
 

 مقطع:                             1401سال                                         واحد:

کم: معاینه فیزیکی شعنوان برنامه  

: دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینیگروه هدف   

بالینی: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای مسئول برنامه  

  ننه فیزیکی نرمال شکم و انجام آآشنائی با تکنیک انجام معای هدف کلی :

ر درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال شکم را دهدف اختصاصی:
 بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

  

 درحیطه دانش :

 وپ (وسایل الزم برای انجام معاینه را نام ببرد .) استتوسک-1

 -1نام ببرد : دانشجو باید شرایط الزم برای معاینه شکم را که شامل موارد ذیل می باشد -2

اتاق معاینه باید آرام -3باشدSupine   توضعی بیمار باید در -2مثانه بیمار باید خالی باشد .

  ترمینولوژی مناسب جهت نشان دادن مکان یافته ها را نام ببرد .-4باشد .

بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.دانشجو باید   3-  

دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .-4  

  

 درحیطه نگرشی :

 دانشجو با تالش وپشتکار درجهت بهبود فراگیری وانجام این معاینه بکوشد .

معاینه بکار ببرد.دانشجو باید نهایت تالش خود را برای آرامش بیمار درهنگام   

دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .   

 

  

 درحیطه مهارتی :

 دانشجو باید بتواند معاینه شکم را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 

 

 

 عنوان مهارت:

 معاینه فیزیکی شکم

 

 



  

  : مشاهده 

استریا ،فتق ، تغییرات عروقی ، ضایعه یا راش . -وجود هرگونه اسکار -  

وجود هرگونه حرکت غیرطبیعی درشکم -  

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

  

  سمع :

دیافراگم گوشی را روی )مناطق مشخص شده شکم طبق شکل ( قراردهد . -  

صداهای روده ای را گوش دهد . -  

هرگونه بروئی درمنطقه شریان کلیوی ،شریان ایلیاک ویا آئورت را سمع کند  -  

 

دق :    

  دق را انجام دهد پروپر تکنیک مربع شکمی با استفاده از 4درهر-

طبقه بندی نماید .دال صداهای شنیده شده را به تمپان و  -  

نمایدکبد را اندازه گیری اسپن  -  

اوقتی خط میدکالویکوالر( ت پایین دق نماید ) درروی * تکنیک : قفسه سینه را به سمت 
 که حاشیه باالیی کبد راشناسایی نماید.

نی کبد شکم را به سمت باال دق نماید )روی خط میدکالویکوالر( ، تا وقتی که انتهای پایی
 را شناسایی نماید .

منطقه طحال را دق نماید : -   

ین فضای بین دنده ای را دق نماید که * تکنیک : در روی خط اگزیالری قدامی چپ آخر
دق  بطور نرمال تمپان است .ازبیمار بخواهد که یک نفس عمیق بکشد ودوباره آن ناحیه را

شنیده شد نشان دهنده بزرگی طحال dullnessنماید .اگر 
2                            .         است   

  

لمس :   

توجه کند .دینگ تندرنس گاربا لمس سطحی شروع کند و به هرگونه  -  

درصورت وجود هرگونه توده ویا درد عمقی ،آن را مشخص نماید . درلمس عمقی  -  

لمس کبد : -  

ه * تکنیک : انگشتان خود را درست زیرحاشیه دنده ای راست بگذارد وازبیمار بخواهید ک
 یک نفس عمیق بکشد ،شاید لبه کبد لمس شود . یک کبد نرمال دردناک نیست .

 

 عنوان مهارت:

 معاینه فیزیکی شکم

 (ادامه(

 

 



لمس منطقه آئورتیک -   

احتی : باالی منطقه آمبلیکال در خط وسط را عمیقا" فشاردهد ،دراین منطقه بر  * تکنیک
 ضربان آئورت احساس می شود .

لمس ناحیه طحال : -   

ازبیمار  چپ دنده ها را فشار دهید ، * تکنیک : با دست راست خود درست زیر لبه 
 بخواهید که یک نفس عمیق بکشد ، طحال بطور نرمال لمس نمی شود .

  

دانشجو باید بتواند تست های اختصاصی ذیل را انجام دهد   : 

Rebound Tenderness 

 * تکنیک : این عالمت برای التهاب پریتوئن می باشد .

ر فشار را بردارید اگبا دستان خود عمیقاٌ شکم را فشار دهید ،بعد از یک لحظه ،سریعاٌ 
  بیمار هنگام برداشتن فشار،ناراحت شود ،این عالمت دربیماروجود دارد.

Costovertebral tenderness. 

 * تکنیک : این نشانه در بیماریهای کلیوی دیده می شود .

شده خود بطور محکم به زوایای  ازبیماربخواهید که بنشیند ،با کنار دست مشت 
Costovertebral بزنید ،طرف راست وچپ را باهم مقایسه کنید ، هرگونه ناراحتی ضربه 

 نشان دهنده وجود این عالمت می باشد .

Shifting Dullness 

  تکنیک : این عالمت در آسیت وجود دارد .*

Psoas Sign. 

 * تکنیک : این عالمت درآپاندیسیت وجود دارد.

ا بیماربخواهید که هیپ راست خود ردستان خود را درباالی زانوی راست بیمار قراردهید واز
درمقابل فشار وارده خم نماید ، اگر درد شکمی افزایش یافت نشاندهنده وجود این 

  عالمت است

Obturator sign. 

 * تکنیک : این عالمت درآپاندیسیت وجود دارد.

را به طرف داخل Legپای راست بیمار را درحالی که زانویش خم است باال ببرید ، 
ن می دهد که این عالمت وجود دارداگر درد شکمی اقزایش یافت نشاد بچرخانی  

 نمایش شبیه سازی –سخنرانی  -: وسایل کمک آموزشی روش تدریس

      : انجام عملی مهارت بطور مستقلفعالیت دانشجو

 : آزمون ایستگاهیشیوه ارزیابی

 

 

 عنوان مهارت:

 معاینه فیزیکی شکم

 (ادامه(

 

 



 

 

 : مقطع                             99 سال ماه  اسفند                              :واحد

  : معاینه فیزیکی پستانعنوان برنامه 

 : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینیگروه هدف 

 : گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینیمسئول برنامه

 هدف کلی : 

 فیزیکی نرمال پستان و انجام آن .آشنائی با تکنیک انجام معاینه 

درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال پستان را در هدف اختصاصی:
 بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 درحیطه دانش :

 (  دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد. ) وسیله خاصی الزم نیست-1

 د مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.دانشجو باید بتوان -2

 دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید -3

 درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تالش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام 
 دهد.

درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را دانشجو باید نهایت تالش خود را برای اینکه بیمار 
 انجام دهد .

 دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 : درحیطه مهارتی 

 دانشجو درنگاه باید نکات ذیل را انجام دهد :

 از بیمار بخواهد که لبه تخت بنشیند .

پوست پرتقالی  -تورم یا تغییر رنگ-گیفرورفت-تقارنبه پستانها نگاه کنید ازنظر بررسی : 

 وضعیت نوک پستان-شدن

       

 

 

  عنوان مهارت:

تانپسمعاینه فیزیکی   
 

 



 

 

      به حرکت پستانها درطی مانورهای ذیل توجه کنید:

 باال بردن شانه ها-

 باال بردن دستها باالی سر-

 خم شدن بطرف جلو-

 ذیل را انجام دهد :دانشجو باید درلمس نکات -

 بیمار باید دروضعیت سوپاین باشد .-

)ازمحل  بوسیله قسمت نرم انگشتان نشانه ، وسطی وحلقه شروع به لمس نماید -
 اتصال کالویکول با استرنوم (

 بافت سینه را روی دیواره قفسه سینه فشاردهد با حرکات چرخشی کوچک-

 فشار سطحی برای بررسی الیه سطحی-

 ط برای الیه وسطیفشار متوس-

 فشار محکم برای بافت عمقی بکار ببرد.-

 قسمتهای طرفی پستان را لمس کند تا به زیر بغل برسد .-

 آرئول و نوک سینه رالمس کند.-

 نوک سینه را بین انگشت شصت ونشانه فشار دهد وهرگونه ترشح را بررسی کند .-

 زیر بغل را بررسی لنف نودها لمس کند .-

 

 

 

 نمایش شبیه سازی –سخنرانی  -: وسایل کمک آموزشی روش تدریس

      : انجام عملی مهارت بطور مستقلفعالیت دانشجو

 : آزمون ایستگاهیشیوه ارزیابی

 

 

 

 

  عنوان مهارت:

تانپسمعاینه فیزیکی   
 

 


