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 کلیات سمیولوژي
 

یعنی براساس نشانه هایی که فرد دارد به تشخیص بیماري می رسید. بررسی نشانه ها از زمانی که ، سمیولوژي به معناي نشانه شناسی ست 
نشستن و صحبت کردن مریض دقت کنید. یک چارت باید در ذهنتان وجود داشته  ، براي مثال به راه رفتن. دی گردمی شود آغاز م بیمار وارد

 به شما ارائه می دهد.، که باید مطرح کنید را رسش هایی ب پاین چارت ترتی ش بروید.پیباشد که طبق آن 

 (ساعت تاریخ مراجعه و ساعت مراجعه را قید می کنید.، آدرس ،  محل کار،  شغل، سن ،  بیمار شرح حال ، نام و نام خانوادگی در ابتداي فرم
 ).در آینده نجات دهنده ي شما باشد است ممکن.  مراجعه ي بیمار بسیار مهم است

همان قسمت اول باید ذکر شرح حال دهنده را در نام  شده است.ارجاع مشخص می کنیم که فرد خود مراجعه کرده یا به ما ها  عالوه بر این
 .کنید زشک ارجاع دهنده را قید میپکه نام  یا این(خود بیمار یا بستگانش و ...) نویسید  اسم شرح حال دهنده و نسبتش با بیمار را می. کنید

ال: براي مث .ویسیدن گوید را می جا همان چیزي که بیمار می در این. شود  نوشته می(شکایت اصلی)  chief complaintایین تر از آن پ
 فقط آن کلماتی که بیمار به زبان می آورد).،  نویسید (تشخیص نمی ...و  شکم درد،  تنگی نفس،  درد قفسه سینه

لی سیدن سواالت مختلف به دلیل اصپرجا باید با  در این یم ،بنویس ک آپچ می کند براي او و درخواست کند بعضی مواقع فردي مراجعه می
، زیرا ممکن است آزمایشی را که مشکل اصلی بیمار را مشخص می کند درخواست  س آزمایش مربوط به آن را بنویسیدپببرید و س پیمراجعه فرد 

 نکنیم.

 باید درباره ي آن شرح دهیم. present illnessاهمیت شکایت اصلی در این است که در بخش 

 درد ، مدت زمانی که شدت درد،  ي مثال براي درد شکم باید محل دردبرا .در مورد علت مراجعه توضیح می دهید present illnessدر 
 .باید نوشته شود ... و می شوند تشدید و تخفیف دردو عواملی که باعث  طول می کشد ، دفعات تکرار

 ذکر شود.  مرتبط است باید chief complaintو با  بیمار وجود داردپزشکی در سابقه ي که  يمواردهمچنین  present illnessدر 

ه در سال مصرف سیگار به صورت بستدارد. این سابقه باید ذکر شود. سابقه مصرف سیگار  با تنگی نفس مراجعه کرده که براي مثال: بیماري
)pack-year (به این شیوه محاسبه می شود: شود در شرح حال نوشته می . 

 تعداد سال هاي مصرف سیگار ×تعداد پاکت سیگار مصرف شده در هر شبانه روز 

http://www.medsmart.ir/forum
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 1سال ، روزي یک پاکت مصرف کرده میزان مصرفش  1عدد سیگار دارد. پس به عنوان مثال فردي که به مدت  20هر پاکت سیگار معموال 
pack-year  10عدد سیگار (نصف پاکت) مصرف کرده باشد ، مصرفش  10سال ، روزي  20است. یا اگر فرد به مدت pack-year 

 است.

ساله که سابقه مصرف طوالنی سیگار دارد و با تنگی نفس مراجعه کرده ، چه تشخیص هایی محتمل است ؟ بیماري هاي  80ر فردي د
COPD (چون سیگار یک عامل خطر براي آن محسوب می شود) مثل آمفیزم ، برونشیت مزمن ، بیماري هاي قلبی 

اه سرفه (مثل سی سیناسیون شده؟ آیا بیماري خاصیکمثال: وا .نوشته شودکی چکواز  باید تمام اطالعات فرد past medical historyدر 
شروبات الکلی م،  مواد مخدر، سابقه ي مصرف سیگار  ؟داشته سابقه ي تصادف،  سابقه ي بستري در بیمارستان در کودکی داشته؟ ، آبله مرغان)

ست زیرا ممکن ا .کند ا دوز مصرفی و مدت زمانی که دارد دارو را مصرف میس باید داروهاي مصرفی را دقیق یادداشت کنید همراه بپس داشته؟
 دهید با داروهاي مصرفی تداخل داشته باشد. داروهایی که شما می

در این قسمت سیستم به سیستم فرد را بررسی  .ممی رسی) review of systems )ROSبه  past medical historyپس از 
 .کنیم می

 (موارد مثبت را می نویسیم).  پاسخ بیمار را درباره سواالتی که می پرسیم ، می نویسیم Review of systemsدر 

 به عنوان مثال ، براي :

  و...، ریزش مو ، وجود لکه روي بدن جوش ،  کهیروجود  – پوست

 اگر دارد تک چشمی ست یا دو چشمی؟ ؟دوبینی دارد یا نهمشکل بینایی ، تاري دید ،  –چشم 

  سرگیجه ، گوش روز وز دکم شدن شنوایی ، درد ، ترشحات ،  –گوش 

 ترشحات پشت حلق ، گلودرد ، زخم دهانی و آفت – حلق و بینی

 PND )Paroxysmal،  ، سرفه ، خلط و ترشحات همراه سرفه ، تپش قلب، خس خس سینه درد ، تنگی نفس  – قفسه ي سینه
Nocturnal Dyspnea (این بیماران در نیمه هاي شب به دلیل تنگی نفس بیدار می شوند  شبانه دارد یا نه؟ حمله اي تنگی نفس) یعنی

. هنگام شب به دلیل بیشتر شدن برگشت وریدي از اندام نشان دهنده ي نارسایی قلبی است PNDو پس از مدتی قدم زدن بهتر می شوند. 
نفس در حالت دراز کشیده ، بهبود تنگی نفس در حالت نشسته که این هم ارتوپنه (تنگی ،  )تحتانی ، نارسایی خودش را بهتر آشکار می کند

 عالمت نارسایی قلبی است)

  ، بهبود یا تشدید درد با غذا خوردن تورم و درد شکم -شکم 

 ادرار یا مدفوع ، تغییر رنگزردي  -کبد 

س پلوله ي گوارش می شود.  که توسط صفرا وارد کند را بیلی روبین ایجاد می مدفوع رنگ زرد ه دلیل است؟چسوال: مدفوع سفید رنگ به 
 در مجاري صفراوي یا کیسه ي صفرا شک کرد.(مثال سنگ)  توان به انسداد وقتی سفید است می

است. خون ریزي وقتی از بخش هاي فوقانی باشد  خون ریزي دستگاه گوارش فوقانیعامل آن ؟ چیست )Melena( مدفوع سیاه رنگعلت 
راجعه مو افت فشار خون رنگ پریدگی  این بیماران با ضعف ،معموال  تغییر رنگ می دهد. ارگان هاي مختلف دستگاه گوارش م عبور از، هنگا



۳ | P a g e 
 
 

MedSmart.ir 

 

 GI bleeding، بر مبناي تشخیص  . منتظر جواب آزمایش نمی شویمسریع اقدام کرد چون در خطر هستندباید این افراد درمان براي  می کنند.
 و شست و شوي معده و سرم تراپی براي بیمار تجویز می کنیم. NG tubeپنتاپرازول ، 

ل اما در ملنا مدفوع ش و یبوست ایجاد می کند شود در مصرف قرص آهن مدفوع سفت میکند.  آهن نیز مدفوع را سیاه میالبته مصرف قرص 
 است. و دارو ب

 ، درد پهلو سوزش،  تکرر ادرار -دستگاه ادراري 

انسداد نسبی مجراي ادراري توسط  ، مخصوصا در مردان مسن می تواند نشان دهنده ي بزرگ شدن پروستات باشد.تکرر ادرار بدون سوزش 
  می کند. احساس نیاز به دفع ادرار پیدانتیجه با فواصل کوتاه را به طور کامل تخلیه کند. در اش پروستات ، موجب می شود که فرد نتواند مثانه 

خواب بیدار نمی شود. اگر کسی در طول شب چند بار به این دلیل از خواب بیدار شود قطعا مشکلی دارد. حاال یا  فرد عادي براي دفع ادرار از
 بزرگی پروستات دارد ، یا قند خونش باالست ، یا مثانه ي نوروژنیک دارد (اعصاب مثانه مشکل دارد و دریچه خوب باز نمی شود)

پیدا کردیم ، به سراغ معاینه می رویم. پس از موارد  ROSو موارد مثبتی که در  chief complaint  ،present illnessبا توجه به 
 فوق باید به تعدادي تشخیص افتراقی برسیم.

مثال براي درد اپی گاست ، چه تشخیص افتراقی هایی داریم ؟ مشکالت معده ، دوازدهه ، درد کبد و کیسه صفرا ، درد قلبی (ممکن است فردي 
 ، فقط با درد اپی گاست مراجعه کند) Inferior MIبا 

، مثال این که درد با غذا خوردن تشدید می شود ، به این شک می کنیم که درد از معده باشد. یا  present illness یافته ها در به کمک
 این موضوع که با راه رفتن دچار تپش قلب و تنگی نفس می شود ما را به طرف بیماري قلبی هدایت می کند.

 و گیج یمارب اگر مثال .بنویسیم را گیریم می حال شرح او از داریم که کسی اعتماد قابلیت باید که دارد وجود قسمتی گیري حال شرح فرم در
 شرح ، کند سوء استفاده پرونده از بخواهد بیمار همچنین ممکن است .کنید قید باید و نیست اعتماد قابل حال شرح این دهد حال شرح منگ
 پس .گیردمی  امتیازي و کندمی شکایت دیگري شخص علیه نوشتید شما که پزشکی پرونده به استناد با بعد و دهد می شما بهاشتباهی  حال
  .باشد جمع حواستان باید

 به ماش مثال یا .ندارد را مشکل فالن نه گوید می بیمار خود جواب از قبل و سریعاً  همراه اما گیرید می حال شرح بیمار از شما اوقات بعضی
 مریض همراه یدبین می وقتی پس. ندارد مشکلی آپاندیس نه گوید می بیمارهمراه  اما دهید می اطالع بیمار به و رسیدید آپاندیسیت تشخیص

 اوقات ضیبع .است کاسه نیم زیر اي کاسه حتما،  دهدمی سوق سمتی به را شما مشکوکی طور به که این یا شماست به چیزي تحمیل پی در
 زا ایراد بگویند تا اند آورده بیمارستان به و کرده بدتر را حالش و اند کرده استفاده براي فرد یداروی منزل در بیمار همراهان است ممکن

 .نخورید گول گیري حال شرح در باشد حواستان .اید کرده تجویز شما که است داروهایی

 .است chief complaint ، دهنده  حال شرحمشخصات  از تر پایین قسمتهمان طور که گفته شد 

 ).غیره و داشته؟ سینه قفسه درد داشته؟ شکمی درد( .است کرده مراجعه چیزي چه براي بیمار که نویسیدمی کلمه دو یا یکنهایتا  اینجا در

 .نیدک می یادداشت را عالمت شدت و کیفیت و عالمت محل ، درد براي مثالً .کنید می تشریح را کلمه یک این شما present illness در

میمه به انتهاي این جزوه ض که حالی شرح فرم. بنویسید باید ءجز به ءجز را ها این تمام ؟شوند می عالمت بهبود یا تشدید سبب چیزهایی چه
 .اشیدب داشته ذهن در را فرم جزئیات باید شما و دنوشته ان را تیتر فقط دید خواهید هابیمارستان در که فرمی در لیو،  است آموزشی شده
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 به مربوط دیگرش بخش و است کودکی هاي بیماري سوابق به مربوط بخشش یک که است past medical history بعدي قسمت
 .بزرگسالی هاي بیماري

اید ذکر و ... ب خون انتقال سابقه ، تصادف ، روانی هاي بیماري سوابق .کنید یادداشت را ... و وزن ، قد ، واکسیناسیون سوابق باید اطفال در
 وجود هم خطا درصد اما شود می چک نظر همه از اهدایی خون که این با چون،  است مهم خیلی نه یا کرده دریافت خونشود. این که تاکنون 

 باشند. نبوده HIV و HCV تشخیص به قادر ها کیتممکن است  .دارد

 .باشد داشته HIV یا HCV نکند که کنید شک باید ، کرده دریافت خون و داشته جراحی عمل پیش سال چند بگوید بیمار است ممکن

 و HIV مارانبی همه اینکه فرض با آیید می بخشی به وقتی بنابراین .برسد شما به آسیبی نباید و است مهم و ارزش با خیلی شما سالمت
HCV کند منتقل اشم به است ممکن که دارد ویروسی بینیدمی که بیماري هر که کنید کار دید این با و کنید برخورد ها آن با هستند مثبت. 

 عینک حتما،  نشود وارد دستتان به سوزن زدن بخیه زمان یا نشوید needlestick گیري خون موقع( .کنید رعایت را ایمنی نکات تمام پس
 )کنید عفونی ضد را دستانتان کار از بعد،  کنید استفاده دستکش و محافظ

 اکثرا که اشدب حواستان باید کرد مراجعه شما به تزریقی معتاد بیمار اگر مثال براي .کنید جمع را حواستان که کندمی کمک شما به ها حال شرح
HCV و HBV و اند مثبت HIV شود می دیده زیاد خرمشهر و آبادان در .شودمی یافت بینشان در هم مثبت . 

 ماسک زا پس .باشد داشته سل نکند که کنید شک باید کرد می سرفه و کرد مراجعه وزن کاهش و شبانه تعریق حال شرح با مریضی اگر
 . باشید مراقب باید بود مثبت HBV خانواده از فردي که صورتی در خانوادگی سوابق گرفتن و حال شرح با .کنید استفاده

 و بی دنیای پیش براي خودش مشکلی است ممکن گرفتهاین بیماري را  مادر از حین زایمان که فردي .داریم هم عالمت بی HBV ناقل(
 کند) مبتال را شانفرزند و همسر تواند می اما عالمت باشد

 .دهدن انتقال شما به را ویروس که باشید مراقب باید کنید گیري خون یا دهید انجام بیمار این براي تزریقی خواهید می که شما پس

 50 باالي افراد ... و اسمیر پاپ ، شود انجام ساالنه و سال 40 باالي سن در باید که ماموگرافی مثال .است غربالگري هاي آزمایش بعد قسمت
 وعمدف مخفی خون تست ها پروسه این طی در بار یک .شوند می کولونوسکوپی بار یک سال 5 هر بود نرمال اگر .شوند کلونوسکوپی باید سال

 .کرد شک کولون کنسر به باید بود مثبت اگربگیرید ،  هم را

 stage هب بیمار اگر اما .شود درمان بیمار کامل طور به است ممکن حتی و است بهتر دهید تشخیص را کولورکتال کنسر اولیه مراحل در اگر
 .است سال یک تا ماه 6 بیمار عمر نهایت داد متاستاز و رسید 2 باالي

 

 معاینات قسمت

 یکی از متداول ترین معاینات ، اندازه گیري فشار خون است. .بیمار قرار می گیریمبراي معاینه کردن مریض معموال سمت راست 

2 دارد و قانونا کاف باید سایزهاي مختلفی سنج فشار فکاف فشار سنج : کا
3

 برابر دور بازو باشد. 5/1 پوشش دهد و طول بازو را 

،  ازو بچه هاب یز بزرگ به دلیل متناسب نبودن برايساکاف فال و گرفتن فشار با ز کوچک وجود ندارد و با مراجعه اطکاف سای در کلینیک گاهی
 .فشار مورد اندازه گیري واقعی نمی باشد و این فشار به هیچ دردي نخواهد خورد
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که آن  ، شود مار قطعسپس کاف را باد می کنیم تا جایی که نبض بی، کاف را چه مقدار از هوا پر می کنیم ؟ ابتدا نبض بیمار را لمس می کنیم 
قطع فشار میلی متر جیوه باالتر از  20گاه  آن . به این شکل حدود فشار خون را به دست می آوریم.مقدار فشار سیستولیک استفشار بیان گر 

 در آن هک فشاري وشی تغییرات صدا ها را گوش می دهیم.سپس آهسته هوا را تخلیه می کنیم و با گ، نبض مریض ، کاف را باد می کنیم 
 .تاس یفشار دیاستولصداي نبض دیگر شنیده نشود که و جایی  شود فشار سیستولیمی شنیده براي اولین بار نبض صداي 

 .نکته: فشار دست چپ و راست معموال یک درجه اختالف فشار دارند

مثل  .است میلی متر جیوه 10دو دست بیشتر از  فشار خونه می گیریم؟ بیماریی هایی وجود دارند که اختالف چه زمانی فشار دو دست را انداز
براي چنین مریض هایی حتما فشار دو دست باید اندازه گیري شود و چنین مریض هایی اورژانسی  .دایسکشن آئورتو کوارکتاسیون آئورت 

 .هستند

 .اندازه بگیریدهم فشار یکی از دست هاي او را گرفتید حتما فشار دست دیگر را  نکته : اگرکسی درد قفسه سینه دارد و

 .دبلکه باید دیافراگم را با دست دوم بگیری .نکته: قسمت دیافراگم گوشی را نباید زیر کاف بگذاریم که بر روي شریان ها فشار وارد کند

 : باید معاینات در شرح حال و

 .اندازه گیري کنید تنفسی   را خوب Rate )4   فشار )3   دما )2   نبض )1

 .نکته: تعداد نبض ها را در یک دقیقه می شماریم

ضی با آریتمی قلبی مثال اگر مری ب می کنند که کار درستی نیست.ضر 4سپس در عدد  ، ثانیه می شمارند 15نبض بیمار را در  ها بعضی
 ... زند وبار ب 25ثانیه دوم  15در  بار در دقیقه و 10ثانیه اول  15در ممکن است ) AF (ریتممخصوصا فیبریالسیون دهلیزي داشته باشیم 

 .شماریمیک دقیقه ب پس قانونا باید نبض بیمار را در

را اگر مریض متوجه زی .شویمبه صورت و قفسه سینه بیمار خیره نباید . حواس بیمار را پرت کنیم شمارش تعداد تنفس باید به گونه اي نکته: در
 .ین شودما باال و پایشمارش تنفسش تغییر کند و در نتیجه  و شود ممکن است دچار وسواس فکري شدهین کار ا
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