
 «بسمه تعالی» 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 فرم راهنمای بررسی وضعیت سالمت مددجوی بستری در بیمارستـان
 

 *** معرفی مددجو ***

 :تاریخ  :بخش  :بيمارستان  :تشخيص  :نام بيمار

 رعمومی بیمابررسی ظاهر   بیان مشکل بیمار از زبان خودش

 

 پوزیشن بدن ساختمان و
 

 رطوبت پوست رنگ ، حرارت و
 

 ميزان توجه و سطح هوشياری
 

 سابقه بستری شدن و علل آن سابقه بیماری های گذشته

  □ریوی  □عروقی     □قلبی     □دیابت    □فشار خون

سایر    □اتوایمون   □خون   □اعصاب □  گوارشی   □کليوی
 ..........................اهبيماری 

 
 
 

 

 *** بررسی عالئم حیاتی بیمار ***

 + + + + ( + الی ) شدت نبض                                                                                                                   تعداد نبض: 

 تيبيال خلفی دورسال پدیس  فمور  کاروتيد  براکيال  رادیال 

      

 :نظم نبض
 

 :فشار نبض                                        متوسط شریانی:  فشار                                                   فشارخون شریانی: 

 :تعداد تنفس

 □تنفس پارادوکسيکال       □ولع هوا   □  آپنوستيک □   بایوت □   کاسمال   □شاین استوکس     □طبيعی             الگوی تنفس:

 :درجه حرارت بدن
 

 :زمان بازگشت خون وریدی  :زمان پرشدگی مجدد مویرگی

 ( :(AVPU سطح پاسخ دهي

  A (هوشيار )□ 

 V(پاسخ به صداکردن )□ 

) Pواکنش به درد)□ 

) Uبدون واکنش□( 

 (:GCS)سطح هوشياري 

   )در واکنش به تحريک)

 

 
 

 :نمره

 

 

 

 



 

 *** بررسی پوست ***

 مقايسه حرارت

 :اندام ها و شکم

 مشاهده هر گونه

 اسکار

 :يا ضايعه پوستي

 وسعت ادم تورگر پوست
 گوده گذاري

)+( 

 
 

 □طبيعي 

 □ضعيف

 □مچ 
 

 □زير زانو 
 

 □غيرطبيعي            □کالبينگ       □طبيعي      وضعيت ناخن ها: 

 :توضيحات

 □وسط ران 
 

 □ژنيتال 
 

 گزارش وضعيت ناحيه پرينه و ژنيتال :گزارش بررسي نواحي فشار :مشاهده هر گونه زخم يا استومي

   

معاينه سیستم گردش خون بررسی و ***  *** 

 :دارو هاي مورد مصرف دررابطه با سيستم قلبي :تجربه درد قلبي

 ..........................محل و انتشار  ...................... زمان شروع

 .....................................شدت .............................کيفيت

 ......................................عوامل تشديد کننده درد 

 .......................تکرر ........................عوامل مهارکننده درد

  ........................(عالئم همراه با درد )تهوع، استفراغ،تعريق

 

 (ازسوفل قلبي)گزارش ضربه ها و وجودتريل حاصل لمس قلب :  مشاهده قلب

 PMIلمس ناحيه  PMI:مکان 
 

 LSBلمس ناحيه  PMI:وسعت 
 

موج بطن راست در زير گزيفوئيد

  وجود ضربان در ناحيه مانوبريوم

 لمس ناحيه ساب کالوين

 

 ع قلبميافته هاي دانشجو در س

 :کانون پولمونر (:PMI)کا نون ميترال 

:LSB کانون آئورت: 

 :کاروتيد راست  :کانون تريکوسپيد



 *** بررسی سیستم تنفسی ***

 :رابطه با سيستم قلبي دارو هاي مورد مصرف در  :بررسي سابقه تنگي نفس

 ...................مدت زمان و تکرر  ................تاريخ شروع 

 ....................................................عوامل تشديد کننده

 ........................................................مهارکنندهعوامل 

 ..............................محدوديت هاي فعاليتي حاصل از آن 

 ..................................................سابقه کشيدن سيگار 

 ...............................................سابقه سوء مصرف مواد

 .......................................................مشاهده کالبينگ 

 

 دق قفسه سينه مشاهده قفسه سينه

 ........................شکل قفسه سينه

 ..................سالمت پوست، زخم، اسکار

 ...........................تقارن تنفس

استفاده از عضالت کمکي  رتراکسيون 

 حرکت پره هاي بيني هنگام تنفس ولع هوا 

 نوع صدا سمت ناحيه دق

 مات  هايپررزونانس رنوسو  برونکيال

 مات  هايپررزونانس رنوسو  برونکووزيکوالر

 مات  هايپررزونانس رنوسو  وزيکوالر

 سمع ريه قفسه سينهلمس 

 توضيح صداي غير طبيعي ناحيه سمع ناحيه عالمت

  حساسيت ودرد 
  برونکيال

  برونکووزيکوالر

  وزيکوالر  کريپيتوس و آمفيزم زير جلدي 
 

 *** بررسی سیستم گوارشی ***

 :داروهاي مورد مصرف دررابطه با سيستم گوارشي بررسي سوابق گوارشي

  □ترش کردن   □استفراغ  □تهوع   □نفخ شديد  □سوزش قلب

 □يبوست □ اسهال □ ل پيچهد  □بي اشتهايي □ هماتمز □ آروغ زدن 

 □رد شکمي د □سر و صداي شکم    □ديسفاژي/ادينوفاژي 

 □کرامپي  □سوزشي □ درد احشايي: مبهم

 ............................درد :محل انتشار □ درد ارجاعي

 

 سمع شکم مشاهده شکم

 توضيح مورد غير طبيعي
 ........................... :در يک دقيقه BSتعداد صداي  

   □با فاصله □ممتد   □لطيف □ کيفيت صدا: خشن

 □عدم سمع صدا 

  □زخم 

  □اسکار 

  □استومي 



 :يافته هاي سمع صداي عروق شکمي  □برجستگي غيرطبيعي

 .......................................آئورت شکمي

 .........................................عروق کليوي

 .........................................عروق ايلياک

  □اتساع پهلوها 

  □شکل ناف 

  □کاپوت مدوزا 

 لمس شکم دق شکم

 ناحيه شکم 9يافته هاي لمس سطحي در  يافته ها موضوع دق

  طبيعي  اندازه حدود کبد

 :در ناحيه حساسيت  ناحيه شکم 4دق 

 :در ناحيه گاردينگ  موج آسيت در دق

 :در ناحيه سفتي  شيفت صداي دال 

 *** بررسی سیستم ادراری ***

 :دارو هاي مورد مصرف دررابطه با سيستم ادراري بررسي سوابق ادراري 

  بررسي درد

 ..........................محل و انتشار  .........................زمان شروع

 .................................کيفيت

 .........................................شدت

 ......................................عوامل تشديد کننده درد 

 ..........................عوامل مهارکننده درد

 ..........................تکرر درد 

 ..........................(عالئم همراه با درد )تهوع، استفراغ، تعريق

 

  ساير عالئم

 □شب ادراري □پري مثانه □تکرر ادرار □تب □هماچوري

 □عدم دفع ادرار  □تخليه ناکامل ادرار

 :مقدار ادرار شبانه روز

 :بيدار شدن براي ادرار کردن

 

 يافته هاي لمس کليه يافته هاي دق مثانه  يافته هاي لمس کليه  يافته هاي دق کليه 

 

 

 

   

 *** بررسی سیستم اعصاب ***

 دارو هاي مورد مصرف دررابطه با سيستم اعصاب بررسي سوابق اختالالت عصبي

 (...مشکالت حسي، حرکتي، تعادلي، بينايي، شنوايي، کالمي و)

 

 

 

 



 

 
 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


