
معاینه قلب و عروق



:اهداف این جلسه

مرور کوتاه بر آناتومی قلب. 1

گرفتن تاریخچه سالمتی درباره قلب و عرو. ق2

معاینه فیزیکی قلب و عروق. 3



مروری بر آناتومی قلب

چپسمتوپشتپریکوردیوم،وسطدرقلب
.داردقراراسترنوم

ارقراسترنومراستسمتدرراست،دهلیزازکمی
.دارد

قلبرأس(Apex):فضایدرـچپبطنازبخشی
.میدکالویکوالرخطدر5و4ایدندهبین

ربانضحداکثرنقطهیااپیکالنبضمحل:قلبرأس
(PMI)باشدمی.





تاریخچه سالمتی-1
مهمهاینشانهبررسی:
-CP
قلبتپش-
ریتمیدیس-
نفستنگی-
سنکوپ-
زودرسخستگی-
ادم-
سیانوز-
(Levin)لوینعالمت-



بیمارکنونیتاریخچه

بیماریگذشتهتاریخچه:
قلبیبیماری-
دیابت-
هایپرلیپیدمی-
باالفشارخون-
سکته-
قلبیروماتیسم-



معاینه فیزیکی قلب-2

بررسیهوشیاری؛سطح:ظاهریوضعمشاهده-1
وپریدگیرنگخشم؛وترساضطراب،میزان

سیانوز
PRوBPکنترل-2

:گردنوسرمشاهده-3
صورتسیانوزوگوشاللهلبها،رنگ-
ژوگولروریداتساعبررسی-
ژوگولروریدفشارسنجش-





،لرزشبرجستگی،نظرازپریکوردیوممشاهده-4
.رویتقابلهاینبضوعادیغیرحرکات

(میترالناحیهدراپیکالنبض:طبیعی)

زاایدندهبینفضاهایوقلبیهایکانونلمس-5
تریلونبضگونههرنظر

شکمیآئورتنبضوPMIدراپیکالنبض:طبیعی
گاستراپیناحیهدر



قلبیهایکانوندرقلبسمع-6

قلبطبیعیصداهای(الف

قلباضافیصداهای(ب

قلبیمرمرهاییاهاسوفل(ج



کانون های قلبی

ناحیه. آئورتی1

ناحیه. پولمونر2

ناحیه. تریکوسپید3

ناحیه. اپیکالیامیترال4

ناحیه. استرنوکالویکوالر5

نقطه. ارب6



صداهای طبیعی قلب

صدایS1:

(Lub)میترالدریچهشدنبستهازناشی-
.شودمیشنیدهبهترقلباپکسدر-

صدایS2:
(Dub)آئورتدریچهشدنبستهازناشی-
.شودمیشنیدهبهترآئورتیناحیهدر-

سمعS1وS2:درـصداهاریتموتعدادبهتوجه
لرادیاواپیکالنبضمقایسه:ریتمیدیسزمان



Normal heart sounds



صداهای اضافی قلب

S3:ًازبعددقیقاS2بطنیدیاستولانتهایدرو.

S4:ًازقبلدقیقاS1بطنیسیستولابتدایدرو.

S3وS4،لترالپوزیشندرواپیکالناحیهدر
.شوندمیسمعبهترگوشیبلباچپ



سوفل ها
ازناشیوزشیصداهای:
یانرمال؛دریچهطریقازخونجریانافزایش-
ایگشاد؛حفراتوعروقیاتنگدریچهازجلوبهخونحرکت-
تهبسدرنقصبادریچهطریقازخونعقببهبرگشتجریان-

.شدن

شاملسوفلمشخصاتبهتوجه:
(قلبیسیکلدرآنمحل)سوفلزمان-
قلبضرباندرآنمحل-
آنکیفیتوبلندیانتشار،-



معاینه فیزیکی عروق-3

:کاروتیدشرایین(الف
نشستهنیمهحالتدرشریاننبضمشاهده-
نبضقدرتوریتمتعداد،نظرازشریاندوطرفهلمس-
شریانرویتریللمسوبروییسمع-

ژوگوالروریدهای(ب

CVPوJVPگیریاندازهجهتوریدهامشاهده-

:محیطیشرایین(ج
دوطرفهبودنقرینهوقدرتتعداد،نظرازهانبضکنترل-
آلنتستانجام-
محیطیوریدهای(د
فلبیتومحیطیادمواریس،نظرازلمسومشاهده-

بورگرآزمایشانجام-



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-
اطهای  توجه به برامدگی موضعی اطراف ناف یا رب)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

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

(طحال و کلیه

سطحی و عمقی: نوع لمس2



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



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 هوشیاری. 1

آگاهی بیمار. نسبت به زمان، مکان و شخص: 2

حافظه. 3

قضاوت. 4

اطالعات عمومی. 5

تکلم. 6



اعصاب دوازده گانه مغزی



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

توجه به حالت پلک ها . (بافتادگی پلک در آسیب این عص)1

بررسی حرکات چشم به باال، پایین و داخل. 2

واکنش تطابق چشمها. 3

واکنش نسبت به نور  . 4



(تروکلئار)قرقره ای : زوج چهارم

حرکت چشم به پایین و داخل: عملکرد

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

(پله ها



سه قلو یا سه شاخه: زوج پنجم

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

:  شاخه حرکتی
حرکت ماهیچه های جونده و گیجگاهی

:  معاینه
حس درد و لمس صورت و پیشانی. 1

رفلکس قرنیه ـ پلکی. 2

معاینه ماهیچه های گیجگاهی و جونده. 3

باز نگه داشتن دهان در برابر مقاومت. 4

رفلکس چانه. 5



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 دهلیزی2دارای 

:معاینه شاخه شنوایی
تست نجوا ، رینه و وبر

:معاینه شاخه دهلیزی
آزمون کالریک و پوزیشن



زبانی ـ حلقی: زوج نهم

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

:  معاینه
بررسی حرکت کام نرم با گفتن . «آ»1
تحریک ته گلو با آبسالنگ. 2

توجه به کیفیت صحبت کردن . (9صدای تودماغی در آسیب عصب )3

بررسی حس چشایی خلف زبان. 4.



واگ: زوج دهم

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

:  معاینه
بررسی صدای بیمار از نظر خشونت و کیفیت تودماغی. 1

بررسی بیمار از نظر اشکال در بلع و انسداد  گلو. 2



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 بیمار. 1

بررسی و مقایسه قوام و توده ماهیچه های دو طرف گردن. 2

چرخاندن سر بیمار به طرفین. 3



زیرزبانی: زوج دوازدهم

عصب دهی به ماهیچه های زبان
:  معاینه

بررسی حرکات، قوام و قدرت زبان. 1

توجه به آتروفی یا لرزش خودبخودی زبان. 2



بررسی سیستم حرکتی( ج

،پوستیهایلکهطبیعی،غیرحرکاتنظرازپوستلمسونگاه(الف
زیرهایندولها،اندامطبیعیغیرشکلتغییرها،انداملرزش

هانبضلمسوپوستی

هااندامتونبررسی(ب
احساسهااندامفعالغیرحرکاتهنگامبهکهمقاومتیمقدار:تون)

(.کنیممی

هااندامقدرتبررسی(ج



معیارهای متداول برای سنجش شدت 
ضعف عضالنی

نمره

0 عضالنیحرکتهیچگونهنبودیعنیعضو،کاملفلج.1

1 .ارددوجودعضودرجزییانقباضیکفقط.2

2 اذبهجنیرویبرابردرتواندنمیولیدهدمیحرکراعضوبیمار.3
(.ندکبلندراعضوافق،سطحازنتواندیعنی)کندمقاومتزمین

3 بهولیکندبلندجاذبهنیرویبرابردرراخوداندامبتواندبیمار.4
.شودمیعضوسقوطوضعفدچارزودی

4 معاینهفشارباولیکندتحملراجاذبهنیرویمدتهامبتال،اندام.5
.شودمغلوبکننده

5 .باشدکاملبیمارقدرت.6



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

0 اصال جواب ندهد

+- 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

بیمارنوشتنشیوهوزدنحرفچگونگیبهتوجه
(عادلتبدونوگشادپاهایبا)بیماررفتنراهشیوهبهتوجه
بیماردرنیستاگموسمشاهده
آزمایشFinger to nose

Finger to finger

Heel-shin

Rebound

Heel-toe walking

Diadochokinesia(دستهاسریعومتناوبحرکات)



بررسی سیستم حسی-5

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

بین دو نقطه
(یعنی عدم توانایی شناسایی یک شی از طریق لمساستروئوگنوزیس: نکته) 

آزمون گرافستزی
 نقطه روی بدن2تمیز دادن



معاینه راه رفتن -6

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

تست رومبرگ

ی،  طبیعی، هی پلژیک، اسپاستیک، مخچه ا: انواع راه رفتن
پارکینسونی، اردکی



How to get good doing the Exam

PRACTICE

PRACTICE

PRACTICE


