessive adipose tissue and during pregnancy. Can also indicate 
an obstructed airway, partial or total lung collapse, or chronic lung 
disease. 



Normal auscultatory 

sound  



Adventitious Breath Sounds 

 

 Crackles 

–Discontinuous, secretions,  

Atelectasis 

 Wheezes 

–High Pitched 

–Obstruction, anatomic 

bronchoconstriction, inflammation 

 Stridor 

 Friction rub 



 معاینه قلب و عروق



 مروری بر آناتومی قلب

چپ سمت و پشت پريكورديوم، وسط در قلب 
 .دارد قرار استرنوم

 

قرار استرنوم راست سمت در راست، دهليز از كمي 
 .دارد

 

قلب رأس (Apex): فضاي در ـ چپ بطن از بخشي 
 .ميدكالويكوالر خط در 5 و 4 اي دنده بين

 

ضربان حداكثر نقطه يا اپيكال نبض محل :قلب رأس  
(PMI) باشد مي. 
 





 تاریخچه سالمتی -1
مهم هاي نشانه بررسي: 
-CP 
 قلب تپش-
   ريتمي ديس-
 نفس تنگي-
 سنكوپ-
 زودرس خستگي-
   ادم-
 سيانوز-
 (Levin) لوين عالمت-



بیمار کنونی تاریخچه 
 
بیماری گذشته تاریخچه: 
 قلبی بیماری-
  دیابت-
 هایپرلیپیدمی-
 باال فشارخون-
 سکته-
 قلبی روماتیسم-



 معاینه فیزیکی قلب -2

 بررسی هوشیاری؛ سطح :ظاهری وضع مشاهده -1
 و پریدگی رنگ خشم؛ و ترس اضطراب، میزان

 سیانوز
 PR و  BP کنترل -2
  :گردن و سر مشاهده -3
 صورت سیانوز و گوش الله لبها، رنگ-
  ژوگولر ورید اتساع بررسی-
 ژوگولر ورید فشار سنجش-

 

 





 لرزش، برجستگی، نظر از پریکوردیوم مشاهده -4
 .رویت قابل های نبض و عادی غیر حرکات

 (میترال ناحیه در اپیکال نبض :طبیعی)
 
 

 از ای دنده بین فضاهای و قلبی های کانون لمس -5
 تریل و نبض گونه هر نظر

 شکمی آئورت نبض و PMI در اپیکال نبض :طبیعی
 گاستر اپی ناحیه در



 قلبی های کانون در قلب سمع -6
 

 قلب طبیعی صداهای (الف
 

 قلب اضافی صداهای (ب
 

 قلبی مرمرهای یا ها سوفل (ج



 کانون های قلبی

 
 آئورتی ناحیه1.
 پولمونر ناحیه2.
 تریکوسپید ناحیه3.
 اپیکال یا میترال ناحیه4.
 استرنوکالویکوالر ناحیه5.
 ارب نقطه6.



 صداهای طبیعی قلب

صدای S1:   
 (Lub) میترال دریچه شدن بسته از ناشی-
 .شود می شنیده بهتر قلب اپکس در-

 

صدای S2:   
 (Dub) آئورت دریچه شدن بسته از ناشی -
 .شود می شنیده بهتر آئورتی ناحیه در-
 
1 سمعS 2 وS : در ـ صداها ریتم و تعداد به توجه  

 رادیال و اپیکال نبض مقایسه :ریتمی دیس زمان



Normal heart sounds 



 صداهای اضافی قلب

S3: ًاز بعد دقیقا S2 بطنی دیاستول انتهای در و. 

 

S4: ًاز قبل دقیقا S1 بطنی سیستول ابتدای در و. 
 
S3  و S4، لترال پوزیشن در و اپیکال ناحیه در 

 .شوند می سمع بهتر گوشی بل با چپ



 سوفل ها

از ناشی وزشی صداهای: 
   یا نرمال؛ دریچه طریق از خون جریان افزایش-
   یا  گشاد؛ حفرات و عروق یا تنگ دریچه از جلو به خون حرکت-
 بسته در نقص با دریچه طریق از خون عقب به برگشت جریان-

 .شدن
 
شامل سوفل مشخصات به توجه: 
 (قلبی سیکل در آن محل) سوفل زمان-
 قلب ضربان در آن محل-
 آن کیفیت و بلندی انتشار،-



معاینه فیزیکی عروق -3  

 :کاروتید شرایین (الف
 نشسته نیمه حالت در شریان نبض مشاهده-
 نبض قدرت و ریتم تعداد، نظر از شریان دوطرفه لمس-
 شریان روی تریل لمس و برویی سمع-

 ژوگوالر وریدهای (ب

 CVP و JVP گیری اندازه جهت وریدها مشاهده-

   :محیطی شرایین (ج
 دوطرفه بودن قرینه و قدرت تعداد، نظر از ها نبض کنترل-
 آلن تست انجام-
 محیطی وریدهای (د
 فلبیت و محیطی ادم واریس، نظر از لمس و مشاهده-

 بورگر آزمایش انجام-



 معاینه شکم

 نیره ناصری ـ کارشناسی ارشد پرستاری



 تقسیم بندی نواحی شکم

 

سیستم چهار ربع شکمی 

 
 

                     RUQ -  LUQ – RLQ – LLQ 

 
 

 



 سیستم نه گانه شکم
 

1 .                  هیپوکندر راست. 2اپی گاستریک 

3 .                  لومبار راست. 4هیپوکندر چپ 

5 .                     اینگوینال راست. 6لومبار چپ 

7 .               نافی. 8اینگوینال راست 

9 . (هیپوگاستریک) سوپراپوبیک 

 





 شرایط مهم برای انجام مصاحبه

نور خوب 
آرامش بیمار 
مثانه خالی 
پوزیشن مناسب 

 



 شایع ترین عالیم بیماریهای شکمی

درد شکمی 
تهوع ـ استفراغ 
تغییرات حرکات دودی روده 
رکتوراژی 
اسهال 
 یرقان 
هماتمز و ملنا 
اتساع شکم 
توده شکمی 

 

 





:معاینه شکم  

مشاهده( الف 
 حدود شکم و حرکات دودی روده ها  -
 سالمت پوست  -
 طرح شکم-
توجه به برامدگی موضعی اطراف ناف یا رباطهای  )تقارن شکم -

 (اینگوینال
 اندازه گیری دور شکم-
 توجه به ضربان آئورت-

 



 :  سمع شکم( ب
 
1-  صداهای روده 
2-  ،برویی در ناحیه اپیگاسترRUQ  وLUQ 
3- صداهای مالشی در نواحی کبد و طحال 



 دق شکم( ج
 

 :اهداف
تعیین مقدار و توزیع گاز در شکم 
 تشخیص توده های شکمی 
تعیین حدود کبد و طحال 

 

 ؟؟؟: یافته های طبیعی در دق

 



 لمس شکم( د
 

جهت تعیین تندرنس و ریباند تندرنس، وجود توده     
کبد، )شکمی یا اتساع آن و حدود اندام های شکمی 

 (طحال و کلیه
 

 سطحی و عمقی: نوع لمس 2



 روش های تشخیص آپاندیسیت

 (شروع و انتقال)بررسی محل درد 
 تندرنس درRLQ  
گاردینگ 
ریباند تندرنس 
نشانه روزینگ مثبت 



 روش های تشخیص آسیت

 

مشاهده عالیم احتمالی آسیت 
دق شکم 

Shifting dullness 

Fluid wave 



 معاینه سیستم عصبی

 نیره ناصری ـ کارشناسی ارشد پرستاری



:مراحل معاینه کامل عصبی  

 (وضع هوشی ـ عقلی و آگاهی)ارزیابی اعمال عالی مغز  -1
 ارزیابی اعصاب دوازده گانه مغزی -2
 ارزیابی دستگاه حرکتی -3
 بررسی رفلکس ها -4
 آزمون های مخچه ای -5
 ارزیابی سیستم حسی -6
 ایستادن و راه رفتن -7



 ارزیابی اعمال عالی مغز  -1
 (وضع هوشی ـ عقلی و آگاهی)

 سطح هوشیاری1.

 نسبت به زمان، مکان و شخص: آگاهی بیمار2.

 حافظه3.

 قضاوت4.

 اطالعات عمومی5.

 تکلم6.



 ارزیابی اعصاب دوازده گانه مغزی -2

بویایی: زوج یکم 
 معاینه با کمک مواد معطر

 
بینایی: زوج دوم 
 بررسی حدت بینایی -
 بررسی میدان بینایی -
 معاینه ته چشم-



 (اکولوموتور)حرکتی چشم : زوج سوم
 

حرکات خارج چشمی، تغییر اندازه مردمک و باال  : عملکرد
 .بردن پلک ها

 
 (افتادگی پلک در آسیب این عصب)توجه به حالت پلک ها 1.
 بررسی حرکات چشم به باال، پایین و داخل2.
 واکنش تطابق چشمها3.
 واکنش نسبت به نور  4.



 (تروکلئار)قرقره ای : زوج چهارم
 

 حرکت چشم به پایین و داخل: عملکرد
 

 : معاینه
مهم جهت پایین آمدن از  )نگاه کردن بیمار به پایین و داخل       

 (پله ها

 



 سه قلو یا سه شاخه: زوج پنجم
 

 :  شاخه حسی و حسی ـ حرکتی
 حس قرنیه، پوست صورت و مخاط بینی، دهان و لثه ها و حس درد زبان     

 :  شاخه حرکتی
 حرکت ماهیچه های جونده و گیجگاهی     

 :  معاینه
 حس درد و لمس صورت و پیشانی1.
 رفلکس قرنیه ـ پلکی2.
 معاینه ماهیچه های گیجگاهی و جونده3.
 باز نگه داشتن دهان در برابر مقاومت4.
 

 

 



 ابدوسنت یا برون گرداننده: زوج ششم
 

 حرکت کره چشم به سمت خارج
 :  معاینه

 نگاه کردن به طرفین 1.
 

 



 صورتی: زوج هفتم
 

 :  شاخه حسی 
 حس چشایی جلوی زبان     

 :  شاخه حرکتی
 (موثر در حاالت چهره)حرکت همه ماهیچه های صورت      

 : معاینه
 :  اجرای این دستورات توسط بیمار -1
محکم بستن پلک ها 
نشان دادن دندان ها 
جمع کردن لب ها 
باال بردن ابروها 
 بررسی حس چشایی -2

 

 



 دهلیزی ـ حلزونی: زوج هشتم
 

 :شاخه شنوایی و دهلیزی 2دارای 
  

 :معاینه شاخه شنوایی
تست نجوا ، رینه و وبر 
 

 :معاینه شاخه دهلیزی
آزمون کالریک و پوزیشن 



 زبانی ـ حلقی: زوج نهم
 

توانایی بلعیدن، رفلکس گگ، حرکت زبان و حس چشایی خلف  : عملکرد
 زبان

 :  معاینه
 «آ»بررسی حرکت کام نرم با گفتن 1.
 تحریک ته گلو با آبسالنگ2.
 (9صدای تودماغی در آسیب عصب )توجه به کیفیت صحبت کردن 3.
 .بررسی حس چشایی خلف زبان4.

 

 



 واگ: زوج دهم
 

حس حلق و حنجره 
 انشعابات پاراسمپاتیک به قفسه سینه و احشای شکمی 

 :  معاینه
 بررسی صدای بیمار از نظر خشونت و کیفیت تودماغی1.
 بررسی بیمار از نظر اشکال در بلع و انسداد  گلو2.

 

 



 شوکی: زوج یازدهم
 

عصب دهی به )و نخاعی ( 10و  9همراه با عصب )دارای دو بخش مغزی 
 (:  ماهیچه های گردن

      
 :  معاینه

 باال بردن شانه ها در برابر مقاومت توسط بیمار1.

 بررسی و مقایسه قوام و توده ماهیچه های دو طرف گردن2.

 چرخاندن سر بیمار به طرفین3.
 
 

 



 زیرزبانی: زوج دوازدهم
 

 عصب دهی به ماهیچه های زبان
 :  معاینه

 بررسی حرکات، قوام و قدرت زبان1.

 توجه به آتروفی یا لرزش خودبخودی زبان2.
 

 



 بررسی سیستم حرکتی( ج

 پوستی، های لکه طبیعی، غیر حرکات نظر از پوست لمس و نگاه (الف
 زیر های ندول ها، اندام طبیعی غیر شکل تغییر ها، اندام لرزش

 ها نبض لمس و پوستی
 

 ها اندام تون بررسی (ب
 احساس ها اندام فعال غیر حرکات هنگام به که مقاومتی مقدار :تون)      

 (.کنیم می
 

 ها اندام قدرت بررسی (ج

 



 معیارهای متداول برای سنجش شدت 
 ضعف عضالنی

 

 

 نمره

           عضالنی حرکت هیچگونه نبود یعنی عضو، کامل فلج .1 0

 .ارد د وجود عضو در جزیی انقباض یک فقط .2 1

 جاذبه نیروی برابر در تواند نمی ولی دهد می حرک را عضو بیمار .3 2
 (.کند بلند را عضو افق، سطح از نتواند یعنی) کند مقاومت زمین

  به ولی کند بلند جاذبه نیروی برابر در را خود اندام بتواند بیمار .4 3
 .شود می عضو سقوط و ضعف دچار زودی

  معاینه فشار با ولی کند تحمل را جاذبه نیروی مدتها مبتال، اندام .5 4
 .شود مغلوب کننده

 .باشد کامل بیمار قدرت .6 5



بررسی رفلکس ها( د  

 :معمول ترین رفلکس های مورد بررسی
 

 (سوپیناتور)دوسر، سه سر و رادیال : اندام های فوقانی 
(پالنتار)زانو، آشیل و کف پایی : اندام های تحتانی 
شکمی: رفلکس های سطحی 
بابینسکی، هوفمن، گراسپ و : رفلکس های پاتولوژیک

 شوستک

 



 



 



 درجه بندی رفلکس ها

 اصال جواب ندهد 0

 بسیار خفیف یا مشکوک جواب دهد - +

 (هیپورفلکسی)رفلکس کند باشد  +

 بطور طبیعی جواب دهد ++

 رفلکس ها تشدید شده باشد +++

 تشدید رفلکس همراه با کلونوس ++++

یعنی هایپررفلکسی شدید، به گونه ای که پس از وارد کردن ضربه ، اندام مربوطه  :  کلونوس
. برای چند لحظه، بطور پی در پی حرکات رفت و برگشتی داشته باشد  



آزمون های تعادلی مخچه -4  

بیمار نوشتن شیوه و زدن حرف چگونگی به توجه 

(تعادل بدون و گشاد پاهای با) بیمار رفتن راه شیوه به توجه 
بیمار در نیستاگموس مشاهده 
آزمایش Finger to nose 

Finger to finger 

Heel-toe walking 
Diadochokinesia (دستها سریع و متناوب حرکات) 

 



بررسی سیستم حسی -5  

حس لمس سطحی 
حس گرما و سرما 
حس درد 
فضایی اندام ها تحس عمقی و درک موقعی 
حس ارتعاش 
 حس های قشری شامل تشخیص خواص فیزیکی اشیا و درک فاصله

 بین دو نقطه
 (یعنی توانایی شناسایی یک شی از طریق لمس استروئوگنوزیس: نکته)     

آزمون گرافستزی 
 نقطه روی بدن 2تمیز دادن 

 



معاینه راه رفتن  -6  

 چگونگی قدم برداشتن و حالت کلی  )توجه به نحوه راه رفتن
 (بدن

 
تست رومبرگ 

 
طبیعی، هی پلژیک، اسپاستیک، مخچه ای،  : انواع راه رفتن    

 پارکینسونی، اردکی


