
 چشم فشار گیری اندازه -0 ایستگاه

 به خپاس نیز و گلوکوم بیماری ارزیابی منظور به که گویند را چشم داخل فشار گیری اندازه همان تونومتری
 هب و رود می باال چشم داخل فشار ،چشم مایع نشدن تخلیه دنبال به گلوکوم در. رود می کار بهآن  درمان
 قاومتم میزان سنجیدن با تونومتری در. بینجامد کوری به است ممکن که کند می وارد فشار اپتیک عصب
 . کنیم ارزیابی را چشم داخل فشار توانیم می فشار به قرنیه

 فشار قرنیه، رد فرورفتگى ایجاد مکانیسم با که دستى اىوسیله) شیوتز تونومتر تونومتری، وسایل ترینرایج از
 شمچ داخل فشار قرنیه سازى مسطح وسیله به) گولدمن اپالنیشن تونومتر و( دهدمى نشان را چشم داخل

 سازىطحمس یا قرنیه در فرورفتگى ایجاد باشد، بیشتر چشم داخل فشار هرچه. باشدمى( کندمى گیرىاندازه را
تا  6۱ چشم داخل طبیعى فشار. دهدمى نشان را چشم داخل فشار دستگاه اساس این بر و است ترمشکل آن
 که راچ نشود، وارد فشار دست با چشم کره روى بر تونومترى موقع بود مراقب باید. استمیلیمتر جیوه  ۷۱

 :کنیم می بررسی هم با را تونومتری انواع. شودمى چشم داخل فشار رفتن باال باعث

 :(Schiotz) شیوتز تونومترى

 صورتینا به شیوتز تونومترى انجام روش. شودمى انجام شیوتز تونومتر حمل قابل و ساده وسیله با روش این
 :است

 مراحل ردیف

 .کنیمحس مىحسى موضعی، بىبا قطره بىرا خوابد و چشم او بیمار به پشت مى 1

2 
ر سالم کنیم )عقربه تونومتتونومتر را با گذاشتن بر قطعه فلزى موجود در جعبه دستگاه تست مى

 گیرد(.قرار مىروى عدد صفر در این تست روبه

3 
توان آن را با حرارت ضدعفونى کرد، ولى قبل از گذاشتن سپس تونومتر را ضد عفونى می کنیم )مى

 هاى آن باید لمس شود تا سوزاننده نباشد(.آن بر روى قرنیه کناره

4 

 هیم.د صورت عمودى قرار میکند، برروى قرنیه او بهکه بیمار به باال نگاه مى تونومتر را در حالى

   
 شکل تونومتر شیوتز
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5 
ال تر است و میله مرکزى تونومتر بیشتر به باهرچه فشار داخل کره چشم بیشتر باشد، قرنیه سفت

 شود.تر مىشود و به این ترتیب عقربه حرکت بیشترى کرده و به صفر نزدیک رانده مى

6 
دد کنند )هرچه عمیلیمتر جیوه تبدیل مىعدد خوانده شده بر روى تونومتر را به کمک جداولى به 

 خوانده شده روى تونومتر کوچکتر باشد فشار داخل چشم بیشتر است(.

7 
( قرار گیرد براى افزایش دقت 3-5گرمى عقربه بر روى اعداد کوچک )کمتر از  5/5اگر با وزنه 

و تست را تکرار کنیم گرمی( به تونومتر اضافه مى 10یا  5/7هائى سنگینتر )تونومتری، وزنه
 نمائیم.مى

 

 :(Applanation) سازىمسطح تونومترى

 ترقیقد قبلى روش از و شودمى انجام المپ اسلیت روی گلدمن تونومتر کمک به سازىمسطح تونومترى روش
  :شودمى انجام صورت این به گلدمن تونومترى. است

 مراحل ردیف

 گیرد.بیمار جلو اسلیت المپ قرار مى 1

 کنیم.حسى موضعى و فلورسئین استفاده مىدر چشم او قطره بى 2

3 

تابانیم با مشاهده از داخل اسلیت المپ نوک که نور آبى اسلیت المپ نوک تونومتر مى سپس در حالى
گذاریم و سپس با پیچ کنار تونومتر فشار وارده بر قرنیه را تونومتر )ضد عفونى شده( را بر روى قرنیه مى

 دهیم.تغییر مى
 

  
 شکل تونومتر گلدمن

 

4 
دایره سبز است که با چرخاندن پیچ صورت دو نیمکنیم بهتصویرى که از داخل اسلیت المپ مشاهده مى

 دایره روى هم قرار گیرند.کنیم که لبه دو نیمفوق کارى مى
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 شکل حاالت مختلف در تونومترى گلدمن

5 
ه چشم را به میلیمتر کربرابر کردن( فشار داخل  10در این حالت قرنیه پهن شده است و عدد روى پیج )بعد از 

 دهد.جیوه نشان مى

 

 پنتونو بر هستند شامل که شودمى انجام نیز تونومترها از دیگرى انواع کمک به سازىمسطح تونومترى
 نوماتوتونومترپ و( مکانیکی و حمل قابل) پرکینز تونومتر ،(شیوتز از گرانتر ولى دقیق و الکترونیک حمل، قابل)
 (.است مفید است نامنظم قرنیه سطح کهمواردى در)

 :(Air Puff) تماس بدون تونومترى

 رب اىوسیله هیچ و کندمى عمل قرنیه سطح بر هوا دمیدن با چون ولى ندارد را سازىمسطح تونومتر دقت
 آن زا توانمى بیماران غربالگرى براى راحتىبه و نیست چشم کردن حسبى بهنیاز  یابدنمى تماس چشم

 .کرد استفاده
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 1 فصل
 ماربی اداره و پاراکلینیک تفسیر
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 دیگوکسین با مسمومیت قلب نوار -0ایستگاه 

 : یکل   هدف
 نهمعای های یافته حال، شرح اساس بر دیگوکسین با مسمومیت تشخیص در دانشجو یتوانمند سنجش
 قلب نوار و بالینی

 : اختصاصی اهداف
 ECG در دیگوکسین با مسمومیت تظاهرات تشخیص در دانشجو توانایی ارزیابی -
 بیمار در دیگوکسین با مسمومیت ایجاد در مؤثر عوامل بیان در دانشجو توانایی ارزیابی -

 سؤال ایستگاه:

ساله، که به دلیل  31مشاهده می کنید مربوط به بیمار فرضی خانم مهین احسانی نوار قلبی که بر روی میز 
ع و استفراغ و بی حالی مراجعه کرده است. نامبرده سابقه بیماری فشار خون و نارسایی قلبی دارد و تحت تهو  

 درمان با داروهای زیر می باشد:

Enalapril 5mg qd / Furosemide (Lasix) 20mg Bid / ASA 80mg qd   

Spirinolactone (Aldactone) 25mg qd / Atorvastatin 10mg qd / Digoxin 0.25 qod 

 معاینه بالینی:

BP: 150/70 / PR: 75 / RR: 18 

HEENT: Dry mucosal membrane, JVP: 8cm 

Heart: Normal S1 S2, Systolic Murmur II/VI in apex with displaced PMI to the left 

Lung: Clear 

Abdomen: Soft 

Neurologic Exam: Alert and oriented 

Extremities: 1+ Pitting Edema 

 نتایج آزمایشگاهی به شرح زیر است:

BUN: 42 / Cr: 1.8 / K: 5.2 / Na: 131 / Hb: 15 

 د.الف( یافته های نوار قلب را بنویسی

Rhythm:                                                                                  Rate: 

Axis:                                                                                         Findings: 

 

 ب( محتمل ترین تشخیص بیمار کدام است؟
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 ایجاد این عارضه در این بیمار کدامند؟ج( عوامل مؤثر در 

 تصویر ایستگاه نوار قلب

 

 

 Assessment sheet & Check list                                    چک لیست ایستگاه:

 ردیف پاسخ صحیح بارم

4 

Rhythm: AF rhythm 
Rate: 75/min 
Axis: Normal Axis 
Findings:  
- Flat T wave in III and AVF 
- Depressed ST in V6 (scooping, digitalis effect) 
- Regularization of QRS complex despite AF rhythm (Complete Heart 
Block) 

1 

3 AF with CHB in favor of Digitalis intoxication 2 

3 
جنس مؤنث، مسن بودن، باال بودن دوز دیژیتالیس، سابقه نارسایی قلبی و کلیوی، 

 3 مصرف همزمان اسپیرینوالکتون و الزیکس
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 ضایعات پوستی -2ایستگاه 

 سؤال ایستگاه:

ه به تصاویری که مشاهده   می نمایید به سؤاالت زیر پاسخ دهید:لطفًا با توج 

       
 0تصویر شماره 

لمس زبر ساله با ضایعات پوستی روی صورت و پشت دست ها مراجعه نموده است. ضایعات در  03بیمار 
 هستند. بیمار عالمت دیگری ندارد.

 محتمل ترین تشخیص چیست؟ -0
 مهم ترین اقدام پیشگیرانه در این بیماری کدام است؟ -2

 

 
 2تصویر شماره 

 ماه پس از شرکت در کالس شنا دچار ضایعات پاشنه پا شده است. 2ساله ای است که از  44بیمار آقای 

 بیمار فوق ذکر کنید.دو تشخیص افتراقی برای  -0
 محتمل ترین تشخیص را ذکر نمایید. -2
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 Assessment sheet & Check list                ضایعات پوستی: -2چک لیست ایستگاه 

 بارم پاسخ ردیف

1 

 محتمل ترین تشخیص: -1
Actinic Keratosis 

 مهم ترین اقدام پیشگیرانه: -2
برابر آفتاب یا استفاده از کرم های ضد آفتاب یا هر پرهیز از آفتاب یا اقدامات حفاظتی در 

 پاسخی که این موارد را برساند.

5 

2 

 تشخیص های افتراقی: -1
Plantar Wart 
Acral Melanoma 
Lichen Planus 
Seborrheic Keratosis 
Actinic Keratosis 

 محتمل ترین تشخیص: -2
Plantar Wart 

5 
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 ادم -3ایستگاه 

ی:  هدف کل 
 Generalized Edemaبه بیمار با  Approachارزیابی توانمندی دانشجو در 

 اهداف اختصاصی:
ارزیابی آگاهی دانشجو در دانستن تشخیص های افتراقی و نکات مهم شرح حال و معاینه بالینی بیمار با  -6

Generalized edema 
العات دانشجو از افتراق علل ادم  -۷  Non-Pittingو  Pittingبررسی میزان اط 
 Renalبه بیمار مبتال به ادم ژنرالیزه، به نحوی که بتواند علل  Approachارزیابی توانمندی دانشجو در  -۳

ت مایش کلیدی اثبات عل  بیماری من جمله سندرم نفروتیک را با تست تشخیصی مربوطه بررسی کند و آز
 کلیوی ادم را بداند.

 یافته مهم در رسوب ادراری سندروم نفروتیکارزیابی آگاهی دانشجو از  -4

 سناریو:

احی شده است و تذکرات الزم از سوی مشاهده گر راجع به دو مرحله ای بودن  این ایستگاه دو مرحله ای طر 
سؤال و تقسیم وقت به دانشجو داده می شود. در مرحله اول دانشجو بایستی تشخیص های افتراقی و نکات 

ط  45بالینی در بیمار مهم شرح حال و معاینه  ساله با ورم عمومی را بیان نماید. سپس سؤال مرحله بعدی توس 
 Pittingمشاهده گر در اختیار وی قرار می گیرد که بایستی به سه قسمت این مرحله در مورد افتراق علل ادم 

ت کلیوی ادم و یافته مهم در رسوب ادراری سندرNon-Pittingو   وم نفروتیک پاسخ، آزمایش کلیدی اثبات عل 
 دهد.

 چیدمان ایستگاه:

ا اول رمیز تحریر به نحوی قرار می گیرد که دانشجو با ورود به اتاق در پشت آن قرار گرفته و سؤال مرحله 
مطالعه کرده و به آنها جواب می دهد و در اختیار مشاهده گر قرار می دهد و سؤال مرحله دوم را دریافت 

ه قسمت آن جواب داد مشاهده گر آن را گرفته و به برگه سؤال و جواب منگنه می کند و بعد از اینکه به س
 می زند.

 تجهیزات مورد نیاز:
 مرحله اول سؤال به تعداد دانشجویان -6
 مرحله دوم سؤال به تعداد دانشجویان -۷
 خودکار -۳
 نام و نام خانوادگی فراموش نشود. -4
 منگنه -5

 پرسنل مورد نیاز:
 گر غیر حرفه اییک نفر مشاهده 
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 سؤال ایستگاه:

 مرحله ای می باشد. 2این ایستگاه 

 مرحله اول:

تشخیص افتراقی برای بیمار فوق  4( بستری است. Generalized Edemaساله با ورم عمومی ) 41آقای 
نکته در شرح حال  و معاینه بالینی که به تشخیص هر مورد ذکر شده کمک می  2مطرح نموده و حداقل به 

 کند اشاره نمایید.

 معاینه شرح حال تشخیص های اقتراقی ردیف
1    
2    
3    
4    
5    

 

 مرحله دوم:

 در کدام یک از موارد زیر، ورم گوده گذار نمی باشد؟ با عالمت مشخص نمایید. -0

 کم کاری تیروئید -الف
 نارسایی قلبی -ب
 نارسایی کلیوی -ج
 ادم لنفاوی -د
 سیروز کبدی -ه

ت کلیوی ادم کدام است؟ -2  آزمایش کلیدی برای اثبات عل 

 یافته مهم در رسوب ادراری سندروم نفروتیک چیست؟ -3
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 Assessment sheet & Check list                             :ادم -3چک لیست ایستگاه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم پاسخ صحیح سؤال

 مرحله اول

 تشخیص های افتراقی:
 تیروئیدکم کاری  -الف
 ادم لنفاوی -ب
 نارسایی کلیوی -ج
 نارسایی قلبی -د
 سیروز کبدی -ه

5 

 مرحله دوم

 2 کم کاری تیروئید، ادم لنفاوی -1

 ساعته برای تعیین میزان پروتئین 24تقاضلی ادرار  -2
 یا

 ( برای تعیین نسبت غلظت پروتئین به کراتینینSpot Urineتقاضای ادرار در هر زمان )
5/1 

3- Fat Body or Fatty Cast 5/1 
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