7 – Тарау
МОЙЫН
Сізге қойылатын ұқсас сұрақтар:




Науқастың мойнын тексеріңіз
Мойынның ісінуін тексеріңіз
Науқастыңлимфалық түйіндерін тексеріңіз

Мойынды тексеру үрдісі
1. Өз-өзіңізді таныстырып, науқастан тексеруге рұқсат сұраңыз.
2. Науқастың мойнын тексеруге дайындаңыз – егер қажет болса, мойнын
қозғалтыңыз
3. Алдынан бастап жанынан қарай қарап шығыңыз
Мыналарға тексеріңіз:






Науқастың жалпы жағдайы-кахексия?
Мойындағы анық көрінетін ісіңкілік немесе асимметрия
Тыртықтар
Сәуле терапиясынан кейін терінің өзгеруі, мысалы телеангиэктазия
Беттің асимметриясы, мысалы хирургиялық операциядан кейінгі сал ауруы

Ескерту: егер науқастың жанында бір шыны суды байқасаңыз, онда бұл қалқанша
безге тексеру болуы мүмкін.
Егер сенімсіз болсаңыз, бір шыны су сұрап, науқасқа ішкізіп, тілін шығаруын
сұраңыз. Егер бұл қалқанша безге тексеру сынағы болмаса, сынақ алушылар
ескерту жасайды, не керісінше қалқанша безге тексеруді жалғастыруға қарсы
болмайды, толығымен 13 тарауда (Қалқанша без) жазылған.
4. Науқастың артына қарай ауысып, жүйелі түрде мойнын ұстап көріңіз




Науқасқа мойнын ұстап тексеретініңізді айтуды есте сақтаңыз және қандай
да бір ауыру барын сұраңыз
Жүйелі түрде алдыңғы және артқы мойынның үшбұрышы басу арқылы
мойында қандай да бір ісіңкілік немесе лимфалық түйіндердің барын
тексеріңіз.

Келесі аумақтарды міндетті түрде басып қарауды естен шығармаңыз:


Иектік









Жақ сүйек асты
Шықшыт безі/құлақ алды
Құлақ арты
Шүйде
Мойынның үстіңгі және терең қыртыстары
Бұғана үсті
Қалқанша безінің орты тұсы

Мойынның әрбір ұстап көретін бөлігіне сипаттама беріңіз:





Мөлшері
Ішкі құрылымға қатысты қозғалмалығы
Консистенциясы (қатты,берік,икемділік), түйінделу, тұрақсыздық
Жұмсақтық

5. Тексеруді аяқтау
Келесі нәрселерді қарайтыныңызды айтыңыз:





Кеңірдектің орналасуы
Ауыз қуысы мен асқазан-ішек жолдары, мұрын эндоскопиясы
Дауыс пен дауыс іркістерінің қозғалыстары
Бет терісінің зақымдануы және бас терісі

6. Науқасқа рахмет айту.
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