11 – ТАРАУ
ИЫҚ (ЖАУЫРЫН)
Сізге қойылатын ұқсас сұрақтар:




Науқастың иығын қарап шығу
Доға ауруының белгілерін анықтау
Айналу бұлшық етінің зақымдануын анықтау

1. Өз-өзіңізді таныстырып, науқастан тексеруге рұқсат сұраңыз
2. Науқас тұрып тұруы қажет
Науқастың алдынан, артынан, жанынан іздеңіз:







Тыртықтар
Ойыстар
Терінің қызаруы
Буын немесе сүйектің шығыңқы тұсы
Бұлшық ет асимметриясы немесе иықтың бұдырлы жері
Қалыптан тыс орналасу

3. Cезіну
Ауыру барын біліңіз




Буынды, бұғана маңын, жауырын тұсын, иық буынын басып көру.
Арқа жотасы, жауырын шегі мен сол маңдағы бұлшық етті саусақпен басу.
Қолтық асты шұқыры арқылы иық сүйегін басу.

4. Қозғалыс
Науқастың қимылын белсенді қозғалыс кезінде бақылаңыз.





Бүгу және жазу- емделушіден қолдарын (бас бармағымен нұскай) жоғары бағытта
көтеруін, одан кейін төмен түсіруін сұраңыз.
Алшақтату және жақындату арқылы науқастың қолдарын жоғары көтеріп, кейін
алшақтату бағытында екі жаққа ажыратады, қолдарын көкірекке көлденеңінен
қойып, жақындауы қажет.
Ішке және сыртқа айналу - науқас екі қолын арқасына қояды, бас саусағы жоғары
қарайды, осы кезде ішке айналуды байқайсыз және қолдарын бастың артына
қояды, шынтағын артқа қарай басып, сыртқа айналуды бақылай аласыз.

Қимыл-қозғалыстың қалыпты шамасы немесе деңгейі:







Бүгу- 180 градус
Жазылу -50 градус
Абдукция-180 градус
Аддукция -45 градус
Ішке айналу-90 радус
Сыртқа айналу-90 градус

5. Арнайы сынақтама
Айналу бұлшық еттерін тексеру:


Супраспинатус - нольдік деңгейден кері бағыттағы абдукция (11.1 сурет)



Инфраспинатус - тұрақты сыртқа айналу (11.2 сурет). Науқастың шынтағы өзіне
қарай 90 градусқа бүгілген, сынақ алушының бір қолы шынтақты ұстайды, ал
екінші қолмен тоқпан жіліктің қарсы келу реакциясын қадағалайды.

11.1 Сурет

11.2Cурет



Жауырын асты-тұрақты ішке айналу (11.3 сурет). Осыған балама-Гербер
(Goebers) сынағы.

11.3 Cурет

Жауырынды тексеру:


Науқастан екі қолын көкірек деңгейінде алдыға созып, керегеге қоюын сұраңыз
(11.4 сурет). Егер, жауырын құс қанаты тәрізді көтерілсе, бұл көкірек жүйке
жүйесінің зақымданғанын көрсетеді.

11.4 Cурет

Лейтенант белгісіне тексеру:


Иықтың төменгі жағының жарыққа әсерін тексеру (11.5 сурет). Егер параэстезия
байқалса, бұл қолтық асты жүйке жүйесінің зақымданғанын білдіреді.

11.5 Cурет

Шынтақты бүгетін бұлшық етті тексеру:


Иық қалыпты күйде, тоқпан жілік сырт жаққа айналған, шынтақ 90 градусқа иілген
қалыпта бұлшық ет сіңірін тексеру (11.6 сурет)

11.6 сурет

6. Тексеруді аяқтау
7. Науқасқа рахмет айту.
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