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  جامعة حماه
 4المحاضرة  كلية التمريض

 

  انحٍىٌخ انؼاليبد

  )انذو وظغػ وانتُفض وانُجط اندظى زارح)ح 

Vital Signs 

 

حُٔئؽشحص حُل٣ٞ٤ش( ٢ٛ اكقخءحص كغ٤ُٞٞؿ٤ش ٓخظِلش ٣ظْ ه٤خعٜخ  أٝ) انؼاليبد انحٍىٌخ

ك٢ حُؼالٓخص حُل٣ٞ٤ش ٣ظْ ، ٝظخثق حُـغْ حُٜخٓش ْ ٤ٝحعظخذحٜٓخ ك٢ حُٔـخٍ حُطز٢ ٖٓ أؿَ طو٤

٣ظْ أخز ٛزٙ  .حُظ٘لظ ٓؼذٍ، ٝ حُذّ مـو ، حُ٘زل ػخدس طغـ٤َ دسؿش كشحسس حُـغْ ، ٓؼذٍ

حُو٤خعخص ُِٔغخػذس ك٢ طو٤٤ْ حُقلش حُزذ٤ٗش حُؼخٓش ُِؾخـ، ٝاػطخء أدُش ػ٠ِ حألٓشحك 

غ طوذّ حُؼٔش ٝحُٞصٕ ػ٘ذ حالٗغخٕ ٓحُطز٤ؼ٤ش ُِؼالٓخص حُل٣ٞ٤ش  ٔؼذالصخظِق حُحُٔلظِٔش. ط

 .ٝحُـ٘ظ، ٝحُقلش حُؼخٓش

 تعكسحيث أنها  .مالجس وظائف مراقبة في تقييمها ويفيداً، مع الحيوية العالمات ميتقي يجب

 شُٔٔشمح ط٘ـض أال ٣ـذٟ ، أخش رطشم ػ٤ِٜخ حالعظذالٍ ٣ٌٔ٘٘خ الٝفي الجسم  وظيفةال تغيراتال

 ٜٓ٘ـ٤ش رطش٣وش ظو٤٤ٜٔخر طوّٞ ٕأ ٣ـذ رَ سٝط٢٘٤ ًبؿشحء ُِٔش٣ل حُل٣ٞ٤ش حُؼالٓخص ٓشحهزش

 ْو٤حُ ٓغ ٝطوخسٕ ٝحُغخروش حُلخ٤ُش ٤شلحُق حُٔش٣ل ُلخُش رخُ٘غزشٜخ طو٤٤ٔ ٣ظْك٤غ  .ٝػ٤ِٔش

 حُٔوزُٞش حُطز٤ؼ٤ش

 انحٍىٌخ انؼاليبد تقٍٍى أوقبد

 حُزذث٢ْ حُظو٤٤ ٓؼط٤خص ػ٠ِ ُِلقٍٞ ٝرُي حُٔؾل٠ أٝ حُقل٤ش حُٔئعغش ك٢ حُوزٍٞ ػ٘ذ. 

 أٝ ذسحُق أُْ ٓؼَ أػشحك ٖٓ ٣ٌٞؾػ٘ذٓخ  أٝ حُقل٤ش حُٔش٣ل كخُش طظـ٤ش ػ٘ذٓخ 

 .حإلؿٔخء أٝ رخُلشحسس ؼٞسحُؾ

 َحُٞػخث٢، حُوِز٢ حُـٜخص أٝ حُظ٘لظ ػ٠ِ طئػش إ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حألد٣ٝش اػطخء رؼذ أٝ / ٝ هز 

 .حُذ٣ـ٤ظخٍ ٓغظلنشحص اػطخء هزَ ٓؼالا 

 َش٤حُوِز حُوؼطشس ٝ حُظ٘ظ٤ش ٓؼَ ( حُـخص٣ش حُظؾخ٤ق٤ش حالؿشحءحص أٝ حُـشحكخص ٝرؼذ هز 

 (َحُظ٤ِ ٝحُظق٣ٞش

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
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:Body temperature أوالً:   حزارح اندظى 

 :ٌبَىػ٢ٛٝ  ٓ٘ٚ ٝم٤خػٜخ حُـغْ ك٢ حُلشحسس اٗظخؽ ر٤ٖ حُظٞحصٕ ٓلقِش ٢ٛ حُـغْ كشحسس

 حُغطل٤ش ٝحُلشحسس حُٔشًض٣ش، أٝ حُِز٤ش حُلشحسس

 

 حُزطٖ ٝؿٞف حُقذس ٝؿٞف حُـٔـٔش دحخَ ٓؼَ حُؼ٤ٔوش ؾحُ٘غ كشحسس ٢ٛ :انهجٍخ انحزارح  -1

 .حُطز٤ؼ٤ش حُلخالص ك٢ ٗغز٤خا  ػخرظش طزو٠ ٢ٛٝ حُلٞك، ٝؿٞف

 حُِز٤ش ُِلشحسس خالكخا  ٢ٛٝ حُـِذ، طلض ٢ذٛ٘حُ ٤ؾٝحُ٘غ حُـِذ كشحسس ٢ٛ :طحٍخانظ نحزارحا -2

 .حُٔل٤و كغذ ّͦ  40) – (20 ر٤ٖ طظؤسؿق إ ٣ٌٖٝٔ حُز٤ج٤ش، ُِؼٞحَٓ حعظـخرش ٝط٘خلل طشطلغ

 .حُلْ هش٣ن ػٖ طوخط ػ٘ذٓخ ّ    (33 -36.3ر٤ٖ ) حُطز٤ؼ٤ش حُِز٤ش حُـغْ كشحسس طظشحٝف

 ٝحُذعْ حُغٌش٣خص طغظخذّ .حالعظوالد ػ٤ِٔخص ٗظ٤ـش ٓغظٔش رؾٌَ حُلشحسس حُـغْ ٣٘ظؾ -

 ُخال٣خ حُطخهش ذسٓق ٣ؼذ حُز١ ATPحُلٞعلخص  ػالػ٢ حألد٣٘ٞص٣ٖ ٤ًٔش ُظق٤٘غ ٝحُزشٝط٤٘خص

 ٣ٌٕٞ ٓ٘ٚ حُٔلوٞدس حُلشحسس ٤ًٔش ٓغ حُـغْ ك٢ حُٔ٘ظـش حُلشحسس ٤ًٔش طظؼخدٍ ػ٘ذٓخ .ْحُـغ

 .كشحس١ طٞحصٕ كخُش ك٢ حُؾخـ

 :اندظى فً انحزارح اَتبج ػهى تؤثز انتً انؼىايم

 ػ٠ِ ُِللخظ ْحُـغ ٣لظخؿٜخ حُظ٢ حُطخهش ظؼٔخٍحع ٓؼذٍ ٝٛٞ :بطًاالط تقالةاالط يؼذل .1

 ٝظخثلٚ

 ًِٔخ ػخّ ٌَرؾ .حُؼٔش رظوذّ ٢حألعخع حالعظوالد ٓؼذٍ ٣٘وـ ، حُوِذ ٝػَٔ حُظ٘لظ ٓؼَ ٤شألعخعح

 .أًزش عخع٢حأل حالعظوالد ٓؼذٍ ٕخً ػٔشحا  أفـش حُؾخـ ٕخً

 ًَ ك٢ حُخ١ِٞ ظوالدحالع ٓؼذٍ ص٣خدس ا٠ُ ٤ٖحُظ٤شًٝغ ص٣خدس طئد١ :ٍٍانتٍزوكظ إفزاس  .2

 ،ْحُـغ

 ص٣خدس هش٣ن ػٖ حُـغْ ك٢ حُلشحسس اٗظخؽ ٣ضدحد ار ح٤ٌُٔخ١ٝ، حُلشحسس ط٤ُٞذ حُظؤػ٤ش ٛزح ٣ٝذػ٠

 .حُخ١ِٞ والدظحالع

 حُخ١ِٞ حالعظوالد ٓؼذٍ حُٜشٓٞٗخص ٛزٙ طض٣ذ :انىدٌخ وانًُجهبد أدرَبنٍٍروانُى األدرَبنٍٍ .3

 .حُخ٣ِٞش حُلؼخ٤ُش ك٤ض٣ذ ٓزخؽش رؾٌَ

 اٗظخؽ ص٣خدس ا٠ُ )حالسطؼخػ رُي ك٢ رٔخ( حُؼن٢ِ حُ٘ؾخه ص٣خدس طئد١ :انؼعهً انُشبغ .4

 .حُلشحسس

 .أًؼش حُـغْ كشحسس ٣ض٣ذ ٓٔخ حُخ١ِٞ حالعظوالد عشػش طض٣ذ :انحًى .5
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 ظٍبع انحزارح يٍ اندظى:

أٝ :ٝحُظزخشأ ٝحُظل٣َٞأ ٝحُظٞف٤َأ حالؽؼخع هش٣ن ػٖ آخرؼذس أؽٌخٍ : حُـغْ ٖٓ حُلشحسس طن٤غ

 ًِٜخ ٓـظٔؼش 

 ر٤ٖ طٔخط دٕٝ آخش ْؿغ طقع ا٠ُ خّحألؿغ أكذ طقع ٖٓ حُلشحسس ٗوَ ٛٞ :ؼبعاإلش (1

 ٤ٖٔ،حُـغ

حإلٗغخٕ  ك٢ حُلشٝس١ حُن٤خع ٖٓ % 60 ػٖ ٓغئٍٝ إلؽؼخعٝ ح .كٔشحء طلض أؽؼش ؽٌَػ٠ِ 

 .حُطز٤ؼ٤ش حُـشكش كشحسس دسؿش ك٢ ٣وق حُز١ حُؼخس١

 ٖٓ ط٘ظوَ ك٤غ طذسؿٜخ كغذ حُلشحسس ط٘ظوَ ٥خش ؿض١ء ٖٓ حُلشحسس ٗوَ ٝٛٞ :انتىصٍم (2

 طٔخط دٕٝ ٣ظْ ٕأٖ ٣ٌٔ ال ٤َرخُظٞف حُ٘وَ .كشحسس حألهَ حُـض١ء ا٠ُ كشحسس حالػ٠ِ حُـض١ء

 ك٢ اال حُلشٝس١ ٤خعحُن ٖٓ ه٤َِ ؿضء ػٖ حُطز٤ؼ٤ش حُلخُش ك٢ ئٍٝٓغ ٝٛٞ ، حُـض٣جخص ر٤ٖ

 كشم ػ٠ِ ط٘وَ حُظ٢ حُلشحسس ٤ًٔش طؼظٔذ، ٓؼالا  حُٔؼِؾ حُٔخء ك٢ ك٤ٜخ ْحُـغ ٗـطظ حُظ٢ حُلخُش

 .ٝٓذطٚ حُظٔخط ٝٓوذحس حُلشحسس

 حُٜٞحء ٖٓ سه٤وش هزوش ٣ٞؿذ ػخدس .حُٜٞحء ط٤خسحص هش٣ن ػٖ حُلشحسس ٗؾش ٛٞ :انتحىٌم (3

 هزوش ٓلِٜخ ٝطلَ ُألػ٠ِ طشطلغ حُطزوش ٛزٙ كشحسس طشطلغ ػ٘ذٓخ ْ،حُـغ عطق  ٖٓ ؿذحا  هش٣زش

 .رخُظل٣َٞ حُلشحسس ٖٓ ه٤ِِش ٤ًٔخص ٕخحإلٗغ ٣لوذ ٝرٜزح ، حُٜٞحء ٖٓأرشد 

 ٣ٝذػ٠ .ٝحُـِذ حُلْ ٓخخه٤ش ٖٝٓ ٢حُظ٘لغ ز٤َحُغ ػزش ظٔشحُٔغ حُشهٞرش طزخش ٛٞ :انجخز (4

 حُلشحسس ٤خعم ٣ٝذػ٠ ))ُِٔخء ٞطحُٔلغ ؿ٤ش ٤خعحُن(( ٛزح ظٔشحُٔغ حُشهٞرش م٤خع

 كوذحٕ ػٖ ٓغئٝالا  حُٔلغٞط ؿ٤ش حُن٤خع ٣ٝؼذ))ؿ٤ش حُٔلغٞط حُلشحسس ٤خعم(( حُٔشحكن

 ٣قزق حُـغْ كشحسس دسؿش طشطلغ ػ٘ذٓخ .حُـغْ ٣٘ظـٜخ حُظ٢ ٤شحالعخع حُلشحسس ٖٓ % 10

 .حُلشٝس١ حُن٤خع ٖٓ  أًزش ٗغزش ػٖ ٓغئٝالا  حُظزخش

:Regulation of body temperature  تُظٍى حزارح   اندظى 

 ك٢ حُلشحس١ٓغظوزالص حإلكغخط   :٤شغسث٤ أؿضحء ػالػش ٖٓ حُـغْ ُلشحسس حُٔ٘ظْ حُـٜخص ٣ظٌٕٞ

 حُلشحسس اٗظخؽ ٣ؼذٍ ٝحُز١ حُٔئػش ٝحُـٜخص شش٣حُغ طلض ٓخ ٓ٘طوش ك٢ حُـخٓغ ٝحُـٜخص ، حُٔل٤و

 .انحزارح يٍ أكثز انجزودح اندهذ حىاص تكشفثشكم ػبو ٝ . ٤خػٜخٝم

 

 اٗوخؿ ٛذكٜخ ط٘ز٤ٜخص َطشع كبٜٗخ حُٜٔخد طلض ٓخ ٓ٘طوش ك٢ انحزارح تقجالديظ طظ٘زٚ ػ٘ذٓخ -

٤غ ـٝطٞع حُظؼشمش ٤ِٔ،ٓؼَ طلل٤ض ػ.٤خػٜخم ٝص٣خدس حُلشحسس حٗظخؽ ربٗوخؿ ٝرُي حُِز٤ش حُلشحسس
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 حعظـخرش حُٔشٝكش طؾـ٤َ ٓؼَ حُٔ٘خعذ ٌَرخُؾ حُلشحسس رظؼذ٣َ خـحُؾ ٣وّٞ ٝ حُٔل٤طش حألٝػ٤ش

 .،أٝ حالعظلٔخّ رخُٔخء حُزخسدُِلش

.  

 حُلشحسس اٗظخؽ ُض٣خدس ط٘ز٤ٜخص طشعَ ٜٗخبك ٓ٘طوش حُٜٔخدك٢  انجزد تقجالديظ ط٘ظزٚ ٝػ٘ذٓخ 

ط٘ز٤ٜخص  حُٜٔخد طلض ٓخ ٓ٘طوش ك٢ ُِزشد شـخعـحُلغ ظوزالصـحُٔغ، ك٤غ طشعَ ٤خػٜخـم ٝاٗوخؿ

 حالعظوالد طض٣ذ ٝحُظ٢ حالدس٣٘خ٤ُٖ ٝطلشس حالسطـخف ٝ حُظؼشم و٤ؼزط ٝ حألٝػ٤ش ظوزلُ طئد١ 

 حسطذحء ٓؼَ حُٔ٘خعذ ٌَرخُؾ حُلشحسس رظؼذ٣َ خـحُؾ ٣وّٞ، ٝ حُلشحسس اٗظخؽ طض٣ذ ٝرزُي حُخ١ِٞ

   .حُٔذكؤس طؾـ٤َ أٝ ُِزشد، حعظـخرش حُٔالرظ ٖٓ حُٔض٣ذ

 

 :اندظى حزارح ػهى تؤثز انتً انؼىايم 

 حُظـ٤٤شحص ٖٓ كٔخ٣ظٚ ذـ٣، ُزح  حُٔل٤و كشحسس رظـ٤٤ش ؽذ٣ذ رؾٌَ حُشم٤غ ٣ظؤػش : انؼًز  -1

 ٝخخفش ٤ٖحُٔغ٘ أٓخ،  زخُـ٤ٖحُ ك٢ ٜٓ٘خ ػزخطخا  أهَ حألهلخٍ كشحسس طزو٠ ك٤غ حُؾذ٣ذس حُلشحس٣ش

 نؼذح ) ّ  ͦ 36    دٕٝ( حُلشحسس حٗخلخك ُخطش كٔؼشمٕٞ ع٘ش 75 ػٖ أػٔخسْٛ طض٣ذ حُز٣ٖ

  :يُهب أطجبة

 حُلؼخ٤ُخص ٗوـ حُـِذ، طلض حُؾل٢ٔ حُ٘غ٤ؾ ٗوـ حُظـز٣ش، ًلخ٣ش ػذّ حُٔشًض٣ش، حُظذكجش ٗوـ

 كشحسس ك٢ حُؾذ٣ذس ُِظـ٤شحص كغخع٤ش أًؼشُزح ْٛ  حُلشحسس ط٘ظ٤ْ كؼخ٤ُش ٗوـ ،حُلش٤ًش

 حُٔل٤و

 رٔوذحس ح٤ُّٞ خالٍ هز٤ؼ٢ ٌَـرؾ ْـحُـغ كشحسس طظـ٤ش :(خانٍىيٍ انُظى( انٍىيٍخ االختالفبد   -2

 ْـحُـغ كشحسس َـطق ػخدسا  .حُظ٤ٜشس رؼذ ٓخ كظشس ٝأٝحخش حُزخًش زخفـحُق ر٤ٖ ّ 1   كظ٠ َـ٣ق

 ك٢ دسؿش أخلل ا٠ُ َـٝطق ح٤َُِ، قـٝٓ٘ظق خءا ـٓغ 8 خػشـحُغ ٖٓ دسؿش أػ٠ِ ا٠ُ

 خا فزخك( 3-4)خػشـحُغ ر٤ٖ حُّ٘ٞ خػخصـع

 ا٠ُ ّͦ  38,3 كظ٠ ْـحُـغ كشحسس دسؿش حُٔـٜذس ٝحُظٔخس٣ٖ خمـحُؾ حُؼَٔ ٣ض٣ذ هذ :ندهذح  -3

 )حُٔغظو٤ٔش حُلشحسس ( ّ ͦ   40

 ٣لشص ، ك٤غخدسـػ زًٞسـحُ ك٢ خـٜٓ٘ أًؼش خعـحإلٗ ذـػ٘ خصـحُٜشٓٞٗ ه٤ْ ؤسؿقـطظ :انهزيىَبد  -4

 ّ ͦ 0,3 كٞح٢ُ ْـحُـغ كشحسس دسؿش السطلخع ك٤ئد١ حإلٗخع ػ٘ذ شـحإلرخم صٖٓ ظشٕٝـحُزشٝؿغ

 .ُِٔشأس حالعخع٤ش حُلشحسس كٞم ّͦ  6.6  كظ٠
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 أدس٣٘خ٤ُٖ، ٝحُ٘ٞس حألدس٣٘خ٤ُٖ اٗظخؽ ص٣خدس ا٠ُ حُٞد١ حُؼقز٢ حُـٜخص ط٘ز٤ٚ ٣ئد١ :انشذح  -5

 السطلخع حُغزذ ٛزح طظٞهغ إ ُِٔٔشمش ٣ٌٖٔ .حُلشحسس حٗظخؽ ٣ٝضدحد حالعظوالد ٣ضدحد ٝرٜزح

 .ُؾذس ٣ظؼشمٕٞ حُز٣ٖ أٝ رخُوِن حُٔقخر٤ٖ حُٔشم٠ ػ٘ذ حُلشحسس

 ػ٠ِ ٣ئػش هذ حُٔل٤و حُـٞ كشحسس دسؿش ك٢ حُؾذ٣ذ حالٗخلخك أٝ حُؾذ٣ذ حالسطلخع إ :انجٍئخ  -6

 دسؿش طظؼذٍ ُْٝ كخس ؿٞ ك٢ حُـغْ كشحسس طو٤٤ْ طْ ارح .حُؾخـ ػ٘ذ حُلشحس١ حُظ٘ظ٤ْ ٗظخّ

 ؿذحا  رخسد ؿٞ ك٢ حُؾخـ ٕخً ٝارح .ٓشطلؼش كشحسطٚ كغظٌٕٞ حالؽؼخع أٝ رخُظٞف٤َ حُلشحسس

 .ٓ٘خلنش ؿغٔٚ كشحسس طٌٕٞ كوذ ٓ٘خعزش ٓالرظ دٕٝ

 

  :اندظى حزارح فًانًزظٍخ  انتغٍزاد

   hyperthermia( pyrexia) :       انحًى  .1

 حُظشكغ أٝ حُغخٞٗش، أٝ حُل٠ٔ ٣ذػ٠ ُِطز٤ؼ٢ حالػ٠ِ حُلذ كٞم حُـغْ كشحسس حسطلخع إ

  (ٓلّٔٞ( كشٝس١ رظشكغ حُٔقخد حُؾخـ ٣ذػ٠ º 41 ٓؼَ  حُؾذ٣ذ حُلشحسس حسطلخع .حُلشٝس١

 .ٓغظٔشس أٝ ػخرظش ٓؼخٝدس، ٓظشددس، ٓظوطؼش، :ؽخثؼش أٗٞحع سرؼشأ ُِل٠ٔ- 

 ٝكظشحص حُل٠ٔ ٖٓ كظشحص ر٤ٖ ٓ٘ظظٔش ص٤٘ٓش رلٞحفَ حُـغْ كشحسس طظـ٤ش : انًتقطؼخ انحًى *

 حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ حألهَ أٝ حُطز٤ؼ٤ش حُلشحسس ٖٓ

 ٛزٙ ٕٞٝطٌ و    .2  ٖٓ أًؼش ( حُـغْ كشحسس ك٢ ػش٣نش طؤسؿلخص طلذع : انًتزددح انحًى  *

 .حُطز٤ؼ٢ ٖٓ أػ٠ِ حُظؤسؿلخص

 طلقَ أ٣خّ رنؼش طغظٔش حُلشٝس١ حُظشكغ ٖٓ كظشحص ٖٓ حُٔش٣ل ٣ؼخ٢ٗ  :انًؼبودح انحًى *

 خر٤ٜ٘

 .٤ٓٞ٣ٖ أٝ ٣ّٞ ٜٓ٘خ ًَ طغظٔش طٔخٓخ حُلشٝس١ حُظشكغ ٖٓ خخ٤ُش كظشحص

  ْدحث رؾٌَ ٓشطلؼش طزو٠ ٌُٜ٘خ ه٤ِِش طؤسؿلخص حُزذٕ كشحسس كظظؤسؿق انثبثتخ انحًى *

 ػالٓخص طلذع .حُلشحسس طشحؿغ ٝٓشحكَ ٤شٛخـٝع رذثٜخ صٖٓ ذـكغ حُل٠ٔ ػالٓخص طخظِق

 حُٜٔخد ك٢ حُلشحسس ط٘ظ٤ْ آ٤ُخص رذء ٗوطش ٣ؾٌَ حُز١ حالعخع٢ حُٔغظٟٞ ك٢ طـ٤شحص ٗظ٤ـش حُل٠ٔ

 

 ٖٓ أًؼش حُلشحس١ ٤خعـحُن شػشـع زقـطق ّͦ      37 ػٖ حُٔشًض٣ش حُلشحسس دسؿش حسطلؼض ارح  -

 حُؼٌظ ػ٠ِ ٝ ، ّ º  ( 33ا٠ُ )  حُلشحسس دسؿش حٗخلخك ا٠ُ ٣ئد١ ٓٔخ حُلشحسس اٗظخؽ شػشـع

 ٣قزق عشػش ًغذ ّ º  ( 33)  حألعـخعـ٢ حُٔغـظٟٞ ػٖ حُٔشًض٣ش حُلشحسس ط٘وـ ػ٘ذٓخ
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 أ١ (حالعخع٢ حُٔغظٟٞ ا٠ُ حُلشحسس دسؿش السطلخع ٣ئد١ ٓٔخ كوذٛخ، عشػش ٖٓ أًزش حُلشحسس

(37 ّ 

 

 ه٤ٔش ا٠ُ حُطز٤ؼ٤ش حُو٤ٔش ٖٓ كـؤس حُٜٔخد١ ٕحح٤ُٔض ك٢ حُظ٘ظ٤ْ رذء ٓغظٟٞ ٣ظـ٤ش حُل٠ٔ كخُش ك٢

 أٝ ُِز٣لخٗخص حُُٔٞذس حُٔٞحد ٗظخؽا أٝ حُ٘غؾ طخش٣ذ طؤػ٤شحص ٗظ٤ـش )  º 3..5) حُطز٤ؼ٢ ٖٓ أػ٠ِ

 حُلشحسس ٌُٖ شػشـرغ ٣ظـ٤ش حُظ٘ظ٤ْ رذء ظٟٞـٓغسؿْ إٔ  .حُٜٔخد طلض ٓخ ٓ٘طوش ػ٠ِ حُظـلخف

 ٛزٙ أػ٘خءسحا ، كٞ ٤ُٝظ خػخصـع ػذس رؼذ الحُٔغظٟٞ ا ٛزح ا٠ُ َـطق ال )ْـحُـغ كشحسس( حُٔشًض٣ش

ٞس ـؼحُؾ حُؼشٝحءحص، :ٓؼَ ْـحُـغ كشحسس السطلخع طئد١ حُظ٢ حُؼخد٣ش ظـخرخصـحالع طلذع حُلظشس

 .ٝحالسطـخف حالٝػ٤ش، طوزل ٗظ٤ـش حُزخسد حُـِذ خُزشٝدس،ر

 رخُلشحسس خــحُؾ شـؼ٣ؾ ال ّ  ( 5ͦ..3)حُـذ٣ذ حُزذء ظٟٞـٓغ ا٠ُ حُٔشًض٣ش حُلشحسس َـطق ػ٘ذٓخ

 حُلشحسس ُذسؿش طزؼخا  أخشٟ ػالٓخص ػ٤ِٚ طظٜش ٌُٖ حُؼشٝحءحص، ٖٓ ٣ؼخ٢ٗ ٝال رخُزشٝدس أٝ

 ًَ ك٢ ٤ٔ٤شـحُزشحٗؾ حُخال٣خ طظؤرٟ  )ّ ͦ  (42  ػخ٤ُش حُلشحسس طٌٕٞ حُٔشكِش ٛزٙ ك٢ .حُـذ٣ذس

 أٝ حٌُزذ أر٣ش ٌٕٞ، ٝ هذ ط ػٌٞط ؿ٤ش ز٤شـحُؼق حُخال٣خ طؤر١ ٣ٌٕٝٞ حُذٓخؽ، ك٢ شـخخف ْ،ـحُـغ

 .حُٔٞص ٣لذع ٝرخُظخ٢ُ ٝظ٤لظٜخ ٤نطؼ ؽذ٣ذس حالخشٟ ٝحالػنخء ح٤ٌُِظ٤ٖ

 كـؤس حُٜٔخد١ حُلشحسس ٕح٤ٓض ك٢ حُزذء ٓغظٟٞ ٣٘خلل كـؤس حُلشحس١ حُظشكغ عزذ ٣ضٍٝ ػ٘ذٓخ

 وثبنتبنً انحزارح ظٍبع إنى تؤدي انتً انتبنٍخ االطتدبثبد فتحذث ّ،  º 37 ٝسرٔخ أهَ ه٤ْ ا٠ُ

 :وهً اندظى حزارح َقص

 حُظـ٤ش ٛزح ٣ؼشف .حا سٝكخ ٓظٞٛـخا  ٣زذٝ حُـِذ ٣ـؼَ ز١ُح حُلـخث٢ حالٝػ٤ش غـطٞع ذ،ثحُضح حُظؼشم

 ا٠ُ حُظذس٣ـ٤ش ْـحُـغ كشحسس ػٞدس طذػ٠ .حُل٠ٔ صٝحٍ ٓشكِش أٝ رخُ٘ٞرخص حالكذحع ك٢ حُلـخث٢

 )رخالٗلالٍ حُغخٞٗش صٝحٍ( حُطز٤ؼ٢

 

 :انحًى نًزاحم انظزٌزٌخ انؼاليبد ٌهً فًٍب َىخش

 حُظ٘لظ، ٝػٔن شػشـع ص٣خدس حُوِذ، شػشـع ص٣خدس:  )انؼزواءاد انجزودح يزحهخ( انجذء 

 طوزل ٗظ٤ـش حُزخسد خكذحُؾ حُـِذ ح٤ٌِ٤ُٜش، الصـحُؼن ٝطوِـ طؤػش ٗظ٤ـش حالسطـخف

 حإلٝصس ؿِذ ٓظٜش حألٝػ٤ش، طوزل ٗظ٤ـش حالظخكش عش٣ش صسهش خُزشٝدس،ر ـعحالكغخ حالٝػ٤ش،

 .حُـغْ كشحسس حسطلخع حُظؼشم، طٞهق ُألؽؼخس، حُ٘خفزش حُؼنالص طوِـ ٗظ٤ـش

 حُٔش٣ل شؼـ٣ؾ ال(  حُلشحس١ رخالػظذحٍ ٞسـؼحُؾ دحكت، حُـِذ حُؼشٝحءحص، ؿ٤خد :ٍزانظ 

 ؽذ٣ذ، ا٠ُ ٓؼظذٍ طـلخف حُؼطؼ، ص٣خدس ٝحُظ٘لظ، حُ٘زل عشػش ص٣خدس )رخُزشٝدس أٝ رخُلشحسس
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 ك٢ كِج٤ش حٗذكخػخص ز٤ش،ـحُؼق حُخال٣خ ط٤ٜؾ ٗظ٤ـش حخظالؿخص ٓغ رغ٤و ّٞٗ أٝ ٝعٖ أٝ طَِٔٔ

 .حُزشٝط٤٘خص طو٣ٞل ٗظ٤ـش ؼنالصرخُ ُْأٝ قؼـم ،)حُل٠ٔ أٓذ هخٍ ارح(  ٤ٜشـحُؾ ٕحكوذ حُلْ،

 طـلخف ٣ٞؿذ سرٔخ حُشؿلخٕ، ٗوـ طؼشم، ٝدحكت، ٓظٞٛؾ ؿِذ :انحًى سوال.  

 

 :ثبنحًى انًصبة نهًزٌط انتًزٌعٍخ انًذاخالد

 .حُل٣ٞ٤ش حُؼالٓخص ٓشحهزش .1

 .ٝحُلشحسس حُـِذ ُٕٞ طو٤٤ْ .2

 .حُؼالهش رحص حألخشٟ حُٔخزش٣ش ٝحُو٤ْ ٝح٤ُٜٔخطًٞش٣ض حُز٤ل حٌُش٣خص طؼذحد ٓشحهزش .3

 ٣ؾؼش ػ٘ذٓخ أًؼش حُٔش٣ل ٝطـط٤ش رخُذفء حُٔش٣ل ٣ؾؼش ػ٘ذٓخ حُضحثذس حُزطخ٤ٗخص ٗضع .4

 .رخُؼشٝحءحص

َٓ ك٢ ح٤ُّٞ(  3666 -2566  ٓؼالا (  ٝحُغٞحثَ حُطؼخّ ٖٓ ًخك٤خ ٝحسدحا  حُٔش٣ل حػطخء .5

 حُٔش٣ل فلش عٔلض ارح حُظـلخف، كذٝع ٝٓ٘غ حُضحثذس حالعظوالد حكظ٤خؿخص ُظؤ٤ٖٓ

 ف ُٝٔ٘غ رُي ٣ـذ: رخُظـلخ ٣قخد رؾذس ٣ظؼشم حُز١ حُٔش٣ل إلٕ .رزُي

 .ٝحُقخدس حُٞحسد ه٤خط 

 .ٞفٞكشٔحُ حُٞس٣ذ٣ش حُغٞحثَ ػ٠ِ حُٔلخكظش 

 .حُل٠ٔ صٝحٍ ٓشكِش ك٢ خخفش حُلشحسس اٗظخؽ ُظلذ٣ذ حُـغذ٣ش حُلؼخ٤ُش اٗوخؿ 

ًٔخدحص ٓخء رخسد ًٝلٍٞ ك٢ ٓ٘خهن ٓظؼذدس ٖٓ حُـغْ ُظخل٤ل حُلشحسس ػٖ  

 هش٣ن حُظٞف٤َ

خا ؿخُز حالؿشحء ٛزح ٣لظخؽ(  رخُظٞف٤َ حُلشٝس١ حُن٤خع ُض٣خدس حُلٔخّ اؿشحء 

 .)حُطز٤ذ ٖٓ ٓشأ ا٠ُ

 .حُظٞف٤َ رلؼَ حُلشحسس م٤خع ُض٣خدس ؿخكش رؤخشٟ حُلشحػ حؿط٤ش طـ٤٤ش 

 حالؿؾـ٤ش طظـلق هذ .سهزش حُٔخخه٤ش حالؿؾـ٤ش إلروخء حُلْ رقـلش حُؼ٘خ٣ش 

 .حُظزخش ػٖ حُ٘خؿْ حُؾذ٣ذ حُٔخءكوذحٕ  ٗظ٤ـش ٝطظؾـون حُٔخخه٤ش

 .حُطز٤ذ ٓشأ كغذ حُلشحسس خخكنخص اػطخء 
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 hypothermia:  انحزارح اَخفبض .2

 آنٍبد ثالث هُبك .حُطز٤ؼ٤ش حُذ٤ٗخ حُلذٝد ػٖ حُٔشًض٣ش ْـحُـغ كشحسس ٗوـ ٛٞ حُلشحسس ٗوـ

 :هً انحزارح نُقص فٍشٌىنىخٍخ

A. حُلشٝس١ حُن٤خع ص٣خدس.  

B. ّحُلشحسس كوذحٕ ػٖ ُإلػخمش حُلشحسس اٗظخؽ ًلخ٣ش ػذ 

C. حُٜٔخد١ حُلشحس١ حُظ٘ظ٤ْ رذء ٓغظٟٞ ٗوـ. 

 :انحزارح نُقص انظزٌزٌخ انؼاليبد أهى

 .ٝحُوؾؼش٣شس رخُزشد حُؾؼٞس ٓغ )حُزذح٣ش ك٢( ؽذ٣ذ حسطـخف حُـغْ كشحسس ٗوـ. 

 حُزٍٞ ٗظخؽ ٗوـ ؽش٣خ٢ٗ طٞطش ٗوـ ؽٔؼ٢ رخسد ؽخكذ ؿِذ. 

 حُؼن٤ِش حُظوِقخص طٞحكن ّػذ. 

 ّعزخص ا٠ُ ٣ظشه٠ ٝعٖ ،طٞؿٚ ػذ. 

 حُظؼشك ٗظ٤ـش حُلشحسس ٘وـً ٓلشك ٌَـرؾ أٝ كخدع ٗظ٤ـش حُلشحسس ٗوـ ٣لذع هذ 

  رخسد ٓخء ك٢ ظلٔخّـحالع أٝ )ّ º 16   ٖٓ أهَ كشحسس ُذسؿش حُظؼشك ٓؼالا ( ُِزشد

 

 انحزارح َقص وخطز انحزارح ارتفبع نخطز انًؼزظىٌ انًزظى

 ٌانحزارح َقص نخطز انًؼزظى: 

o حالٓٞحؽ ٝسًٞد حُظضُؾ ٓؼالا (  حُؾظخء س٣خمخص ك٢ ٣ؾظشًٕٞ حُز٣ٖ حُٔشم٠(. 

o  ُذ٣ْٜ حُلشحسس ط٘ظ٤ْ آ٤ُخص ط٘نؾ ُْ حُز٣ٖ ٝحالهلخٍ حُشمغ. 

o   ٕٞ٘حُظذكجش أٝ حُٔالرظ ٗوـ أٝ حالؿز٣ش ٝحسد ٗوـ ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ حُز٣ٖ حُٔغ 

o  ٕٝحُٔالرظ ٝٗوـ حُٔؤٟٝ ٕحكوذ ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ حُز٣ٖ حُٔؾشد. 

o ٕٞحالٝػ٤ش طٞعغ ٗظ٤ـش رؾذس حُلشحسس ٣لوذٕٝ حُز٣ٖ حٌُل٤ُٞ.  

o حالعظـخرش أٝ حُزشد ط٤٤ٔض ػ٠ِ حُوخدس٣ٖ ٝؿ٤ش ػقز٢ رخَِ حُٔقخرٕٞ حُٔشم٠ ُٚ. 

 

 :انحزارح ارتفبع نخطز انًؼزظىٌ

o ٞحُلشحسس ط٘ظ٤ْ ٓشحًض ٗنؾ ػذّ ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ حُز٣ٖ حُٞالدس كذ٣ؼ 

o ٕٞرخالخٔخؽ حُٔقخر 

o ُٕٞألخٔخؽ ُِظؼشك ٓئِٕٛٞ أؽخخؿ ْٝٛ حُٔذٗل 
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o خِالا  طلذع إ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٔشًض٣ش حُؼقز٤ش حُـِٔش ٓشحكأ ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ حُز٣ٖ حُٔشم٠ 

 .حُلشحسس ط٘ظ٤ْ ك٢

o   هلق دحخَ طٞطش سطلخعئد١ الط شأطك٢ حُ رشمٞك حُٔقخرٕٞ حألؽخخؿ. 

 :انحزارح َقص انتًزٌعٍخ فً حبل ثٍزاتذان

 ك٢ أٓخ ٝحُزطخ٤ٗخص، رخُلشحٓخص حُظذكجش اػخدس طظْ خل٤ق كشحسس ر٘وـ حُٔقخر٤ٖ حُٔشم٠ ك٢

 طؼَٔ حُظ٢ خ٘شـحُٔغ حُزطخ٤ٗخص ( حُٔذكجش ظخذّـكظغ ذ٣ذـؽ كشحسس ر٘وـ حُٔقخر٤ٖ حُٔشم٠

 حُذحكجش حُٞس٣ذ٣ش ٞحثَـحُغ ٝطؼط٠ ،)حُلشحسس ُذسؿش رٔ٘ظٔخص ٝحُٔضٝدس رخٌُٜشرخء

 ٣ـذ ُزُي ًز٤ش، ُِلشحسس حُٔخء ٤َـطٞف إلٕ حُلشحسس ٤خعـم حُشهزش حُٔالرظ طض٣ذ ٓالكظش: 

  .ؿخكش رؤخشٟ حُشهزش حُٔالرظ طـ٤٤ش

   Pulse  ثبٍَبً: انُجط 

 ا٠ُ ٣ذخَ حُز١ حُذّ حُوِذ ٣ذكغ .ُِوِذ شـحأل٣غ حُزط٤ٖ حٗوزخك ٣لذػٜخ حُظ٢ حُذّ ٓٞؿخص ٛٞ انُجط

  .حُ٘زل ٓٞؿخص أٝ حُ٘زل ـوـم ٓلذػخا  هِذ شرشـم ًَ ٓغ ٣ٖ٤حشـحُؾ

 ٣ٖ٤حشـحُؾ ٝٓطخٝػش شرشـحُن كـْ ػخّ ٌَـرؾ طؼٌظ : انُجط يىخخ 

 حُوِذ ٣لشؽ .شـحال٣غ ُِزط٤ٖ طوِـ ًَ ٓغ شح٤٣ٖـحُؾ طذخَ حُظ٢ حُذّ ٤ًٔش ٢ٛ  :زثخـانع حدى 

ُؾخـ ح ك٢ حُذّ ٖٓ َٓ 70 كٞح٢ُ ٣ذكغ أ١ ش،ـطوِق ًَ ٓغ ٓلظٞحٙ ٖٓ % 70 كٞح٢ُ ػخدسا 

 ْـحُـغ ل٤قـفحُزخُؾ 

 ًٔخ حُوذسس ٛزٙ شح٤٣ٖـحُؾ طلوذ ػ٘ذٓخ ،ٝحُظوزل حُظٔذد ػ٠ِ هذسطٜخ ٢ٛ ٍٍ:ٌاانشـز يطبوػخ 

 .ك٤ٜخ حُذّ ُذكغ أًزش مخ هٞس طظطِذ كبٜٗخ ٤ٖ٘ـحُٔغ ػ٘ذ ٣لذع

 َتبج حُلـْ ٛزح ٣ذػ٠ .ده٤وش /حُذّ ٖٓ ُظشحص  4.6حُوِذ خـ٣ن حُشحكش كخُش ك٢ حٌَُٜ ٣ٌٕٞ ػ٘ذٓخ

 . انقهت

 .حُذه٤وش ك٢ حُوِذ ٝعشػش حُنشرش كـْ كق٤ِش ٛٞ حُوِذ ٗظخؽ

 انعزثخ حدى = انقهت َتبج × .د / انقهت طزػخ

 شػشع ٗلظ ٢ٛ حُ٘زل عشػش ٕأ أ١ حُوِذ، شرخصـم حُ٘زل ٣ؼٌظ ْحُـغ فل٤ق زخُؾحُ ك٢

 حُ٘زل ٣خظِق هذ ش٤حُٞػخث حُوِز٤ش حألٓشحك رؼل ٢، كحُزط٤ٖ طوِـ

 .حُوِذ ػٖ حُزؼ٤ذس حُٔل٤طش حألٝػ٤ش ك٢ ٣ـظ ٕأ ٣ٌٖٔ ال رل٤غ قؼ٤ـم حُ٘زل ٣ٌٕٞ هذ :  يثالً  

 ٝحُ٘زل )، حُ٘زل حُو٢ٔ حُوِذ ـخءـاف( حُوِذ شرخصـم طو٤ْ ٕأ شـحُٔٔشم ػ٠ِ حُلخالص ٛزٙ ك٢

 حُٔل٤ط٢
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:حُ٘زل حٌُؼزش١، ٗزل  ٓؼالا  حُـغْ، ك٢ حُٔل٤طش حألػنخء ك٢ حُ٘زل ٛٞ : انًحٍطً انُجط 

 ظٜش حُوذّ، حُ٘زل حُغزخط٢..

 .حُوِذ هٔش ػ٘ذ حُ٘زل أ١ حُٔشًض١ حُ٘زل ٛٞ انقًً انُجط 

 ا٠ُ حُٞد٣ش ٗظ٤شس حُلشٝع ػزش حُظ٘ز٤ٜخص َـطق .حُوِذ شػشـع حُزحط٢ ز٢ـحُؼق حُـٜخص ٣٘ظْ -

 ػ٘ذٓخٝ   .حُوِذ شػشـع ارطخء ا٠ُ كظئد١ .) ٢ـحُشث٤غ حُوِذ ٗخظْ ٢ٛٝ( حألر٤ٗش حُـ٤ز٤ش حُؼوذس

 شحُٞد٣س  ٗظ٤ش حُـِٔش حُؼقز٤ش  ط٘ز٤ٜخص طظؼزو حُوِذ شػشـع ص٣خدس ْـحُـغ حكظ٤خؿخص طظطِذ

 .حُٞد٣ش حُـِٔش حُؼقز٤ش  ط٘ز٤ٜخص ٝطضدحد

 

  Factors affecting pulse rate:  انُجط طزػخ ػهى تؤثز انتً انؼىايم

 ٕأ حُٔٔشمش ػ٠ِ ُزح حُؼٞحَٓ، ٖٓ رؼذد حُوِذ عشػش طظؤػش .ذه٤وشحُ /٘زنشخُر حُ٘زل عشػش طوخط

 :حُٔش٣ل ٗزل طو٤ْ ػ٘ذٓخ حُظخ٤ُش حُؼٞحَٓ حػظزخسٛخ ك٢ طؤخز

٣ز٤ٖ حُـذٍٝ حُظخ٢ُ حخظالكخص  طذس٣ـ٤خا  حُوِذ عشػش طظ٘خهـ حُؼٔش حصد٣خد ٓغ:  انؼًز .1

 حُ٘زل ٓغ حُؼٔش

  

  حإلٗخع ػ٘ذ ٜٓ٘خ ه٤ِالا  أًزش حُزًٞس ػ٘ذ حُٞعط٤ش حُ٘زل عشػش طٌٕٞ حُزِٞؽ رؼذ :اندُض .2

 حُض٣خدس طٌٕٞ ٓخ ؿخُزخا  .حُـٜذ رؼذ حُ٘زل شػشـع طضدحد حُطز٤ؼ٤ش حُلخالص ك٢ :انتًبرٌٍ .3

 ٝص٣خدس حُوِذ كـْ ًزش رغزذ حُؼخد١ حُؾخـ ك٢ خٜٓ٘ أهَ حُٔلظشك٤ٖ ٤٤ٖـحُش٣خم ك٢

 .حُش٣خم٤٤ٖ ػ٘ذ ٝكؼخ٤ُظٚ هٞطٚ

 : رغزذ حُل٠ٔ كخالص ك٢ حُوِذ عشػش طضدحد :انحًى .4
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 .حُـغْ كشحسس حسطلخع رغزذ حُٔل٤طش حألٝػ٤ش طٞعغ ػٖ حُ٘خؿْ حُذّ مـو حٗخلخك  -

 .حالعظوالد ٓؼذٍ ص٣خدس -

 شػشـع ٣ض٣ذ ح٥خش ٜخـرؼن ٕأ ك٤ٖ ك٢ حُ٘زل، شػشـع حألد٣ٝش رؼل ط٘وـ :االدوٌخ .5

 ٣ض٣ذ حألدس٣٘خ٤ُٖ ر٤٘ٔخ حُوِذ عشػش ط٘وـ  )حُذ٣ـ٤ظخٍ ٓؼَ حُوِذ ٓو٣ٞخص ٓؼالا  .حُوِذ

 .حُوِذ عشػش

 حُذّ ٖٓ ه٤ِِش ٤ًٔش م٤خع ٕأ .حُ٘زل عشػش ٣ض٣ذ حُٞػخث٢ حُـٜخص ٖٓ حُذّ م٤خع :نُشفا .6

 كظ٠  حُوِذ شػشـع ك٢ ٓئهظش ص٣خدس ا٠ُ ٣ئد١ )  رخُذّ زشعظحُ رؼذ ٓؼال َٓ، 500 (

 ٤ُظشحص 5 كٞح٢ُ ُؾخـ حُزخُؾح كـْ حُذّ ػ٘ذ  (حُٔلوٞد حُلـْ ػٖ ْـحُـغ ٣ؼخٝك

 .)ػٞحهذ دٕٝ ٜٓ٘خ % 10 كظ٠ ٣لوذ إ ٣ٌٖٔ ٝػخدس

 طض٣ذ حُؾذس .حالؿٔخ٤ُش حُوِذ كؼخ٤ُش طض٣ذ حُظ٢ حُٞد٣ش حألػقخد طظ٘زٚ حُؾذس ٗظ٤ـش :ذحنشا .3

 حُـٜخص ط٘زٚ ػٞحَٓ ًِٜخ حُؾذ٣ذ حألُْ طٞهغ ًٝزُي ٝحُوِن حُخٞف)  .حُ٘زل ٝهٞس عشػش

 (.حُوِذ كؼخ٤ُش ٝطض٣ذ حُٞد١

 ٖٓ ل٤ِشـحُغ حألٝػ٤ش ك٢ حُذّ ٣ظـٔغ ٣وق أٝ خــحُؾ ٣ـِظ ػ٘ذٓخ :ؼٍخانىظ تغٍز .8

 ٣ٝئد١ حُوِذ ا٠ُ حُٞس٣ذ١ حُؼٞد ك٢ ػخرش ٗوـ ا٠ُ حُذّ طـٔغ  ٣ئد١ .حُٞس٣ذ١ حُـٜخص

 .حُوِذ عشػش ك٢ ٝص٣خدس حُذّ ـوـم ك٢ ٗوـ ا٠ُ رخُظخ٢ُ

 

 Pulse sites:  انُجط قٍبص يىاظغ

 :حُظخ٤ُش ٢ٛٝ ػخدسا  حُ٘زل ك٤ٜخ ٣وخط ٓٞحمغ طغؼش ٛ٘خى

 كٞم حُٔٞمغ ٛزح ٣وغ .حُقذؿ٢ حُؼظْ كٞم حُقذؿ٢ حُؾش٣خٕ ٣ٔش ك٤غ :انصذغً .1

 .حُؼ٤ٖ ٝٝكؾ٢

 حُشؿخ٠ٓ ر٤ٖ حُغزخط٢ حُؾش٣خٕ ٣ٔش ك٤غ حألرٕ كق٤ـ طلض حُؼ٘ن ؿخٗذ ٣ٝوغ :انظجبتً .2

  .حُوظشحث٤شش ٝحُؼنِ

ؾخـ حُزخُؾ ك٢ حُـٜش ح٤ُغشٟ ٖٓ حُ ػ٘ذٝ ٣ظْ طلذ٣ذٛخ  .حُوِذ هٔش ك٢ :انقًً انُجط .3

 .حُٞسد حُخخٓظ حعلَ كِٔش حُؼذ١ ػ٘ذ حُظوخء حُٔغظو٤ْ حُ٘خفق ُِظشهٞس ٓغ حُقذس 

 ٓخ: أٝحُخخٓظ حُشحرؼش حُٔغخكظ٤ٖ ر٤ٖ حُو٢ٔ حُ٘زل ٣ظٞمغ ع٘ٞحص( .-3ش )رؼٔ حألهلخٍ ػ٘ذٝ 

  .حُظشهٞس ٓ٘ظقق خو أ٣غش ك٤ٌٕٞ ع٘ٞحص 4 ػٔش دٕٝ

 حُط٤ش أٗغ٢أٝ  حُزسحع ك٢ ٤ٖـحُشأع رحص ِشـُِؼن ٢ـحالٗغ حُٞؿٚ ػ٠ِ :ذيانؼع انُجط .4

 .حُٔشكو٤ش
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 حألٓخ٢ٓ حُٞؿٚ ػ٠ِ حٌُؼزش١ حُؼظْ ػ٠ِ حٌُؼزش١ حُؾش٣خٕ ٣ٔش ك٤غ :انكؼجزي انُجط .5

  .حُشعؾ ٖٓ حالرٜخّ ؿٜش٢ ك خػذـُِغ

  .حإلسر٢ حُشرخه طلض حُلخز١ حُؾش٣خٕ ٣ٔش ك٤غ :انفخذي انُجط .6

 حإل٣ـخد، زشؼـف حُ٘وطش ٛزٙ .حُشًزش خِق حُٔؤرن٢ ش٣بٕحُؾ ٣ٔش ك٤غ :ًانًأثع انُجط .3

 . ه٤ِال سًزظٚ حُٔش٣ل ػطق ارح ؿغٜخٌٖ ٣ٔ ٌُٖ

 ٘زٞر٢ظحُ حُؾش٣خٕ ٣ٔش ك٤غ .ٌُِخكَ ٢ـحالٗغ حُٞؿٚ ػ٠ِ :انخهفً انظُجىثً انُجط .8

 .حألٗغ٢ ذؼحٌُ  خِق حُخِل٢

  .حُوذّ ػظخّ كٞم حُوذّ ظٜش ؽش٣خٕ ٣ٔش ك٤غ :انقذو ظهز َجط ..

 انُبص يؼظى ػُذ خظه وٌظهم يبً، اطتخذا األشٍغ هى انكؼجزي انشزٌبٌ َجط

 

 فً انًىاظغ انًختهفخ انُجط خض اطجبة* 

 ٤خا سٝط٤٘ ٣غظؼَٔ عَٜ، ا٤ُٚ حُٞفٍٞ حٌُؼزش١ 

 حٌُؼزش١ ُِ٘زل حُٞفٍٞ ٣ٌٖٔ ال ػ٘ذٓخ ٣غظؼَٔ حُقذؿ٢. 

 حُذٓخؿ٢ حُذّ دٝسحٕ ُٝظو٤٤ْ حُوِذ، طٞهق كخالص ٝك٢ .حُشمغ ػ٘ذ ٣غظخذّ حُغزخط٢. 

 ٓذٟ ُظلذ٣ذ ٣غظخذّ ع٘ٞحص، 3 ػٔش كظ٠ ٝحالهلخٍ حُشمغ ػ٘ذ سٝط٤٘٤خا  ٣غظخذّ حُو٢ٔ 

 ٖٓ ٓؼ٤٘ش أٗٞحع حُٔش٣ل ٣غظخذّ ػ٘ذٓخ طو٤٤ٔٚ ٣ـذ ًٔخ حٌُؼزش١، حُ٘زل ٓغ طٞحكوٚ

 .حألد٣ٝش

 حُوِذ طٞهق كخالص ك٢ ،)حُذّ مـو(  حُؾش٣خ٢ٗ حُظٞطش ُو٤خط ٣غظؼَٔ حُؼنذ١  

 ك٢ حُذٝسحٕ ٝؿٞد ُظلذ٣ذ ٝحألهلخٍ، حُشمغ ػ٘ذ حُوِذ، طٞهق كخالص ك٢ حُلخز١ 

 حُغل٤ٖ٤ِٖ حُطشك

 حُغل٢ِ حُطشف ك٢ حُذّ مـو ُو٤خط حُغخم، ك٢ حُذٝسحٕ ٝؿٞد ُظلذ٣ذ حُٔؤرن٢. 

 حُوذّ ك٢ حُظش٣ٝش ٝؿٞد ُظلذ٣ذ حُخِل٢ حُظ٘زٞر٢. 

 حُوذّ ك٢ حُظش٣ٝش ٝؿٞد ُظلذ٣ذ حُوذّ ظٜش. 
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 assessing the pulse:   انُجط تقٍٍى

 ط٠ـحُٞع حُؼالػش خرغـحألف هْٔ ظخذّـطغ .ـخءـرخإلف أٝ رخُـظ ػخدسا  حُ٘زل ٣و٤ْ :االونى انطزٌقخ -

 حُٔ٘خهن أًؼش ٛٞ افزغ ًَ ٖٓ حُٜ٘خث٢ حُـضء رخهٖ ٕ، ك٤غ  أ خل٤ق ـوـم رظطز٤ن ذح٤ُ ٖٓ  

 ؿذحا  خل٤ق رؾٌَ مـط٘خ ٝارح حُ٘زل، ٗخل٢ هذ صحثذ رؾٌَ ٗنـو ػ٘ذٓخ .حُ٘زل ٌُؾق كغخع٤ش

  ًؾلٚ ٗغظط٤غ ال هذ



 عيسى نظامالدكتورة عفاف  العالمات الحيوية )الحرارة والنبض( 1أساسيات تمريض 

   

14 
 

 :ٓو٤خط حُظؤًغؾ حُ٘زن٢ : انثبٍَخ انطزٌقخ -

 

ٝٛٞ ؿٜخص ٣ؼَٔ ػ٠ِ ه٤خط حُ٘زل ٖٓ خالٍ  (Pulse oximeter) :    يقٍبص انتأكظح انُجعً

ٗزنش،  ٓغ ًَ حُظؤًغؾه٤خط حُظـ٤ش حُز١ ٣ق٤ذ ٓٞؿخص حُنٞء ػ٘ذ ٓشٝسٛخ رخُـِذ رلغذ دسؿش 

كٜزح حُـٜخص هخدس ػ٠ِ ه٤خط أٓش٣ٖ حألٍٝ ٓؼذٍ حُ٘زل، ٝحُؼخ٢ٗ ٗغزش حُظؤًغؾ. ٣غظخذّ ٛزح 

 .أٝ أػ٘خء حُؼ٤ِٔخص، أٝ ك٢ كخالص حُطٞحسة،... حُخ ٝكذس حُؼ٘خ٣ش حُلخثوشحُـٜخص ك٢ 

 

 حُوِذ شػشـع ٣ظٜش ٝٛٞ )ح٤ُٗٞٔظٞس( حُوِذ ٓشهخد ٢ٛ حُو٢ٔ حُ٘زل ُظو٤٤ْ: خ انثبنثخانطزٌق -

 شـخخف ُٞكش ػ٠ِ أٝ شـخؽـحُؾ ػ٠ِ

  

 

  تُتجه ٌأ انًًزظخ وػهى .يزٌحخ وظؼٍخ ٌتخذ ٌأ انًزٌط ػهى انُجط انًًزظخ تقٍى ٌأ قجم

 :انتبنٍخ انُقبغ إنى عبً أٌ

 َٛ ٍٝحُ٘زل ػ٠ِ ٣ئػش دٝحء أ١ حُٔش٣ل ٣ظ٘خ 

 َٛ ّ٣شطخف ٕأ ا٠ُ ده٤وش 15 -16 حالٗظظخس ك٤ـذ رُي كذع ارح ؿٜذ؟ رؤ١ حُٔش٣ل هخ 

 .حالػظ٤خد٣ش عشػظٚ ا٠ُ ٣ٝؼٞد حُ٘زل ٣ٝظزخهؤ حُٔش٣ل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Pulsoximeter.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Pulsoximeter.jpg
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 عشػش طٌٕٞ هذ حُش٣خم٢ ػ٘ذ ٓؼال .حُٔش٣ل ػ٘ذ حُوِذ عشػش كٍٞ حعخع٤ش ٓؼط٤خص أ١ 

 .ذه٤وشٗزنش ك٢ حُ 66      ٖٓ أهَ حُوِذ

 َٛ ٠ـحُٔشم رؼل ك٢ ؟)، حالعظِوخء حُٔذ٣ذحُـِٞط ٓؼال ( شـخخف ٤شـؼٝم حُٔش٣ل ٣ظخز 

 حُؼقز٢ حُـٜخص ٝٗؾخه حُـخس١ حُذّ كـْ طـ٤ش رغزذ حُٞمؼ٤ش رظـ٤٤شل حُ٘ز شػشـع طظـ٤ش

 .حُزحط٢

 ٝٓشٝٗش ٝكـٔٚ ٝحٗظظخٓٚ حُ٘زل شػشـع  :حُظخ٤ُش حُٔؼِٞٓخص شـحُٔٔشم طـٔغ حُ٘زل طو٤٤ْ ػ٘ذ -

 ٠ٔـ٣غؾ ( ُزخُح ػ٘ذ 100 كٞم ( حُوِذ شػشـع ص٣خدس حُظ٘خظش ؿ٤خد أٝ ٝٝؿٞد حالٝػ٤ش ؿذسحٕ

 ارح .حُوِذ رطت ٣غ٠ٔ ُزخُؾح ػ٘ذ ذه٤وشٗزنش ك٢ حُ  60  دٕٝ حُوِذ شػشـع ٗوـ هِذ، شعـطغ

 .حُو٢ٔ حُ٘زل طو٤٤ْ ٣ـذ هِذ روء أٝ هِذ طغشع حُٔش٣ل ُذٟ ٕخً

  

 ر٤ٖ َـطلق حُطز٤ؼ٢ حُ٘زل ك٢ .خصـحُ٘زن ر٤ٖ َـٝحُلٞحف خصـحُ٘زن ٗٔٞرؽ ٛٞ :انُجط َظى

 ُذ٣ٚ حُٔش٣ل إ ٣وخٍ ٓ٘ظظٔش ؿ٤ش خصـحُ٘زن ر٤ٖ َـحُلٞحف ًخٗض ارح .ٓ٘ظظٔش َـكٞحف خصـحُ٘زن

 حالٗظظخّ ػذّ ٝؿٞد قـٌٗظؾ ػ٘ذٓخ .ٓ٘ظظْ ؿ٤ش أٝ ٓ٘ظظْ حالٗظظخّ ػذّ ٣ٌٕٞ هذ .ٗظْ طشحدـحم

 أًؼش رؾٌَ حُالٗظ٤ٔش ُذسحعش ٢خثًٜشر هِذ طخط٤و اؿشحء ٣ٝـذ حُو٢ٔ، حُ٘زل طو٤٤ْ ٣ـذ

 طلق٤الا 

 

 ػخدس خصـحُ٘زن كـْ ٣ٌٕٞ .شـٗزن ًَ ك٢ حُذّ هٞس ٝٛٞ حُ٘زل، هٞس خا ـأ٣ن ٣ذػ٠ :انُجط حدى

 ػ٠ِ خل٤ق ـوـًن حُطز٤ؼ٢ حُ٘زل ٣ـظ .هخكض ا٠ُ ؿخثذ ر٤ٖ حُ٘زل كـْ ٣ظشحٝف٣خا ، خٝـٓظغ

 حُو١ٞ حُ٘زل ٛٞ حُٔٔظِت أٝ حُوخكض حُ٘زل .حُ٘زل ٣ضٍٝ ـوـحُن صدٗخ ٝارح خرغ،ـحألف سإٝط

 رٔـشد ٣٘ٔل٢ حُز١ حُ٘زل حُذ١ٞٓ، حُٞػخء ػ٠ِ ـوـحُن ططز٤ن ػ٘ذ ٞرشـؼرق ٣٘ٔل٢ حُز١

 .حُخ٤ط٢ أٝ حُٞحٖٛ أٝ حُنؼ٤ق حُ٘زل ٣ذػ٠ حُخل٤ق حالفخرغ مـو ططز٤ن

 

 حُطز٤ؼ٢ ٣خٕشحُؾ ٣ٌٕٞ .ٌِٚـؽ طـ٤ش ػ٠ِ أٝ حُظٔذد ػ٠ِ هذسطٚ ٢ٛ :زٌبٌانش خذار يزوَخ

 ل٤قـحُق

 أٜٗخ ٝٗؾؼش حالؿِذ ػ٠ِ ٓشٗش ؿ٤ش حُٔغ٤ٖ٘ ػ٘ذ حُؾشح٤٣ٖ طٌٕٞ خا، ٝه٤ؼ خا ٤ُ٘ ٗخػٔخا  ٓغظو٤ٔخا 

 أٝ حٗظظخٓٚ أٝ حُ٘زل شػشـع ػ٠ِ ٣خٕشحُؾ ٓشٝٗش الطئػش هذ .ٜخـؿغ ػ٘ذ ٓ٘ظٔش ٝؿ٤ش ٓظؼشؿش

 .ُِٔش٣ل حُٞػخث٢ حُـٜخص كخُش طؼٌظ ٌُٜ٘خ كـٔٚ
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 ٖٓ ٓ٘طوش أ١ ا٠ُ حُذّ ؿش٣خٕ ًلخ٣ش ٓذٟ ػ٠ِ ُِظؼشف حُٔل٤ط٢ حُ٘زل طو٤٤ْ ػ٘ذ :انتُبظز وخىد

 رٜزٙ .ْـحُـغ ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُـخٗذ ك٢ حُٔ٘خظشس حُـٜش ك٢ حُ٘زل طو٤ْ إ شـحُٔٔشم ػ٠ِ ْـحُـغ

 ح٠٘ٔ٤ُ حُوذّ ا٠ُ حُذّ ؿش٣خٕ طو٤ْ ػ٘ذٓخ يثال .٤ٖـحُ٘زن ر٤ٖ طوخسٕ إ شـُِٔٔشم ٣ٌٖٔ حُطش٣وش

 ٕخً ارح .حأل٣غش حُوذّ ظٜش ؽش٣خٕ طـظ ٝرؼذٛخحأل٣ٖٔ  حُوذّ ظٜش ٣خٕشؽ ٗزل طـظ ٕأ ػ٤ِٜخ

 . ٓظؼخدالا  حُـٜظ٤ٖ ا٠ُ حُذّ ؿش٣خٕ ٣ٌٕٞ ٕحٓظ٘خظش حُ٘زنخٕ

 

 :انًحٍطً انُجط تقٍٍى

 :رخعظؼ٘خء حُٔشم٠ ًَ ػ٘ذ حٌُؼزش١ حُؾش٣خٕ رـظ ػخدسا  حُٔل٤ط٢ حُ٘زل ٣و٤ْ

 .حُو٢ٔ حُ٘زلُذ٣ْٜ   ٣و٤ْ ك٤غ .ع٘ٞحص (3-2) ػٔش كظ٠ ٝحألهلخٍ حُٔٞح٤ُذ* 

 ػ٘ذ حُذٝرِش ظخذحّـحع ٣ٌٖٔ .حٌُؼزش١ حُ٘زل ؿظ ذؼـ٣ق ك٤غ ٤ٖ٘،ـٝحُٔغ ؿذحا  حُزذ٤٘٣ٖ* 

 ٛئالء

 .حُو٢ٔ حُ٘زل طو٤٤ْ أٝ حُٔشم٠   

 .حُو٢ٔ حُ٘زل ُظو٤٤ْ ٣لظخؿٕٞ حُز٣ٖ حُوِذ، رآكخص حُٔقخر٤ٖ* 

 خمـحُغ ؿشحكش رؼذ ٓؼالا  ٔٚـؿغ ٖٓ ٓلذدس حؿضحء ك٢ حُذٝسحٕ ًلخ٣ش طو٤٤ْ ٣ظٞؿذ حُز١ ُٔش٣ل* ح

 .حُوذّ ؽش٣خٕ ٗزل طو٤٤ْ ٣ظْ          

  

 :انكؼجزي انقًً انُجط تقٍٍى  

 ٣ٌٕٞ حُطز٤ؼ٤ش حُلخُش ك٢ .حُٞػخث٤ش حُوِز٤ش ح٥كخص رؼل ك٢ حٌُؼزش١ حُو٢ٔ حُ٘زل ُظو٤٤ْ ٗلظخؽ هذ

 ٣ؾ٤ش كٜزح حٌُؼزش١ حُ٘زل ٖٓ شععأ حُو٢ٔ حُ٘زل ٕخً ارح حٌُؼزش١، ُِ٘زل ٓٔخػالا  حُو٢ٔ حُ٘زل

 ٝػخث٤ش آكش إ أٝ حُٔل٤و، ك٢ حُذّ ٖٓ ٓلغٞعش ٓٞؿش طلذع إ ٖٓ أهَ حُوِذ دكغ هٞس إ ا٠ُ

 ػ٘ٚ ٣زِؾ ٕأ ٣ـذ ٝحٌُؼزش١ حُو٢ٔ ٤ٖـحُ٘زن ر٤ٖ شمك ١أ إ حُ٘زل، ٝحٗظوخٍ حُذّ ٝفٍٞ طٔ٘غ

 حُ٘زل ػذ ٣ٌٖٔ .حُو٢ٔ حُ٘زل ٖٓ شعـأع حٌُؼزش١ حُ٘زل ٣ٌٕٞ ٕأ ظل٤َـحُٔغ ٖٓ .شسـٓزخؽ

 هشحءس ٣ؼط٢ ظ٤ٖـٓٔشم ظشحىـحؽ ٌُٖ .ٝحكذس شـٓٔشم أٝ ظ٤ٖـٓٔشم هزَ ٖٓ حٌُؼزش١ حُو٢ٔ
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