8 – Тарау
ШЫҚШЫТ БЕЗІ
Сізге қойылатын ұқсас сұрақтар:
Науқастың шықшыт безін қараңыз





Бет ісінуін бақылаңыз
Науқасты сілекейлі ісінуге тексеріңіз
Бет-жүзіне үңіліп, не көргеніңізді сипаттаңыз
Бет жүйкесіне баға беріңіз?

Науқастың шықшыт безін қараңыз





Бет ісінуін бақылаңыз
Науқасты сілекейлі ісінуге тексеріңіз
Бет-жүзіне үңіліп, не көргеніңізді сипаттаңыз
Бет жүйкесіне баға беріңіз?

Шықшыт безін тексеру үрдісі
1. Өз-өзіңізді таныстырып, науқастан тексеруге рұқсат сұраңыз
2. Алдынан және жанынан қарап шығыңыз






Науқастың жалпы күйі мен тамақтану деңгейі
Анық көрінетін ісік, түйін немесе асимметрия
Тыртық немесе ойықтар
Сәулелік терапиядан кейінгі қалған терідегі өзгерістер, телеангиэктазия
Бет асимметриясының айқын белгілері

3. Cаусақпен басып көру(пальпация)



Науқасты тексермес бұрын қандай ауыру, әлсіздік бар екенін біліңіз және бет
жағын қарайтыныңызды ескертіңіз.
Науқастың артында тұрып, бет және жақ бұрышында қандай томпақ ісінулер
барын қараңыз.

Егер табылса, келесі параметрлер бойынша сипаттаңыз:


Орналасуы-бір жақты немесе екі жақты (унилатералды не билатералды)

 Көлемі
 Пішіні
 Шеті/сырт үсті
 Тығыздығы/шартәрізділігі
 Сығылушылық
 Азаюшылық
 Беріктілігі
Терінің үстіңгі өзгеруін және ісінулерді қадағалаңыз

4. Ауыз қуысын тексеру (ауыз іші)
Екі саусақпен жақтың ішкі жағын бойлай, шықшыт безі жолында ұсақ кесектің не
тастың барын анықтаңыз.
Ескерту: Шықшыт безі жолы азу тістің жоғарғы жағындағы бүртікке жалғасады.
Шықшыт безін екі жақтан саусақпен басып көріп, ісінулерді анықтаңыз (8.1 сурет)

8.1 Сурет:Шықшыт безін басып көріп, ісікке анықтау

5. Бет жүйке қызметіне баға беру
Бұлшық етті жүйелі түрде тексеру


Самай бұлшық еті тарамдары – «қабақты жоғары көтеру» (т 8.2суре)

8.2 Сурет: Самай бұлшық еті нервтерін тексеру: «Қабақты жоғары көтеру»



Бет сүйегі тарамдары – көзді қысып жұму (8.3 сурет)

8.3 Сурет: Бет сүйегі тарамдарын тексеру: «Көздерінізді қысып жұмыңыз»

Ұрт тарамдары – ұртты ауамен толтыру (8.4 сурет)

8.4 Сурет: Ұрт тарамдары тексеру: «Ұртыңызды ауаға толтырыңыз »

Жақ асты шетінің тарамдары – тістерді көрсету (8.5 сурет)

8.5 Сурет: Жақ асты шетінің тарамдарын тексеру: «Тістеріңізді көрсетіңіз»



Мойын тарамдары – мойын бұлшық етін созу (8.6 сурет)

8.6 Сурет: Мойын тарамдарын тексеру: «Мойын бұлшық етін созыныз»

6. Тексеруді аяқтау
7. Науқасқа рахмет айту.
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