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  آزمايشگاهمقررات 

و حضور در تابلوي اعالنات نصب می شود توجه به ساعت دقیق برگزاري کالسها و گروه بندي ها  برنامه کالسها .1

 .ضروري استه در گروه مربوط

 جلوگیري خواهد   ود به کالس بعد از حضور اساتید از وردانشجو باید به موقع در کالس حضور داشته باشد و  .2

 .شد

ساعت غیبت مجاز در کالس هاي عملی و . دانشجو باید در تمام جلسات مربوط به هر درس حضور داشته باشد .3

گواهی دال بر غیبت موجه درس حذف و در غیر اینصورت تجاوز کند در صورت وجود  11/2آزمایشگاهی نباید از 

 .نمره صفر منظور خواهد شد

 .لذا رعایت قوانین حرفه اي الزامی است. تجسمی از محیط بیمارستان است آزمایشگاه مهارت هاي بالینی .4

 .ضروري استها جهت حضور در کالس و اتیكت مخصوص  تعیین شدهاستفاده از یونیفرم  .5

 ، کفش سفید پرستاريشلوار سورمه ايو مانتو سفید، مقنعه : ن پرستاري دانشجویایونیفرم 

 مشكی، کفش تیرهشلوار و مانتو سفید، مقنعه : دانشجویان پزشكی و مامایییونیفرم 

 .جلوگیري خواهد شدآزمایشگاه در صورت نداشتن یونیفرم تعیین شده، از ورود دانشجو به  .6

 .می باشدممنوع  آزمایشگاه درو الک ناخن بلند  ،داشتن زیور آالت  .1

 .رعایت ادب ، صبر و دقت در کالس عملی ضروري است .8

تحویل وسایل به  .در استفاده صحیح از مانكن ها و موالژها و وسایل آزمایشگاه حداکثر دقت را داشته باشید .9

 .می باشدوظایف دانشجویان  ءآزمایشگاه جزمسئول 

استفاده نفرمایید در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد  به هیچ وجه از تلفن همراه در کالس هاي عملی .11

 .خواهد شد

 .عملی ممنوع است، می توانید مطالب مهم را یادداشت کنید هاي هرگونه فیلمبرداري در کالس .11

دانشجو . نمایش داده می شود نكن یا موالژدر کالس هاي عملی مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روي ما .12

ه مراحل و چگونگی انجام تكنیک توجه کند ساعاتی نیز براي تمرین تكنیک ها در نظر گرفته موظف است با دقت ب

 .مهارتهاي آموخته شده را تمرین کندهماهنگی با مسئول آزمایشگاه، شده که دانشجو با 

 

 نحوه ارزشيابي

 (نمره 1)                                                                حضور فعال و بموقع در کالس   -1

 ( نمره 11)                                                     (چهارگزینه اي)امتحان پایان ترم تئوري  -2

 (نمره 1)                                      امتحان پایان ترم عملی                                      -3

 (نمره 2)          ینی                                                                         ارزشیابی تكو -4
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 رئوس مطالب

 

 گرفتن شرح حال سالمتي : عنوان مبحث جلسه اول 

  :هدف كلي

 .از بیمارانآشنایی دانشجویان با نحوه گرفتن شرح حال 

 :اهداف ويژه

  .حال را طبق چک لیست مربوطه بداند  اصول گرفتن شرح دانشجو باید -1

 .انجام این تكنیک بكوشد  پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -2

 .دانشجو باید نهایت تالش خود را براي آرامش بیمار درهنگام گرفتن شرح حال بكار ببرد -3

 .انشجو باید چگونگی وضرورت گرفتن شرح حال را براي بیمار توضیح دهد د -4

 .بتواند شرح حال بیمار را طبق چک لیست مربوطه بگیرد جو بایددانش -5

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

 چک لیست شرح حال 

 : نحوه اجرا

 . مشخصات دموگرافیک بیمار را بطور کامل سوال کنید -1

 .تاریخ و منبع گردآوري اطالعات را ذکر نمایید -2

 .را ذکر کنید (CC) شكایت اصلی بیمار -3

 .را بطور دقیق شرح دهید( PI)بیماري فعلی  -4

 .را بطور کامل شرح دهید( PMH)سابقه بیماریهاي قبلی  -5

 .بیمار را شرح دهید( FH)سابقه خانوادگی  -6

 .بیمار را شرح دهید( DH) داروهاي مصرفی قبلی و فعلی -1

 .را دقیقاً ذکر کنید... آلرژي ها و حساسیتهاي بیمار نسبت به غذا، دارو و  -8
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 .ذکر کنید مخدر، سیگار و الكل را اعتیاد بیمار به مواد -9

 .ظاهر عمومی بیمار را توصیف کنید -11

 .عالیم حیاتی را با شیوه صحیح، کنترل و ثبت نمایید -11

 .اخذ نمایید مربوطه سایر موارد مربوط به یک شرح حال کامل از بیمار را طبق چک لیست -12

 

 :ارزشيابي تكويني

  گرفته و تحویل استاد درس نمایدست مربوطه بیمار را طبق چک لیاز شرح حال یک نمونه دانشجو. 
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 معاينه پوست، مو و ناخن: جلسه دوم

  :هدف كلي

 .آشنایی دانشجویان با نحوه معاینه پوست، مو و ناخن

  :اهداف ويژه

  .بداند  تكنیک هاي معاینه پوست، مو و ناخن را دانشجو باید -1

 .بكوشد  هاانجام این تكنیك فراگیري وجهت بهبود  پشتكار در دانشجو با تالش و -2

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -3

 .گیردتكنیک هاي صحیح معاینه پوست، مو و ناخن را  بكار بتواند  دانشجو باید -4

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

 خط کش، منبع نوري مناسب

 : نحوه اجرا

 .را در بیمار بررسی کنید... ر خارش، خشكی ریزش مو، تغییر در خالها و وجود عالیم ذهنی نظی -1

پوست و غشاء هاي مخاطی را از نظر رنگ، پیگمانتاسیون، رطوبت، درجه حرارت و قوام مورد مشاهده و  -2

 .بررسی قرار دهید

 .پوست را از نظر تورگور پوستی، وجود ادم و درجه بندي آن مورد بررسی قرار دهید -3

رنگ، محل، اندازه، شكل، نوع و توزیع آن غشاء هاي مخاطی را از نظر وجود ضایعات مختلف، پوست و  -4

 .ها مورد بررسی قرار دهید

 .موها را از نظر بافت، توزیع و ریزش غیر طبیعی مورد شماهده و بررسی قرار دهید -5

 .ها مشاهده کنیدناخن ها را از نظر شكل، بافت، رنگ و وجود تغییرات غیر طبیعی بوجود آمده در آن -6

 .زمان پرشدگی مویرگی را به شیوه صحیح انجام دهید -1

 :ارزشيابي تكويني

  تكنیک هاي صحیح، مورد معاینه قرار داده و طبق را از نظر پوست، مو و ناخن بیمار  یکدانشجو

 .تحویل استاد درس نمایدگزارش آنرا 
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 معاينه سر و گردن: جلسه سوم

  :هدف كلي

 .معاینه سر و گردنصحیح نحوه  آشنایی دانشجویان با

  :اهداف ويژه

  .بداند  را سر و گردنتكنیک هاي معاینه  دانشجو باید -1

 .بكوشد  هاانجام این تكنیك پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -2

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -3

 .گیردرا  بكار  سر و گردنهاي صحیح معاینه تكنیک بتواند  دانشجو باید -4

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

 دستكش و پنبه اي یكاتوراپل ،چوب زباناوتوسكوپ، 

 : نحوه اجرا

 :معاينه جمجمه و صورت( الف

   اسكار، راش ، ریزش مو و وجود ضایعات: در معاینه جمجمه و صورت این موارد را مورد بررسی قرار دهید.  

 دیصورت، حرکات غیرارادي و یا ادم را مورد بررسی قرار ده ه آسیمتري درگون هر. 

 دیمورد لمس قرارده را در جمجمه و صورت هر گونه تندرنس و یا دفورمیتی. 

 :گوشهامعاينه ( ب 

 د یمورد لمس قرار ده ،نظر وجود درد آنها را از د ویبه الله گوشها نگاه کن. 

 د ییا دفورمیتی مورد بررسی قرار ده ندرنس ونظر وجود ت زائده ماستوئید را از. 

 یا  قرمزي و ،حساختمانهاي گوش میانی را ازنظر وجود ترش کانال گوش و وگرفته دست  در اتوسكوپ را

 .دفورمیتی مورد بررسی قرار دهد 

 دینظر وجود حرکات مورد بررسی قرارده پرده تمپان را از. 

 ا و تست تیک تاک ساعت را انجام دهیدتستهاي مربوط به حدت شنوایی شامل تست نجو. 

 تستهاي دیاپازونی شامل تست وبر، رینه و شوباخ را انجام دهید. 
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 :بيني معاينه ( ج 

 د نفسش را براي چند ثانیه نگاه داردیبخواه بیمار و از کردهبیمار را اندکی به عقب خم  سر. 

  را یا دفورمیتی  ترشح و قرمزي، هرگونه تورم،وجود  و دادهساختمانهاي قابل روئیت بینی را مورد توجه قرار

 .د یمورد بررسی قرار ده

 :گلومعاينه ( د 

 د که دهانش را بازکند یاز بیمار بخواه. 

 زیر زبان را مورد  ساختمانهاي داخلی دهان شامل حفره هاي بوکال و ،منبع نوري با استفاده از چوب زبان و

 .د یده بررسی قرار

 د که یاز بیمار بخواه و دادهچوب را روي زبان فشار )د یده بررسی قرارمورد  ناحیه پشت حلق راAh 

 . مورد بررسی قرار دهیدیا ترشح را  قرمزي و هرگونه بزرگی لوزه ها، .(بگوید

 :گردن ( ر

  کنید اسكار یا ضایعات دیگر توجه هرگونه آسیمتري،از طریق مشاهده گردن، به.         

 ،دیرا لمس کندر گردن دفورمیتی  یا وتوده  هرگونه ضایعه دردناک. 

 جلوي گوش، پشت گوش، قاعده جمجمه، لوزه اي، زیر فكی، زیر  غدد لنفاويانگشتان خود  با: غدد لنفاوي

در زاویه عضله )و فوق ترقوه اي ( درجلوي عضله استرنوکلیدوماستوئید)چانه اي، سطحی گردنی 

 .دیرا لمس نمای (ترقوه استرنوکلیدوماستوئید و

 دیده تیروئید را به طریقه ذیل مورد معاینه قراردهغ: 

 .دیناحیه گردن توجه کن گی تیروئید درزربه هرگونه ب -

 .دیبا انگشتان هر دو دست مشخص کنغضروف کاروتید را  ،گرفتهدرپشت بیمار قرار  -

 .رینگ تراشه به طرف پائین بیائید 2-3براي لمس ایسموس تیروئید  -

 .دیو وجود هرگونه ندول مورد بررسی قرار ده حل لوبهاتقارن، مزه ،اندا تیروئید را از نظر -

                                                                                                                      

 :ارزشیابی تكوینی

  مورد معاینه قرار داده و گزارش آنرا تكنیک هاي صحیحطبق  سر و گردنرا از نظر بیمار  یکدانشجو ،

 .تحویل استاد درس نماید
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 معاينه چشم : جلسه چهارم

  :هدف كلي

 .آشنایی دانشجویان با نحوه صحیح معاینه چشم

  :اهداف ويژه

  .بداند  تكنیک هاي معاینه چشم را دانشجو باید -1

 .بكوشد  اهانجام این تكنیك پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -2

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -3

 .گیردتكنیک هاي صحیح معاینه چشم را بكار بتواند  دانشجو باید -4

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

 افتالموسكوپ، چراغ قوه، کارت تست صحت بینایی، چارت اسنلن

 : نحوه اجرا

 :دیاندازه گیري نمایرتیب زیر به ترا  بینایی بیمارحدت  -1

پایی چارت اسنلن  21فاصله  بیمار را در به بیمار اجازه دهید اگر عینک یا لنز دارد آن را استفاده نماید، -

از او بخواهید که حروف ریز را بخواند تا جایی که  ازبیمار بخواهید که یک چشمش را بپوشاند و قراردهید ،

 .دیگر حروف را نتواند بخواند

 .توانست بخواند را ثبت کنید  ریزترین خطی را که بیمار -

یا دفورمیتی شامل هرگونه ضایعه  ، یفتالم پتوز ،اگزو: در معاینه ظاهر چشم به عالئم زیر توجه کنید -2

 عدم تقارن

 .پلكهاي پایین را بطرف پایین بكشید تا بتوانید اسكلرا و ملتحمه را نگاه کنید  -3

در این حالت  .ام سطح بولبار چشم دیده شودد که به طرفین و به پایین نگاه کند تا تماز بیمار بخواهی -4

 .یدبه هرگونه تغییر رنگ، قرمزي ، ترشح یا ضایعه توجه کن

 .یدیا ضایعه قرنیه توجه کن به هرگونه دفورمیتی عنبیه و -5

 .د یرا اندازه گیري نمایبیمار میدان بینایی  - 6

 .ابی نمایدعضالت خارج چشمی را ارزی دانشجو باید حرکات -1

 :رفلكس قرنیه را با تكنیک زیر مورد بررسی قرار دهید -8
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مرکز مردمكها دیده شود،  ي را مستقیم از روبروي بیمار به چشم او بتابانید، انعكاس نور قرنیه باید دررنو -

 .عضالت خارج چشمی می باشد هرگونه عدم تقارن مطرح کننده پاتولوژي در

از بیمار و بایستید یا بنشینید  پایی جلوي بیمار 3-6فاصله  دربراي بررسی حرکات خارج چشمی،  -9

  .اینكه سرش را تكان دهد تعقیب کندچشمانش بدون  بخواهید که انگشتان شما را با

ر را نو بیماربخواهید که به دور نگاه کند، اتاق را تاریک کنید و ازجهت بررسی واکنش مردمک به نور، . 11

 .هرگونه آسیمتري را ثبت کنید. دیبه واکنش مردمكها توجه کن و مایل به هرکدام از مردمكها بتابانید بطور

تطابق تست  یاکاهش یافته است، واکنش مردمک به نور وجود ندارد و در صورتیكه -11

(Accommodation )داشته و نگه سانتی متري بینی بیمار  11فاصله  انگشت خود را در. را انجام دهید

چشم توجه  پاسخ مردمک هر به و انگشت شما توجه کند به سپس و به دور "که متناوبا ازبیمار بخواهید

 .کنید

 :، ته چشم بیمار به طریق زیر معاینه کنیدافتالموسكوپبا کمک  -12

مقیاس دیوپتر  .تنظیم کنید تا نور آن درحد نیاز باشد افتالموسكوپ راکرده و اتاق را تا حد امكان تاریک  -

 .را روي صفر قرار دهید آن

 .را نگاه کنید و بالعكس  چشم چپ خود ،چشم چپ بیما ر با دست چپ و -           

 .می توانید دست خود را روي شانه بیمار قراردهید  براي کنترل بهتر - 

 .از بیمار بخواهید که به یک نقطه روي دیوار یا گوشه اتاق خیره شود -

 .ببینید Red Reflexبصورت یک  افتالموسكوپ نگاه کنید شما باید رتین را طریق از -

 کنیدآن را تعقیب  یک رگ خونی را پیداکنید و .نظیم کنید تا روي رتین فوکوس شوددیوپتر را طوري ت -

از دیسک به طرف  وایپتیک را مورد بررسی قرار دهید مربع خارج دیسک  4 ،تا به دیسک اپتیک برسید

 .کنید تا ماکوال را ببینید رکت داخل ح

 

 :ارزشيابي تكويني

  تكنیک هاي صحیح، مورد معاینه قرار داده و گزارش آنرا طبق را از نظر بینایی بیمار  یکدانشجو

 .تحویل استاد درس نماید
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 معاينه قفسه سينه و ريه ها: جلسه پنجم

  :هدف كلي

 .و ریه هاآشنایی دانشجویان با نحوه صحیح معاینه قفسه سینه 

  :اهداف ويژه

  .بداند  تكنیک هاي معاینه قفسه سینه و ریه ها را دانشجو باید -1

 .بكوشد  هاانجام این تكنیك پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -2

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -3

 .گیردعاینه قفسه سینه و ریه ها را بكار تكنیک هاي صحیح مبتواند  دانشجو باید -4

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

  استتوسكوپ

 : نحوه اجرا

 .شامل وضعیت بیمار و محیط آرام را فراهم کنیدمعاینه  انجام شرایط الزم براي -1

 .د یبیمار توجه کن یتالش تنفس ریتم ، عمق و ،به تعداددر مشاهده  -2

 .د یتوجه کن ی تنفس مانند ویزبه وجود صداهاي غیرطبیع -3

 .د یعضالت فرعی تنفسی توجه کن یا استفاده از به هرگونه تو رفتگی و -4

 .د یخلفی قفسه سینه توجه کنـ یا افزایش قطر قدامی  دفورمیتی و به آسیمتري قفسه سینه،   -5 

 .د یبه هرگونه انحراف تراشه از خط وسط توجه کن - 6      

    .د ییا دفورمیتی را تشخیص ده دنده ها و استرنوم هرگونه درد وبا لمس   -1      

  Expansionپشت بیمار  قراردادن دستان در ت درخط وسط قفسه سینه وصبا قرار دادن انگشتان ش -8      

 .د یقفسه سینه را برآورد نمای

 :دیچک کن را در بیمار( Tactile Fermitus)ارتعاش لمسی   - 9      
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شما  .شما با کف دست خود قفسه سینه را لمس کنید و .99ار بگوئید که چندین بار با صداي طبیعی بگوید به بیم -

افزایش این ارتعاش نشان می دهد که . که ازمجاري هوایی به ریه ها منتقل می شود را لمس کنید باید ارتعاشی را

 .این عالمت مثبت است 

 .کنیدصداهاي تنفسی استفاده  از دیافراگم استتوسكوپ براي سمع -11     

 .دیبه کیفیت صداهاي شنیده شده توجه کنکرده و سمع  باال تا پایین را از ناحیه به ناحیه و: پشت قفسه سینه -     

 .دیبه کیفیت صداهاي شنیده شده توجه کنکرده و از باال تا پایین را سمع  ناحیه به ناحیه و: قدام قفسه سینه  -     

 :را انجام دهید Bronchophonyتست  -11

ریه سمع دو هر  با استتوسكوپ مناطق متعددي را در .99از بیمار بخواهید که چندین بار با صداي نرمال بگوید   -

 .برونكوفونی نامیده می شود  ،صداهاي بلندتر. باشد( گرفته) muffle صداهایی که شما می شنوید باید. کنید

 :را انجام دهید Egophonyتست  -21

 muffleشما باید صداي  .مناطق مختلف ریه ها را سمع کنید"ee"بیمار بخواهید که بطور مداوم بگوید  از  -

 .دارد  یعنی این عالمت وجود ،شنیدید "ay "بشنوید، اگر شما صداي  

 

 :ارزشيابي تكويني

  قرار داده و تكنیک هاي صحیح، مورد معاینه طبق را از نظر قفسه سینه و ریه ها بیمار  یکدانشجو

 .گزارش آنرا تحویل استاد درس نماید
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 معاينه قلب و عروق: جلسه ششم

  :هدف كلي

 .آشنایی دانشجویان با نحوه صحیح معاینه قلب و عروق

  :اهداف ويژه

  .بداند  تكنیک هاي معاینه قلب و عروق را دانشجو باید -1

 .بكوشد  هاانجام این تكنیك پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -2

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -3

 .گیردتكنیک هاي صحیح معاینه قلب و عروق را بكار بتواند  دانشجو باید -4

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

  ، منبع نوريدستگاه فشارخوناستتوسكوپ، 

 

 : نحوه اجرا

 .شامل وضعیت بیمار و محیط آرام را فراهم کنیدمعاینه  انجام شرایط الزم براي -1

 .بیمار را از نظر وجود عالئم بیماري قلبی ـ ریوي مانند کالبنیگ، سیانوز و ادم مورد بررسی قرار دهید  -2

 .د یریتم نبضهاي شریانی را مورد بررسی قرار ده تعداد و -3

Pulse Classification in Adults (At Rest) 

Normal Bradycardia Tachycardia 

60 to 100 bpm less than 60 bpm more than 100 

Regular Regularly Irregular Irregularly Irregular 

Evenly spaced beats, 

may vary slightly with 

respiration 

Regular pattern 

overall with "skipped" 

beats 

Chaotic, no real pattern, 

very difficult to measure 

rate accurately 

 .د ینظر بررسی هرگونه پالس مورد بررسی قرار ده شریان کاروتید را از -4 

تغییر دامنه اش  دامنه و نظرز ا ارضربان شریان  و کردهلمس راست و چپ را بطور جداگانه شریان کاروتید  - 3

 .د یقراردهیا ضربان قلب مورد بررسی  بارنفس کشیدن و با هر
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 .دیسمع کن گوشینظر وجود هرگونه بروئی شریان کاروئید با استفاده از بل  ازبیمار را  -5

 .د یفشارخون سیستولیک به دیاستولیک را یادداشت نمای و کردهرا انداره گیري بیمار رخون فشا -6 

Blood Pressure Classification in Adults 

Category Systolic Diastolic 

Normal <130 <85 

High Normal 130-139 85-89 

Mild Hypertension 140-159 90-99 

Moderate Hypertension 160-179 100-109 

Severe Hypertension 180-209 110-119 

Crisis Hypertension >210 >120 

   

 .د یفشار ورید ژوگوالر را اندازه گیري کن -1

 :د یریقه ذیل مورد بررسی قرار دهناحیه پره کوردیال را به ط -8

 .بیمار در وضعیت سوپاین باشد و سرش مختصراً از میز باالتر باشد  -الف          

 .همیشه در سمت راست بیمار قرارگیرید  –ب           

 .د یده رارمورد بررسی قیا لرزش حرکات وجود ناحیه پره کوردیال از نظر  -ج          

 (از نظر وجود بررسی تریل یا ایمپالسهاي غیرطبیعی )ه پره کوردیال را لمس نمایید ناحی -د          

 .د یرا لمس نمای PMI (Point of Maximal impulse) ناحیه –ه           

 .د یکیفیت آن ایمپالس توجه کن ه وزاندا به محل، -و          

 :د یباید به نكات ذیل توجه کن قلب سمعدر  -9

 .از میز باالتر باشد  اًسرش مختصر وضعیت سوپاین باشد و بیمار در -الف          

 .سمت راست بیمار قرارگیرید  همیشه در -ب          

 :استفاده از دیافراگم استتوسكوپ مناطق ذیل را مورد سمع قرار دهید  با –ج           

 زدیک استرنومدومین فضاي بین دنده اي راست ن: نطقه آئورتیک م -            
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 دومین فضاي بین دنده اي چپ نزدیک اترنوم: منطقه پولمونیک -            

 استرنوم پنجمین فضاي بین دنده اي چپ نزدیک چهارمین و سومین،: منطقه تریكوسپید -           

 منطقه اپكس در: منطقه میترال  -          

 .دیرا مورد سمع قرار ده فوقبا استفاده از بل استتوسكوپ مناطق   -11    

 11- S1 ،S2 ،S3 و S4 د یرا با توجه به گرید یادداشت نمای. 

 

 :ارزشيابي تكويني  

  تكنیک هاي صحیح، مورد معاینه قرار داده و گزارش آنرا طبق را از نظر قلب و عروق بیمار  یکدانشجو

 .تحویل استاد درس نماید
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 معاينه شكم: لسه هفتمج

  :يهدف كل

 .آشنایی دانشجویان با نحوه صحیح معاینه شكم

  :اهداف ويژه

  .بداند  تكنیک هاي معاینه شكم را دانشجو باید -1

 .بكوشد  هاانجام این تكنیك پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -2

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -3

 .گیردتكنیک هاي صحیح معاینه شكم را بكار واند بت دانشجو باید -4

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

  استتوسكوپ

 

 : نحوه اجرا

 :لحاظ کنید   ،شرایط الزم براي معاینه شكم را که شامل موارد ذیل می باشد -1   

 ثانه بیمار باید خالی باشد م. 

  بیمار باید دروضعیت Supine  باشد. 

 م باشد اتاق معاینه باید آرا. 

  بدانیدترمینولوژي مناسب جهت نشان دادن مكان یافته ها را .  

Right Upper Quadrant ( RUQ) 

Right Lower Quadrant (RLQ) 

Left upper Quadrant (LUQ) 

Left lower Quadrant (LLQ)    

 :با مشاهده موارد زیر شروع کنیدمعاینه شكم را  -2

 .تق ، تغییرات عروقی، ضایعه یا راش ف استریا ، ،وجود هرگونه اسكار -
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 شكم وجود هرگونه حرکت غیرطبیعی در -

 .برآمده یا فرو رفته آیا صاف است ،: توجه به قوام شكم  -

 .د یصداهاي روده اي گوش ده داده و به قرارشكم مختلف دیافراگم گوشی را روي مناطق شكم، سمع جهت  -3

 .د ییا آئورت را سمع کن شریان ایلیاک و ،منطقه شریان کلیوي  هرگونه بروئی در -4

صداهاي شنیده شده را به . د یدق را انجام دهتكنیک مناسب ربع شكمی با استفاده از  4هر در دق شكم، جهت -5

 .د یطبقه بندي نمای dullتمپان و 

روي  در)د یدق نمایقفسه سینه را به سمت پایین  جهت این کار،. دیکبد را اندازه گیري نمای Spanبا کمک دق،  -6

روي )د یشكم را به سمت باال دق نمایسپس  .شناسایی نماید وقتی که حاشیه باالیی کبد را تا( خط میدکالویكوالر

 .د یاندازه گیري نمای نقطه را 2بین این نموده و ، تا وقتی که انتهاي پایینی کبد را شناسایی ( خط میدکالویكوالر

در روي خط اگزیالري قدامی چپ آخرین فضاي بین  جهت این کار،. یدق نمایمنطقه طحال را د با کمک دق، -1

دوباره آن ناحیه را  و کشیدهد که یک نفس عمیق یازبیمار بخواه .د که بطور نرمال تمپان است یدنده اي را دق نمای

 .نشان دهنده بزرگی طحال است ،شنیده شد dullnessاگر .دق نماید 

 .دیتوجه کنتندرنس و گاردینگ  و به هرگونه کردهحی شروع با لمس سطجهت لمس شكم،  -8

 .د یآن را مشخص نمای یا درد عمقی ، صورت وجود هرگونه توده و در لمس عمقی  در -9

بیمار  از و گذاشتهحاشیه دنده اي راست  انگشتان خود را درست زیر: جهت لمس کبد بدین صورت عمل کنید. 11

  .یک کبد نرمال دردناک نیست . شاید لبه کبد لمس شود بخواهید که یک نفس عمیق بكشد،

 

این منطقه براحتی  در. دیده فشار "باالي منطقه آمبلیكال در خط وسط را عمیقا ،لمس منطقه آئورتیک جهت -11

 .ضربان آئورت احساس می شود 

بیمار بخواهید که  چپ دنده ها را فشار دهید، از با دست راست خود درست زیر لبه  ،لمس ناحیه طحالجهت  -12

 .د یک نفس عمیق بكشد، طحال بطور نرمال لمس نمی شو

 .این عالمت براي التهاب پریتوئن می باشد  .را انجام دهید Rebound Tenderness  تست -13
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اگر بیمار هنگام برداشتن  .فشار را بردارید سریعاً بعد از یک لحظه، فشار دهید ، شكم را با دستان خود عمیقاً

 .وجود دارد بیمار این عالمت در ناراحت شود، فشار،

است، از روش زیر در بیماریهاي کلیوي مهم نشانه که یک  Costovertebral tendernessجهت بررسی   -21

 :استفاده کنید

ضربه  Costovertebralشده خود بطور محكم به زوایاي  با کنار دست مشت  د،بخواهید که بنشین بیمار از

 .گونه ناراحتی نشان دهنده وجود این عالمت می باشد  هر .هم مقایسه کنید چپ را با طرف راست و ،بزنید

15-  Shifting Dullness این عالمت در آسیت وجود دارد . را در بیمار بررسی کنید. 

دستان خود را جهت این کار، . بررسی کنیدآپاندیسیت جهت جهت تشخیص  Psoas Signنظر بیمار را از  -16

اگر درد  .مقابل فشار وارده خم نماید ازبیماربخواهید که هیپ راست خود را در درباالي زانوي راست بیمار قراردهید و

 .نشاندهنده وجود این عالمت است ،شكمی افزایش یافت

11- Obturator sign پاي راست بیمار را  جهت این کار،. بررسی کنیدآپاندیسیت هت بررسی بیمار از نظر را ج

نشان می دهد  ،اگر درد شكمی اقزایش یافت .را به طرف داخل بچرخانیدپا  درحالی که زانویش خم است باال ببرید ، 

 .که این عالمت وجود دارد

 :ارزشيابي تكويني

  نیک هاي صحیح، مورد معاینه قرار داده و گزارش آنرا تحویل تكطبق را از نظر شكم بیمار  یکدانشجو

 .استاد درس نماید
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 حركتيمعاينه اعصاب و سيستم : جلسه هشتم

  :هدف كلي

 .حرکتیآشنایی دانشجویان با نحوه صحیح معاینه سیستم هاي اعصاب و 

  :اهداف ويژه

  .بداند  را حرکتیتكنیک هاي معاینه سیستم هاي اعصاب و  دانشجو باید -5

 .بكوشد  هاانجام این تكنیك پشتكار درجهت بهبود فراگیري و دانشجو با تالش و -6

 .را براي بیمار توضیح دهد  انجام معاینهضرورت  انشجو باید چگونگی ود -1

 .گیردرا بكار  حرکتیتكنیک هاي صحیح معاینه سیستم هاي اعصاب و بتواند  دانشجو باید -8

 

 :وسايل و تجهيزات مورد نياز

 سواب پنبه اي  ،اتوسكوپ یا منبع نوري ،تابلوي اسنلن ،هرتز 512 و 128دیاپازون  چكش رفلكس،

 : نحوه اجرا

 1خود را روي  همچنین تفكر .د یچپ بدن توجه کن و شه به تقارن سمت راستمیهدر معاینه سیستم عصبی،   -1

 :قسمت متمرکز کنید 

 وضعیت روانی 

 اعصاب جمجمه اي 

 سیستم حرکتی 

 راه رفتن ستم تعادل وسی 

 رفلكسها 

 سیستم حسی 

 تستهاي ویژه 

 .د یوضعیت روانی بیمار را با استفاده از ابزار مورد لزوم ارزیابی نمای -2

 : د یبه موارد ذیل توجه نمایبا توجه به ظاهر عمومی بیمار  -3

 (3عصب   نقص)یس پتوز 

  (1نقص عصب )آسیمتري صورت 

  (5نقص عصب )گرفتگی صدا 
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 (5،1،11،12قص عصب ن)مات تلفظ کل 

  (6 ،4 ،3نقص عصب )وضعیت غیرعادي چشمها 

 (3و2نقص عصب ) عدم هماهنگی مردمكها 

 :دیرا به طریق ذیل معاینه نمایجمجمه اي گانه  12اعصاب  -4

 .اگر حس بویایی فرد نرمال نباشد( : Iعصب ) Olfactory –الف 

 سكوپیفوندومعاینه  A-             (:IIعصب )  Optic -ب

                                          -B بررسی حدت بینایی 

                                           C- بررسی میدان بینایی 

                                        -D   واکنش مردمكها به نوربررسی 

 بررسی پتوز A-  ( :IIIعصب) Oculomotor –ج 

                                          -B بررسی حرکات خارج چشمی 

 (پایین  به سمت داخل و)بررسی حرکات خارج چشمی   -Trochlear (IV)            :A  -د

  Trigeminal(V): -هـ 

A- از بیمار بخواهید که دهانش را بازکند و دندانهایش را روي هم : ماستر  بررسی قدرت عضالت تمپورال و

 .ماستر را لمس کنید عضله تمپورال و .کند قفل

-B گونه ها و  قسمت جلوي سر، یک جسم مناسب تیز بكار ببرید و: سه قسمت تست کنید  حس درد را در

پیدا  مورد غیر طبیعی  هرگونه گرا .جایگزین کنید سپس یک جسم کند را. فک را در دو طرف تست کنید

دراین  حسن لمس سطحی راهمچنین  .تحان کنیدب سرد یا گرم امنقطه را با آ 3این  حس حرارت در کردید،

 .استفاده از یک تكه پنبه بررسی نمائید سه نقطه با

 C- دیرفلكس قرنیه را بررسی نمای. 

 ( :VIعصب )  Abducens -و 

                                          A- (حرکات طرفی)د یحرکات خارج چشمی را تست کن 
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 ( :VIIعصب ) Facial -ز

               –A د یبررسی کن بیمار صورت هرگونه افتادگی یا آسیمتري را در. 

             -B هرگونه کندي، ضعف یا آسیمتري را یادداشت  و دادهد که کارهاي زیر را انجام یاز بیمار بخواه

 .کند 

  ابروها را باال ببرید. 

 هردو چشم را ببندد. 

 بخندد. 

  اخم کند. 

 ندانهایش را نشان بدهد د. 

  گونه هایش را باد کند. 

              -C دیرفلكس قرنیه را بررسی کن. 

 (:VIIIعصب ) Acoustic -ح

   –A را کنار هرگوش بیمار به هم  تاند و انگشتانیروبروي بیمار بنشین: د یرا بررسی کن بیمار میزان شنوایی

 مورد غیرطبیعیاگر هرگونه  درکدام سمت می شنود ، ا را چگونه ود که بگوید که صدیبخواه بیمار د و ازیبمال

 .دیتست رینه و وبر را انجام ده، هرتز  1124یا  512یک دیاپازون با کمک  ید،مشاهده کرد

 :(IXعصب ) Glossppharyngeal –ط 

 (: Xعصب ) Vagus -ي

                      –A (غی استآیا خشن یا تودما)د یبه صداي بیمار گوش ده  

                     B- د که آب دهانش را قورت دهد یاز بیمار بخواه.    

                      –C بخواهد که بگوید  از بیمار ah. 

                      D- رفلكس Gag صورت مثبت بودن ، در د کهیریک کنگلو را تح عقب: دیرا بررسی کن 

 .بیمار اغ می زند

 : XI)عصب ) Accessory–ک 

                      –A کنیدتراپزیوس را بررسی  یا آتروفی عضله درپشت بیمار بایستید و هرگونه آسیمتري و. 

                     -B شانه هایش را باال ببرد ،مقابل مقاومت د که دریاز بیمار بخواه.        
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                  -C  وماستوئید طرف استرنوکلید وعضله مقاومت سرش را بچرخاند مقابل د دریاز بیمار بخواه

 (.مقابل را لمس کند

 ( :XIIعصب ) Hypoglossal –ل 

                    –Aدهیدگوش  کلمات بیمار به . 

                         -B د یدهان توجه کن قرارگرفتن زبان در نحوه  به. 

                    -C د که زبانش را به طرفین حرکت دهد یهاز بیمار بخوا. 

 :دیبه طریقه ذیل معاینه کن رابیمار سیستم حرکتی  -3

 :دیموارد ذیل را بررسی کنسیستم حرکتی، مشاهده  در –لف ا   

                   -Aحرکات غیر ارادي 

                   -B (تال دیس پروگزیمال و –چپ  راست و)تقارن عضالت 

                   -Cآتروفی  

                   -Dتعادل 

                   -Eراه رفتن 

 :دیرا بررسی کنبیمار ت تون عضال -ب  

                   -Aبیمار بخواهید از Relax باشد. 

                   -B، کنید  باز را خم و مچ و آرنج بیمار انگشتان بیمار. 

                   -C باز کنید خم و مچ پا و زانوي بیمار را. 

                   -D مقابل حرکات پاسیو وجود دارد بطور طبیعی مقاومت کمی در. 

                    -E  باهرگونه کاهش یا افزایش توان عضالت توجه کنید. 

 .دیقدرت عضالت را بررسی کن–ج     

                   -Aعضالتش را حرکت دهد  ا،مقابل مقاومت شمر دد یاز بیمار بخواه. 
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                   -B د یطرف مقابل مقایسه کن همیشه هر طرف را با. 

                   -C پنج تقسیم بندي کنید قدرت عضالت را از صفر تا. 

 Grading Motor Strength 

Grade Description 

0/5 No muscle movement 

1/5 Visible muscle movement, but no movement at the joint 

2/5 Movement at the joint, but not against gravity 

3/5 Movement against gravity, but not against added resistance 

4/5 Movement against resistance, but less than normal 

5/5 Normal strength 

 .د ین بیمار را بررسی کنتعادل و راه رفت -4 

 .د یمعاینه کن رابیمار متناوب  و حرکات تند –الف           

 .دیرا معاینه کن  Point- to- Pointاتحرک -ب          

براي  بیمار بخواهید پاهایش را بهم بچسباند و از براي این کار، .د یرا انجام ده Rombergتست –ج           

 .تست مثبت است  ،اگر بیمار دچار عدم تعادل بشود  (ه بایستدثانیه باچشم بست 11-5)

 (:بطریقه ذیل)د یراه رفتن بیمار را معاینه کن -د          

                   -Aبیماردرطول اتاق راه برود و سپس برگردد. 

                   -Bبا پاشنه پا در روي یک خط مستقیم راه برود. 

                   -Cبا پنجه پا روي یک خط مستقیم راه برود. 

                   -D، لی لی بكند با هرپا. 

                   -E از وضعیت نشسته به حالت ایستاده در بیاید. 

 :د یرفلكسهاي بیمار را معاینه کن -5 

 :رفلكسهاي تاندونی عمقی  –الف           

           -Aبیمار باید Relax آن نباشد که براي تحریک بیمار  بیشتر از د،و نیرویی که شما بكار می بری باشد

 .الزم است 
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           -Bصورتی که بیمار انقباضات ایزومتریک انجام دهد ، تقویت می شود  رفلكسها در. 

           -Cطبقه بندي شوند  1-4 رفلكسها باید از. 

Tendon Reflex Grading Scale 

Grade Description 

0 Absent 

1+ or + Hypoactive 

2+ or ++ "Normal" 

3+ or +++ Hyperactive without clonus 

4+ or ++++ Hyperactive with clonus 

         -D  قرار گیردبررسی  موردرفلكسهاي زیر : 

 (C5-C6)Biceps 
 (C6-C7)Triceps 
 (C5-C6)Brachioradialis 
 (T8-T9-T10-T11-T12) Abdominal 
 (L2-L3-L4)Knee 
 (S1-S2)Ankle 

 .دیاندازه گیري کن کلونوس مچ پا را -ب

پا را با انتهاي چكش رفلكس یا کلید  کف هر  قسمت طرفی بدین ترتیب که .دیانجام ده را نسكییتست باب -ج 

 ،گرحالت بادبزنی شدن انگشتان دی شدن انگشت شست پا و به حرکات انگشتان پا دقت کنید، باز لمس کنید،

 .تست است  نت بودنشان دهنده مثب

 : د یرا به طریقه ذیل معاینه کنبیمار سیستم حسی  -6

 :دیباید نكات ذیل را درنظرداشته باش –الف           

                   -Aد یقبل از انجام هرتست به بیمار توضیح ده. 

                   -B باید بسته باشد  چشمهاي بیمار. 

                   -C دیهر طرف را با هم مقایسه کن.        

                   -Dدیدیستال را با هم مقایسه کن همیشه قسمت پروگزیمال و. 

 .دیحس ارتعاش را معاینه کن–ب 

 .دیحس لمس سطحی را معاینه کن -ج
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 .دیحس وضعیت را معاینه کن -د

 .دیحسهاي پوستی را معاینه کن -ه

 .دیرا معاینه کنحس حرارت  -و

        .دیحس تمایز را معاینه کن -ز

 

 :ارزشيابي تكويني

  تكنیک هاي صحیح، مورد معاینه قرار داده و طبق را بیمار  یک حرکتیسیستم عصبی و دانشجو

 .گزارش آنرا تحویل استاد درس نماید

  

 

 

 


