
 

   99ماه   اسفند                                                  مرکز مهارت های بالینی واحد:

 1: دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی مقطع

  : معاینه فیزیکی پستانن مهارتعنوا

 های بالینی مرکز مهارت و زنان : گروه جراحی ومسئول برنامه

 آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال پستان و انجام آن .هدف کلی : 

  درحیطه دانش :

 باید بتواند موارد زیر را شرح دهد:در پایان دوره  دانشجو 

 انتخاب زمان مناسب برای انجام تست در خانم های یائسه و غیر یائسه  -1

 پستانینه مراحل انجام تکنیک معا -2

 پستانآناتومی ساختمان  -3

 نشانه های طبیعی و غیرطبیعی در هنگام معاینه  -4

 درحیطه نگرش :

انجام این معاینه انجام  پشتکار خود را برای بهبود فراگیری و دانشجو باید نهایت تالش و

 دهد.

  :  درحیطه مهارتی

 دانشجو باید نکات ذیل را انجام دهد :

 . موالژ را بر لبه تخت بنشاند -1

تورم یا تغییر  -فرورفتگی -تقارن :) پستان ها را از لحاظ موارد غیرطبیعی بررسی کند -2

 (پستان نوک وضعیت -شدن پرتقالی پوست -رنگ 

  د:تانها درطی مانورهای ذیل توجه کنبه حرکت پس -3

 (بطرف جلوخم شدن  -باال بردن دستها باالی سر -باال بردن شانه ها)

 دانشجو باید درلمس نکات ذیل را انجام دهد : -4

بوسیله قسمت نرم انگشتان نشانه ،  - باشد وضعیت خوابیده به پشت د دربای یمار ب

بافت سینه را  -حلقه شروع به لمس نماید )ازمحل اتصال کالویکول با استرنوم ( وسطی و

فشار سطحی برای  -کوچکدهد با حرکات چرخشی  روی دیواره قفسه سینه فشار

 عنوان مهارت:

 معاینه فیزیکی پستان

   

 

 



ار محکم برای بافت عمقی فش  - فشار متوسط برای الیه وسطی  - بررسی الیه سطحی

آرئول و نوک  - را لمس کند تا به زیر بغل برسد قسمتهای طرفی پستان -.دبکار ببر

  لمس کند. سینه را

 شصت ونشانه فشار دهد وهرگونه ترشح را بررسی کندنوک سینه را بین انگشت  -5

 زیر بغل را ازنظر بررسی لنف نودها لمس کند . -6

 

 

 نمایش سبیه سازی –سخنرانی  -روش تدریس: وسایل کمک آموزشی

 فعالیت دستیار: انجام عملی مهارت بطور مستقل

 شیوه ارزیابی: آزمون ایستگاهی

 

 عنوان مهارت:

 معاینه فیزیکی پستان
   

 

 


