


 وبض
 

 ذَى اس حجوی ؽَز هی هٌمثض چپ تطي سهاًیىِ•

 . ؽَز هی اصلی ّای ؽزیاى ٍارز

 

 رٍی اس هحیطی ؽزیاى یه سهاًیىِ را هَج ایي حزوت•

  قلب وًک زر یا ٍ  گذرز هی عضلٍ یا  استخًان

 تِ وِ ؽوزز زلیمِ یه هست تِ ٍ وزز حظ تَاى هی

 .گَیٌس ًثض آى
 

 

 فاطمه سمیعی



 (:  co)برين دٌ قلبی

 

 زلیمِ یه زر للة تَعط ؽسُ پوپ ذَى حجن•

 

   :وٌٌسُ تؼییي ّای هَلفِ•

 ای ضزتِ حجن-الف

 للة ضزتاى تؼساز -ب

 

 

 فاطمه سمیعی



 بررسی تًاوایی قلب برای ایجاد برين دٌ کافی

 

 هحیطی ّای ًثض :لوظ-الف

 

 گَؽی تا للثی صساّای :عوغ-ب

 

 

 

 فاطمه سمیعی



 محل َای لمس وبض 

• Temporal 

• Carotid 

• Epical 

• Brachial 

• Radial 

• Ulnar 

• Femoral 

• Popliteal 

• Posterior tibial 

• Dorsal pedis 

 

 فاطمه سمیعی 



 محل َای لمس وبض 

 فاطمه سمیعی



 محل َای لمس وبض 

 فاطمه سمیعی



 محل َای لمس وبض 

 فاطمه سمیعی



 محل َای لمس وبض 

 فاطمه سمیعی



 محل َای لمس وبض 

 فاطمه سمیعی



 محلُای متذايل مًرد استفادٌ برای بررسی وبض

 فاطمه سمیعی



 بررسی وبض

   : اپکس ٍ کاريتیذ ٍ رادیال

 

 .تاؽٌس هی ًثض تزرعی لغوتْای تزیي رایج

 

  ّای ًثض ٍ واکافی قلبی دٌ برين يقتی

 وارٍتیس ًثض تزرعی ، اعت ضؼیف هحیطی

 .اعت ًثض عزیغ تزرعی تزای هحل تْتزیي
 

 فاطمه سمیعی



 بررسی وبض کاريتیذ

 

 

  ّای ًثض ٍ واکافی قلبی دٌ برين يقتی

 وارٍتیس ًثض تزرعی ، اعت ضؼیف هحیطی

 .اعت ًثض عزیغ تزرعی تزای هحل تْتزیي
 

 فاطمه سمیعی



 بررسی وبض اپیکال

 

 لوظ عرتی تِ یا ٍ ًاهٌظن یا طثیؼی غیز رازیال ًثض اگز-1

 .ؽَز

 

 .تاؽین زاؽتِ ًثض تزرعی جْت تیؾتزی زلت تِ ًیاس اگز-2

 

 ًَسازاى زر-3
 

 فاطمه سمیعی



 بُتریه محل بررسی وبض در وًزادان

 

 اپکس ٍ براکیال ًثض

 

 عرتی تِ ٍ تَزُ ػومی هحیطی ّای ًثض عایز چَى

 .ؽًَس هی لوظ
 

 فاطمه سمیعی



 زمان بررسی سایر وبض َا

 

 جغوی واهل هؼایٌِ-1

 

 ذَى جزیاى اس لغوتی تِ سًٌسُ صسهِ جزاحیْای-2

 

 هحیطی ذَى جزیاى زر اذتالل تالیٌی تظاّزات-3
 

 فاطمه سمیعی



  ارزيابي نبض اپيكال از طريق سمع

Assessing the Apical Pulse 

by Auscultation 



 ارزیابی تعذاد ضربان وًک قلب با گًشی

1-earpiece 

2-binaurals 

3-tubing 

4-bell 

                                 chest piece 

5-diaphragm 
 

 فاطمه سمیعی



، گَؽی پشؽىی تزای  عال 3زر ًَسازاى ٍ وَزواى ووتز اس 

رٍز ٍ تِ   تِ وار هی( وبض اپیکال)ؽٌیسى ضزتاى للة 

 .لوظ ًثض، ارجحیت زارز

 

 فاطوِ عویؼی

 ارزیابی وبض اپیکال



ِ ّای للثی ایجاز   صساّای للثی وِ زر اثز تغتِ ؽسى زریچ

 .تَصیف هی ؽًَس "LUB–DUB"هی ؽًَس تِ 

ًثض اپیىال تز رٍی ًَن للة، جایی وِ للة هی سًس،  

 .  لاتل ؽٌیسى اعت

 فاطوِ عویؼی

 ارزیابی وبض اپیکال



  ٍ ّای عِ لتی ِ ًثض اپیىال ًتیجِ تغتِ ؽسى زریچ

ِ ّای آئَرت ٍ ریَی ( LUB)هیتزال  (  DUB)ٍ زریچ

 .هی تاؽس

 

تزویة ّز زٍ صسا تِ ػٌَاى یه ضزتاى زر ًظز گزفتِ   

 .  هی ؽَز

 

 

 
 فاطوِ عویؼی

 ارزیابی وبض اپیکال



 فاطمه سمیعی

 "Apex"ی  ًاحیِ: هحل ًثض اپیىال

 ارزیابی وبض اپیکال



 فاطمه سمیعی

 ًثض اپیىال هؼوَالً زر

(A ای پٌجن  زًسُ فضای تیي 

B) َُزلیماً زر زاذل ذط هیاًی اعترَاى تزل 

 ارزیابی وبض اپیکال



 وِ تاػث تزٍس تغییز   زارٍّاییًثض اپیىال زر ٌّگام زازى

 .زر تؼساز ٍ ریتن للة هی ؽًَس هَرز تزرعی لزار هی گیزز

 

    ٍ ػالٍُ تز آى، زرؽزایطی ًظیز تی ًظوی، ضؼیف تَزى

تاؽس،  ارسیاتی ًثض هحیطی هؾىل عزػت سیاز ًثض وِ 

 .  ًثض اپیىال هَرز ارسیاتی لزار هی گیزز

 فاطوِ عویؼی

 ارزیابی وبض اپیکال



 زلیمِ واهل ٍ اس   1زر تالغیي ضزتاى اپیىال را تزای هست

 . طزیك لزار زازى گَؽی تز رٍی ًَن للة اًساسُ هی گیزًس

 

  اًساسُ گیزی ًثض اپیىال ّوچٌیي تِ ػٌَاى رٍػ تزجیحی زر

هَرز اعتفازُ  عال  2ًَسازاى ٍ وَزواى ووتز اس ارسیاتی ًثض زر 

 .لزار هی گیزز

 فاطوِ عویؼی

 ارزیابی وبض اپیکال



 مشخصٍ َای وبض

  پمپ یک عنوان به قلب کارایی زمینه در اطالعاتی

  می بدست محیطی خون جریان کفایت و

 .دهند

  ریتن ،(زلیمِ ّز زر ضزتاى تؼساز) هیشاى ًثض، وٌتزل

  پوپ ذَى همسار) حجن ٍ (ّا ضزتاى ًظن یا الگَ)

 .زّس هی ًؾاى را (ضزتاى ّز زر ؽسُ

 کیفیت-قذرت-ریتم-تعذاد
 

 فاطمه سمیعی



 وکتٍ

  اس تایس پزعتار ، ًثض تزرعی تِ السام اس لثل -1

 .تاؽس هطلغ هسزجَ پایِ ضزتاى تؼساز

 تعذاد وبض

 فاطمه سمیعی



 فاطوِ عویؼی

160-120  ًَسازاى 

140-90  ًَپایاى 

110-80  پیؼ زتغتاًی 

100-75  عي هسرعِ 

90-60  ًَجَاًاى 

100-60  تشرگغاالى 

 تعذاد وبض



 وکتٍ

 تؼساز تز هَثز ػَاهل تا راتطِ زر تایس پزعتار-2

 .تاؽس زاؽتِ وافی اطالػات ًثض

 

 

 

 تعذاد وبض

 فاطمه سمیعی



 عامل افسایش تعذاد وبض کاَش تعذاد وبض

طَالًی هست زر 

 اعتزاحت

 ٍرسػ وَتاُ هست

 زرجِ حزارت ّیپز تزهی ّیپَتزهی

عوپاتیه تحزیه تحزیه پاراعوپاتیه  ػَاطف 

-وزًٍَتزٍپیه  +وزًٍَتزٍپیه    زارٍ 

عوپاتیه تحزیه -  ذًَزیشی 

 تغییز ٍضؼیت ایغتازُ یا ًؾغتِ ذَاتیسُ

 تیواری ریِ واّؼ اوغیضًاعیَى -

 تعذاد وبض

 فاطمه سمیعی



 تاکیکاردی

تاویىارزی سهاًی اعت وِ تؼساز ضزتاًات •

 .ضزتِ زر زلیمِ تزعس 180تا  100للة تِ 

 

تاویىارزی هَجة واّؼ سهاى پز ؽسى •

 .للة هی ؽَز

 تعذاد وبض

 فاطمه سمیعی



 برادیکاردی

ضزتِ زر زلیمِ زر  60هیشاى ًثض ووتز اس •

 .تشرگغاالى را تزازیىارزی گَیٌس

 

زر حیي ذَاب ٍزر افزاز الغز تِ ػلت •

واّؼ ًیاسّای هتاتَلیه تِ طَر طثیؼی 

 .  تؼساز ًثض واّؼ هی یاتس

 تعذاد وبض

 فاطمه سمیعی



ّای هاتیي آى  ر ِ یتن ًثض ّواى الگَی ضزتاى ٍ ٍلف

 . هی تاؽس

 

 

 فاطوِ عویؼی

ّا ٍ  ریتن ضزتاى تِ صَرت طثیؼی هٌظن؛ ضزتاى

ِ ّا تا   .اًجام هی ؽَزفَاصل هٌظن ٍلف

 

  ّا ٍ  ریتن ًثض غیزهٌظن سهاًی اعت وِ ضزتاى

ِ ّا زر   . رخ هی زّسفَاصل سهاًی غیزطثیؼی ٍلف

 

 ریتم وبض



ّای هاتیي آى  ر ِ یتن ًثض ّواى الگَی ضزتاى ٍ ٍلف

 . هی تاؽس

 

 

 فاطوِ عویؼی

ّا ٍ  ریتن ضزتاى تِ صَرت طثیؼی هٌظن؛ ضزتاى

ِ ّا تا   .اًجام هی ؽَزفَاصل هٌظن ٍلف

 

  ّا ٍ  ریتن ًثض غیزهٌظن سهاًی اعت وِ ضزتاى

ِ ّا زر  زیظ  ٍ  رخ هی زّسفَاصل سهاًی غیزطثیؼی ٍلف

 .ًاهیسُ هی ؽَزریتوی 

 

 ریتم وبض



وَزواى هؼوَال زیظ ریتوی عیٌَعی زارًس. 

 

 فاطوِ عویؼی

 تؼساز ضزتاى ًثض افشایؼ  زمّوزاُ تا

 .هی یاتس

 تؼساز ضزتاى ًثض واّؼ   تاسزمّوزاُ تا

 .هی یاتس

 ًثض طثیؼی ًگِ زاؽتي تٌفظ ٌّگام ،

 .هی ؽَز

 ریتم وبض



 قذرت وبض

  ًیش ٍ تَزى اؽثاع ٍ پزی ًظز اس ًثض ویفیت ،ًثض لسرت

   .گیزز هی لزار تزرعی هَرز چپ تطي اًمثاض لسرت

 

  هَج اًتمال زر وِ للة هَثز غیز اًمثاض :ًثض ووثَز

 اعت ًارعا هحیطی، ًثض هحل تِ ًثض

 

 قذرت وبض

 فاطمه سمیعی



 بررسی کمبًد وبض

  زٍ تَعط ّوشهاى طَر تِ اپیىال ٍ رازیال ًثض تزرعی

 .تفاٍت ٍجَز صَرت زر ّن تا آى همایغِ ٍ پزعتار

 

 .تاؽس هی ّوزاُ طثیؼی غیز ّای ریتن تا غالثا ًثض ووثَز

 

 قذرت وبض

 فاطمه سمیعی



 .تاؽس هی ؽزیاى لوظ طزیك اس ًثض ویفیت تزرعی ًحَُ•

 

  رٍی تز هتَعط حس زر فؾار اػوال تا لَی ًثض یه  •

 .هاًس ذَاّس تالی لوظ لاتل ؽزیاى

 

  ٍ پز حالت تاؽٌس لَی وِ سهاًی ًیش هحیطی ّای ًثض زر•

 ٍجَز ضؼیف ٍ ًری حالت تاؽس ضؼیف ٍلتی ٍ جٌْسُ

 .زاؽت ذَاّس

 

 

 قذرت وبض

 فاطمه سمیعی



 شمارٌ تعریف شرح

تا ٍجَز اػوال فؾار سیاز یا ون ًثض احغاط ًوی 
 ؽَز

ػسم احغاط 
 ًثض

0 

ًثض تِ راحتی حظ ًوی ؽَز ٍ تا فؾار ووی 
 .هحَ هی گززز

1+ ًثض ًری ؽىل  

ًغثت تِ ًثض ًری ؽىل لَیتز تَزُ ٍ تا فؾار 
 .آّغتِ هحَ هی گززز

2+ ًثض ضؼیف  

ضزتاى تِ راحتی حظ ؽسُ ٍ تا اػوال فؾار 
 .هتَعط هحَ هی ؽَز 

3+ ًثض طثیؼی  

ضزتاى لَی اعت ٍتا اػوال فؾار زرحس هتَعط 
 .ًیش هحَ ًوی ؽَز

4+ ًثض پز ٍ جٌْسُ  

 درجٍ بىذی دامىٍ وبض

 فاطمه سمیعی



 فاطوِ عویؼی

 وکتٍ

 تزرعی لسرت ًثض زر هست تزرعی عیغتن

 .ػزٍلی اًجام هی ؽَز



 کیفیت وبض

  تزرعی تایس هحیطی ػزٍق عیغتن طزف زٍ زر ّا ًثض

 .ؽَز

 

  همایغِ تایس ٍیضگیْا ًظز اس تایس رازیال ّای ًثض زٍ ّز

 .ؽَز

 

 کیفیت وبض

 فاطمه سمیعی



 وکتٍ

  تزرعی لزیٌِ ٍ ّوشهاى طَر تِ تَاى هی را ّا ًثض ّوِ

  وزز

 

 .ؽَز تزرعی َمسمان طَر تِ ًثایس کاريتیذ ًثض ٍلی

 .ؽَز هی هغش تِ ذًَزعاًی اًغساز هَجة سیاز فؾار چَى

 کیفیت وبض

 فاطمه سمیعی



 فاطوِ عویؼی

 فرآیىذ پرستاری بررسی وبض



 فاطوِ عویؼی

 بررسی وبض

ػزٍلی-ٍضؼیت عالهت للثی 

 

پاعد تِ ػسم تؼازل زر عایز عیغتن ّا 



 فاطوِ عویؼی

 تشخیص پرستاری

 واّؼ تزٍى زُ للثی 

ذطز واّؼ پزفیَصى تافتی للة 

  واّؼ یا افشایؼ حجن هایؼات 

زرز حاز 

تاوی وارزی 

تزازیىارزی 

زیظ ریتوی 

 در رابطٍ با 



 فاطوِ عویؼی

 بروامٍ ریسی ي اجرا

ؽاهل الساهاتی تز اعاط تؾریص ّای پزعتاری 


