فحص الجهاز التنفسي

 .۱عرف بنفسك و استأذن كي تفحص المريض.

 .۲تفحص و أنت واقف عند مؤخرة السرير.

هل المريض يشعر بالراحة؟
كيف يتنفس؟
هل يستخدم عضالت إضافية (عضلة بطنية ,عضلة أخمعية أمامية ,عضلة قصية ترقوية خشائية )؟
حس جر الرغامى
انحسار تحت الضلع أو انحسار وربي
تشوهات جدار الصدر
الصدر المقعر أو الصدر ْ
الجؤجؤي
الزراق
فقر الدم
الدنف
استخدام أي ملحقات مثل :وعاء البلغم وجهاز االستنشاق واألكسجي .

 .۳احسب معدل التنفس.

 .٤انظر لكلتا اليدي :

بقع النيكوتي
زراق محيطي
عالمات لفقر الدم
تعجز األصابع  -األسباب المتعلقة بالجهاز التنفسي:
تقيح الرئة المزم (التليف الكيسي  ,الدبيلة  ,الخراج )
السرطا القصبي
ورم المتوسطة

التهاب األسناخ الرئوية المليف
توسع األوردة المحيطية
تحقق م الخفوق بسبب احتباس ثاني أكسيد الكربو .

 .٥جس النبض الكعبري.

هل النبض متسارع؟ (في حالة احتباس ثاني أكسيد الكربو ).

 .٦انظر للوجه والعيني :

عالمات لمتالزمة هورنر.
تقبض الحدقة  ,تدلي جف العي  ,عدم التعرق.
افحص الملتحمة للتحقق م فقر الدم.
اللسا  :تحقق م الزراق المركزي.

 .٦افحص الغدد اللمفاوية الرقبية م الخلف.

 .٧تحقق م ضغط الوريد الوداجي.

اجعل المريض يستلقي بحيث يكو على زاوية  ٤٥درجة واطلب منه أ يدير رأسه للجهة اليسرى.

 .۸افحص الصدر

هل يعاني م ندبات؟
هل يعاني م تشوهات؟
الحظ حركته أثناء التنفس.

 .۹تحسس م الموضع الرغامي و المسافة بي الحد السفلي للغضروف الحلقي و القص.

 .۱۱تحسس ضربة القمة و االرتفاع المجاور للقص.

 .۱۱افحص الصدر م األمام والخلف.

أ) تمدد جدار الصدر.
ب) الحسيس الصوتي اللمسي (اطلب المريض أ يقول "أربعة وأربعي " أو أي كلمات مشابهة).

 :۲يتم تقييم الحسيس الصوتي اللمسي بوضع الجهة الزندية لكلتا اليدي أفقيا بي األضالع في جانبي الصدر واطلب منه أ .شكل ۲
يقول "أربعة وأربعي " ,ثم قم بمقارنة االهتزازات التي أجريت على جانبي الصدر.

ج) القرع:
ابدأ م حفرة الترقوة
ال تنسى جانب الصدر

 :۳قرع جدار الصدر .اقرع كل نواحي جدار الصدر (األمامية و الخلفية و العلوية والوسطى و القواعد ) ,ضع .شكل ۲
إصبعك في الحيز بي ضلعي المريض و اقرع على إصبعك ثم قار الرني لكال الجانبي .

د) التسمع مع الحجاب الحاجز:
ابدأ م حفرة الترقوة.
ال تنسى جانب الصدر.
اطلب المريض أ يسعل إذا سمعت صوت خشخشة.
هـ) الرني الصوتي (اطلب المريض أ يقول "أربعة و أربعي " أو أي كلمات مشابهة).

 .۱۲تحسس تورم الكاحل

 .۱۳إلنهاء الفحص:
قم بقياس درجة الحرارة.
افحص ذروة الجريا .
افحص غازات الدم الشرياني.

 .۱٤أشكر المريض.
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