اهميت عالیم حياتی بيمار
تٙفس٘ ،جط  ٚدسج ٝحشاست سا اص لذیٓ االیبْ ػالیٓ حیبتی ٔی دا٘ستٙذ .ثؼذ ٞب فطبس خ ٖٛث ٝایٗ سٝ
ضبخص اظبف ٝضذٌ .شچ ٝػالیٓ حیبتی اص فشدی ث ٝفشد دیٍش حتی دس یه ضخص دس سبػبت ٔختّف ضجب٘ٝ
سٚص ٔتغیش است ،أب ث ٝطٛس ٔؼٕ َٛثشای ٞش یه اص ایٗ ػالیٓ یه ٔحذٚد ٜطجیؼی ٚجٛد داسد و ٝاٌش ٔمذاس
ٞش یه اص ایٗ ضبخصٞ ٝب دس ضخص ثیطتش یب وٕتش اص ایٗ حذ ثبضذ ٘طب٘ ٝاختالَ یب ثیٕبسی است.
تؼذاد تٙفس سا (  )Respiratory Rateیب ( ، )RRتؼذاد ٘جط سا (  )Pulse Rateیب ( )PRیب  ٚ Pدسجٝ
حشاست (  )Temperatureیب  ٚ Tفطبس خ ٖٛسا ( )Blood Pressureیب ٘ BPطبٖ ٔی دٙٞذ.
ثجت  ٚوٙتشَ ایٗ ػالیٓ دس ٍٙٞبْ پزیشش ،لجُ  ،حیٗ  ٚثؼذ اص ػُٕ جشاحی  ٚپشٚسیجشٞبی تطخیصی،
تصبدفبت  ٚتشٔٚبٞب  ٚلجُ اص ٞشٌٔ ٝ٘ٛذاخالت دسٔب٘ی  ٚصٔب٘ی و ٝثیٕبس احسبس تغییش دس ٚظؼیت جسٕب٘ی
 ٚدسد ٔی ٕ٘بیذ ظشٚسی است.
تنفس
تجب دَ دایٕی ٌبصٞب ثیٗ سیٛٞ ،ٝا  ٚسطح سّٞ َٛب سا تٙفس ٌٛیٙذ .ث ٝتجبدَ دس سطح سیٛی تٙفس خبسجی ٚ
دس سطح ثبفتی تٙفس داخّی یب دس٘ٚی اطالق ٔی ٌشددٔ .شوض تٙفس دس ثصُ اِٙخبع ثٛد ٚ ٜدس حبِت طجیؼی
تٙفس ث ٝطٛس غیش اسادی ا٘جبْ ٔی ضٛد .ثشای ثشسسی ٚظؼیت تٙفسی ثبیذ تؼذاد ،ػٕك  ٚسیتٓ تٙفس سا
ثشسسی ٕ٘ٛد ٚ .ایٗ ثشسسی ثبیذ وبٔال ثذ ٖٚاطالع ثیٕبس ثبضذ.
مقادیر نرمال تنفس:
دس ٘ٛصاد 35 :تب  45ثبس دس دلیمٝ
دس وٛدن 20 :تب  30ثبس دس دلیمٝ
دس ثضسٌسبَ 12 :تب  20ثبس دس دلیمٝ
ػٛأُ ٔٛثش ثش تؼذاد تٙفس ػجبستٙذ اص  :فؼبِیت ،دسد ،استشس ،سیٍبسٚ ،ظؼیت ثذٖ ،داسٞٚب ،صذٔبت ثستش
ٔغض  ٚثیٕبسی ٞبی سیٛی
الگوهای مختلف تنفس عبارتنذ از :
·

ثشادی پ :)Bradypnea (ٝٙتٙفس وٕتش اص  12ثبس دس دلیمٝ

·

تبوی پ :)Tachypnea (ٝٙتٙفس ثیطتش اص  20ثبس دس دلیمٝ

·

ٞبیپشپ :)Hyperpnea (ٝٙافضایص ػٕك تٙفس

·

آپ :)Apnea (ٝٙلطغ تٙفس ثٔ ٝذت حذالُ  10ثب٘یٝ

·

ٞبیپش٘ٚتیالسی :)Hyperventilation (ٖٛافضایص تؼذاد  ٚػٕك تٙفس ( ٕٞشا ٜثب وبٞص )CO2

·

ٞبیپ٘ٚٛتیالسی :)Hypoventilation (ٖٛوبٞص تؼذاد  ٚػٕك تٙفس ( ٕٞشا ٜثب افضایص )CO2

·

ضیٗ استٛن (  :)Chynestokesسیىُ ٔتغیش تٙفسی ث ٝصٛست تٙفس سطحی سپس ػٕیك ،سپس

آپ ٚ ٝٙثؼذ تىشاس ٔجذدایٗ سیىُ
·

وبسٕبَ ( ٚ ) Kussmalجٛد ٞبیپشپ ٚ ٝٙتبوی پ ٝٙثب ٓٞ

درجه حرارت
دسج ٝحشاست یؼٙی سشدی ٌ ٚشٔی جسٓ .ا٘سبٖ ٔٛجٛدی ٛٔٛٞتشٔیه (  ( ) Homothermicخٍ٘ٛشْ )
است  ٚتحت تبثیش دٔبی ٔحیط ،دٔبی دس٘ٚی ا ٚچٙذاٖ تغییش ٕ٘ی وٙذ .دس حبِی و ٝثسیبس ی اص حیٛا٘بت
پٛیىیّٛتشٔیه ( ( )Poikiliothermicخ٘ٛسشد) ٞستٙذ  ٚثب تغییش دٔبی ٔحیط دٔبی دس٘ٚی اٟ٘ب تغییش ٔی
وٙذ .دسج ٝحشاست ثذٖ ثب پیشٚی اص سبػت ثیِٛٛطیه ثذٖ دس طی سٚص تغییش ٔی وٙذ  ٚدس سبػبت اِٚی ٝصجح
وٕتشیٗ ٔمذاس ٚ ،دس سبػبت پبیب٘ی سٚص  ،ثیص تشیٗ ٔمذاس سا داسدٔ .شوض تٙظیٓ دسج ٝحشاست ثذٖ دس
ٞیپٛتبالٔٛس لشاس داسدٞ .یپٛتبالٔٛس لذأی دفغ ٌشٔب  ٚخّفی حفظ ٌشٔب سا ثش ػٟذ ٜداسد.
ػٛأُ ٔٛثش ثش تٙظیٓ دسج ٝحشاست ػجبستٙذ اص  :سٗٔ ،صشف غزا ٛ٘ ٚضیذ٘یٔ ،تبثِٛیسٓ ثذٖٚ ،سصش ٚ
فؼبِیت جسٕب٘ی ،دٔبی ٔحیط ،تغییشات ػشٚلی پٛستٛٞ ٚ ،سٔٞ ٖٛب دس تٙظیٓ دٔبی ثذٖ ٔٛثش٘ذ.
حشاست اص طشیك تطؼطغ ،جبثجبییٞ ،ذایت  ٚتجخیش ٔٙتمُ ٔی ضٛد .افضایص دسج ٝحشاست ثذٖ تت خٛا٘ذٜ
ٔی ضٛد .ایٗ حبِت دس اثش آصاد ضذٖ ٔٛاد پیشٚطٖ یب تت صا سخ ٔی دٞذ .ػالیٓ ثبِیٙی تت ػجبستٙذ اص :
ثشافشٚختٍی چٟشٌ ،ٜشٔی پٛست ،تٙفس سشیغ  ٚػٕیك ،ظشثبٖ لّت سشیغ ،وٓ اضتٟبیی ،سشدسد ٌ ٚبٞی
یجٛست .تت سا ٔی تٛاٖ ثب ٔصشف فشاٚاٖ ٔبیؼبت خٙه ،وٓ وشدٖ ِجبس ٞب ،تٟٛی ٝاتبق ،پبضٛی ٚ ٝدادٖ
داسٞٚبی تت ثش وبٞص داد.
وبٞص دسج ٝحشاست ثذٖ ( ٞیپٛتشٔی ) ث ٝػّت لشاس ٌشفتٗ د سٔؼشض سشٔب ،ضٛنٔ ،طىالت ػشٚلی ،وبٞص
ٔتبثِٛیسٓ ،ا٘فٛصیٔ ٚ ٖٛبیؼبت سشد  ٚوٓ خ٘ٛی ( إٓ٘ی ) سخ ٔی دٞذ .اٌش دٔبی ثذٖ اص طشیك ٔمؼذ وٕتش اص

 35.5دسج ٝسب٘تی ٌشاد ثبضذ ،سً٘ پشیذٌی ،خٛاة آِٛدٌی ٚ ،ثشادی پ ٝٙدس ضخص لبثُ ٔطبٞذ ٜاست .دس
ایٗ حبِت ثب ٌشْ وشدٖ ٔحیط ،پٛضب٘ذٖ ثیٕبسٛ٘ ،ضب٘ذٖ ٔبیؼبت ٌشْ  ٚدس ٟ٘بیت ثب استفبد ٜاص پتٛی ثشلی ٚ
ٔ ...ی تٛاٖ ثیٕبس سا ٌشْ وشد.
ٔٙبست تشیٗ ٘ٛاحی جٟت وٙتشَ دسج ٝحشاست ثذٖ :دٞبٖ٘ ،بحی ٝصیش ثغُٔ ،مؼذ ٌٛ ٚش ٔی ثبضٙذ.

کنترل درجه حرارت به روش دهانی () Orally
* ٔطٕئٗ ضٛیذ ثیٕبس  30 – 20دلیم ٝلجُ ٔبیؼبت سشد یب ٌشْ ٘خٛسد ٚ ٜسیٍبس ٔصشف ٘ىشد ٜاست.
* دست ٞب سا ثطٛئیذ  ٚثیٕبس سا دس ٚظؼیت ٔٙبست و ٝدٞبٖ ٚی دس دستشس ثبضذ لشاس دٞیذ.
* تشٔٔٛتش سا ثب پٙج ٝاِىُ ث ٝصٛست دٚسا٘ی تٕیض  ٚثب دستٕبَ وبغزی خطه وٙیذ.
* تٛسط حشوبت تٙذ  ٚسشیغ ٔچ دست دسج ٝتشٔٔٛتش سا ث ٝصیش  35.5ثشسب٘یذ.
* تشٔٔٛتش سا صیش صثبٖ ٘ ٚضدیه خط ٚسط صثبٖ لشاس دٞیذ  ٚاص ثیٕبس ثخٛاٞیذ ِت ٞبی خٛد سا ثجٙذد  ٚثب
د٘ذاٖ تشٔٔٛتش سا فطبس ٘ذٞذ.
* پس اص  3 – 2دلیم ٝدس ج ٝحشاست ثیٕبس سا خٛا٘ذ ٚ ٜثجت وٙذ.
٘ىت : ٝدس جشاحی ٞبی دٞبٖ ،تشٔٚبٞبی دٞبٖ ٚ ،ثیٕبسا٘ی و ٝسبثم ٝصشع داس٘ذ ٚیب فؼال دچبس ِشص ٞستٙذ
استفبد ٜاص تشٔٔٛتش دٞب٘ی ٔٙبست ٘یست.
کنترل درجه حرارت از راه زیر بغل ( ) Axillary
* پس اص ضستٗ دست ٞب  ٚسػبیت حشیٓ خصٛصی ثیٕبس ثب ح ِٝٛصیش ثغُ ثیٕبس سا خطه وٙیذ.
* سطح جی ٜٛای تشٔٔٛتش سا ث ٝصیش  35.5ثشسب٘یذ.
* ٔذت  10 – 5دلیم ٝتشٔٔٛتش سا صیش ثغُ ثیٕبس لشاس دٞیذ  ٚاص ثیٕبس ثخٛاٞیذ و ٝثبصٚی خٛد سا سٚی
تشٔٔٛتش ثخٛاثب٘ذ.
* پس اص ثشداضتٗ تشٔٔٛتش اص صیش ثغُ آٖ سا اص تشضحبت  ٚتؼشیك احتٕبِی پبن  ٚسپس دسج ٝحشاست سا
ثخٛا٘یذ.

٘ىت :ٝدس افشاد ثیٟٛشٛ٘ ٚ ،صاداٖ ایٗ سٚش ثشای وٙتشَ دسج ٝحشاست ثذٖ ٔٙبست تش است  ٚدسج ٝحشاست
صیش ثغُ  0.5دسج ٝاص حشاست دٞب٘ی وٕتش است.

 وٙتشَ دسج ٝحشاست اص سأ ٜمؼذ ( ) Rectally
 ضستطٛی دستٟب
 پبئیٗ آٚسدٖ دسج ٝتشٔٔٛتش ث ٝصیش 35.5
 سػبیت حشیٓ خصٛصی ثیٕبس
 لشاس دادٖ ثیٕبس دس پٛصیطٗ خٛاثیذ ٜث ٝپ ّٟٛث ٝطٛسی و ٝپبی فٛلب٘ی وٕی خٕیذ ٜثبضذ.
 آغطت ٝوشدٖ سش جی ٜٛای تشٔٔٛتش ثب طَ ِٛثشوب٘ت
 اص ثیٕبس ثخٛاٞیذ ٘فس ػٕیك ثىطذ  ٚخٛد سا ضُ وٙذ.
 سپس ثب دست ثبسٗ ثیٕبس سا وٙبس صد ٜتب سٛساخ ٔمؼذ ٔطبٞذٌ ٜشدد.
 ث٘ ٝشٔی تب  3.5سب٘تی ٔتش تشٔٔٛتش سا ٚاسد آ٘ٛس وٙیذ.
 پس اص  2دلیم ٝتشٔٔٛتش سا ث ٝآسأی ثشداسیذ  ٚثب دستٕبَ وبغزی پبن وٙیذ  ٚدسج ٝحشاست سا
ثخٛا٘یذ.
 تشٔٔٛتش سا ثب آة ٌشْ  ٚصبث ٖٛثطٛئیذ.

٘ىت :ٝایٗ سٚش دس صٛستی و ٝوٙتشَ دٞب٘ی ٔمذٚس ٘جبضذ دلیك تشیٗ سٚش وٙتشَ است .دس صٛست ٚجٛد
اسٟبَ ،صخٓ  ٚاػٕبَ جشاحی سوتبَ ،اظطشاة  ٚخجبِت وطیذٖ ثیٕبس ایٗ سٚش ٘جبیذ ا٘جبْ ضٛد .دٔبی
وٙتشَ ضذ ٜاص سا ٜسوتبَ  0.5دسج ٝاص دٔبی وٙتشَ ضذ ٜاص سا ٜدٞبٖ ثیطتش است.

نبض
٘جط تپص ضشیبٖ است و ٝثش سٚی ٘مط ٝای و ٝضشیبٖ اص سٚی ثشجستٍی ػجٛس ٔی وٙذ لبثُ ِٕس است .دس
ٞیجب٘بت  ٚفؼبِیت ٞب ایٗ ظشثبٖ افضایص ٔی یبثذٍٙٞ .بْ وٙتشَ ٘جط ثبیذ ثٔ ٝیضاٖ ،حجٓ ،سیتٓ ٚ ،فطبس
٘جط تٛج ٝوشد.

محل های شایع انذازه گيری نبض:
تٕپٛساَ ( ،) Temporalوبسٚتیذ (  ،) Carotidثشاویبَ ( ،) Brachialسادیبَ ( ،) Radialاِٙٚبس ()Ulnar
 ،فٕٛساَ ( ،) Femoralپٛپّیت ٝاَ (  ،) Poplitealدسٚسبَ پذیس ( ،) Dorsalis pedisپٛستشیٛس تیجیب
( ،)Posterior tibiaآپیىبَ ( ) Apical
دس ثیٕبسا٘ی ؤ ٝطىالت ػشٚلی پب داس٘ذٔ ،ثُ افشاد دیبثتیِٕ ،س ٘جط دٚسسبَ پذیس إٞیت داسد.
تؼذاد ٘جط طجیؼی
٘ٛصاد 120 :تب  160ثبس دس دلیمٝ
٘ٛپب 00 :تب  140ثبس دس دلیمٝ
وٛدن 00 :تب  100ثبس دس دلیمٝ
ثبِغیٗ 60 :تب  100ثبس دس دلیمٝ
٘ىت٘ :ٝجط ثیص اص  100ثبس دس دلیم ٝدس ثبِغیٗ سا تبویىبسدی (  ٚ ) Tachycardiaوٕتش اص  60ثبس دس
دلیم ٝسا ثشادی وبسدیب ( ٌٛ ) Bradycardiaیٙذ.
٘ىت :ٝوٙتشَ ٘جط آپیىبَ ثبیذ ثب ٌٛضی  ٚلسٕت دیبفشآٌ آٖ و ٝلجال ٌشْ ضذ ٜاست  ٚثب سػبیت حشیٓ
خصٛصی ثیٕبس ا٘جبْ ٔی ضٛد .ثٟتش است ٕٞضٔبٖ ٘جط آپیىبَ  ٚسادیبَ ثب  ٓٞوٙتشَ ض٘ٛذ  ٚثب ٔ ٓٞمبیسٝ
ض٘ٛذ.
ػٛأُ ٔٛثش ثش تؼذاد ٘جط :فؼبِیت ثذٖ ،دسج ٝحشاستٞ ،یجبٖ  ٚاستشس ،داسٞٚبٛٞ ،سٔٞ ٖٛبٔ ،طىالت
تٙفسی ،پٛصیطٗ ایستبد ٜیب ٘طست ٝثیٕبس

فطبس خٖٛ
فطبس خ ٖٛػجبست است اص فطبسی و ٝخ ٖٛث ٝضشیبٖ ٞب ٚاسد ٔی وٙذٍٙٞ ،بٔی و ٝثطٗ چپ لّت ٔٙمجط
ٔی ضٛد ،خ ٖٛثب فطبس اص ائٛست ث ٝضشیبٟ٘ب ٚاسد ٔی ضٛد .فطبس سیستِٛیه (  )Systolic Pressureػجبست
است اص ثبالتشیٗ حذ فطبس خ ٖٛضشیب٘ی و ٝدس ثضسٌسبالٖ ٔمذاس طجیؼی آٖٔ 120یّیٕتش جی ٜٛاست .فطبس

خ ٖٛدیبستِٛیه (  ) Diastolic pressureوٕتشیٗ حذ فطبس خ ٖٛضشیب٘ی و ٝدس ثضسٌسبالٖ ٔمذاس
طجیؼی آٖ ٔ 00یّیٕتش جی ٜٛاست .تفبٚت فطبس سیستِٛیه  ٚدیبستِٛیه سا فطبس ٘جط ٌٛیٙذ.
ػٛأُ ٔٛثش ثش حفظ فطبس خ ٖٛػجبستٙذ اص٘ :یشٚی پٕپبط لّت ،لبثّیت استجبع دیٛاس ٜسي ٞبٔ ،مبٔٚت ٔحیطی
 ٚچسجٙذٌی ( ٚیسىٛصیت ) ٝخ.ٖٛ
خطٓ ،ػصجب٘یت ،تشس  ٚفؼبِیت ثذ٘ی فطبس خ ٖٛسا افضایص  ٚخٛاة  ٚاستشاحت آ٘شا وبٞص ٔی دٙٞذ.
افضایص فطبس خ ٖٛسا ٞبیپشتٙطٗ ( ٚ ) Hypertensionوبٞص فطبس خ ٖٛسا ٞبیپٛتٙطٗ (Hypotension
) ٌٛیٙذ.
ػٛأُ ٔٛثش ثش تغییشات فطبس خ ٖٛػجبستٙذ اص :سٗ ،استشس ،سبثم ٝفبٔیّی پشفطبسی خ ،ٖٛداسٞٚب ،سطیٓ
غزایی
نکات مهم در کنترل فشار خون
 فطبس خ٘ ٖٛشٔبَ دس حذٚد ٔ 120/00یّی ٔتش جی ٜٛاست.
 پ ٟٗثٛدٖ ثیص اص حذ وبف فطبس سٙج ثبػث وبٞص وبرة فطبس خٔ ٖٛی ضٛد.
 ثبسیه  ٚوٛتب ٜثٛدٖ ثیص اص حذ وبف ٔٙجش ث ٝافضایص وبرة فطبس خٔ ٖٛی ضٛد.
 ضُ ثستٗ وبف ٔٙجش ث ٝافضایص وبرة فطبس خٔ ٖٛی ضٛد.
 لشاس دادٖ وبف پبییٗ تش اص ٔحُ ضشیبٖ ٔٛسد ٘ظش ثبػث افضایص وبرة فطبس خٔ ٖٛی ضٛد.
 تخّی ٝثسیبس آٞست ٝوبف ٔٙجش ث ٝافضایص وبرة فطبس خٔ ٖٛی ضٛد.
 تخّی ٝثسیبس سشیغ ٔٙجش ث ٝافضایص وبرة فطبس خٔ ٖٛی ضٛد.
ٌ زاضتٗ ٌٛضی صیش وبف سجت وبٞص وبرة فطبس سیستِٛی  ٚافضایص وبرة فطبس دیبستِٛی ٔی
ٌشدد.
 اٌش فطبس خ ٖٛدس تغییش حبِت ثیٕبس اص ٘طست ٝث ٝایستبد ٜیب دساصوص ث٘ ٝطست ٝثیص اص ٔ 10یّی
ٔتش جی ٜٛتغییش وٙذ ٘طب٘ذٙٞذ ٜافت فطبس خٚ ٖٛظؼیتی است.
 صیبد پٕپ وشدٖ  ٚتىشاس دفؼبت پش وشدٖ وبف ثبػث احتمبٖ ٚسیذی  ٚافضایص وبرة فطبس
دیبستِٛیه  ٚوبٞص وبرة فطبس سیستِٛیه ٔی ٌشدد.


دس افشاد خیّی چبق ٔی تٛاٖ وبف سا سٚی سبػذ ثست ٚ ٚ ٝث ٝجبی ٘جط ثشاویبَ اص ٘جط سادیبَ
استفبد ٜوشد.

 ثٟتش است فطبس دیبستِٛیه سا ثب ثُ ٌٛش تؼییٗ وشد

