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 مقدمة: 

يجب قياس العالمات الحياتية وتحّريككها بشكككككك ل جيد عند جم    

  الطبية، عد  لسكككككككاعد الطبيب عل 
 أو مراجع  العيادات والمشكككككككابز

المرضز

 وخطورة الحاالت الطبية المراجعة لديه. تحديد مدى شدة 

العكككامكككة، ومكككا ي هر   تكككهتبكككدأ عمليكككة عحي المريي ةمعكككا نكككة حكككال

 
 
 عليه من عالمات ت

 
ز أو ت  هر أن المريي )أو الشكككككككككككككككةي مراج  العيادة(  بي 

  
  حالة غي  طبيعية، قد تكون مرضككككككككككككية حقيقية، وتد   ي  الحاالت بز

بز

  الشككككككدة  نا أ 
شككككككدة قد  تعرا لها المرء:   الطب )حاالت الشككككككدة(، وتعشز

  
 (.  ، ... إلخخطر، ضغط نفسكي، مرا حقيق 

  حاالت الشكككدة والةطر  تفعيل الجزء 
 رتكس الجهاز العصكككشف  بز

  حاالت األلم الود  منه )الجهاز العصكككككشف  الود (.  
 تفعل الجهاز الود  بز

  Fight or Flightوالشككدة وليلا القلو والتوتر وتد  حالة التفعيل ةكككككككككككككككككك  

 وينعكس ذلا ةاألعراا والعالمات التالية: جهة أو الهرب( )الموا

 الشحوب.  -

 التعرق البارد.  -

 لرسع النبي.  -

 لرسع النفس.  -

 توس  الحدقات.  -

 جفاف المةاطيات.  -

 رجفان األيد .  -

 التلعثم ةالكالم لنتيجة لحالة القلو.  -

 

وت هر  ي  األعراا بسكككككككككةب اسكككككككككتجاةة الجسكككككككككم للتفعيل الود   ضعادة توزيكككك  الدم إىل األعضكككككككككاء الح  ية الهامة )األعضكككككككككاء الن يلة( 

والعضككككالت الهي لية، حيو تتوسكككك  أوعية  ي  األعضككككاء، مقاةل تقبي األوعية الجلدية السككككطحية واألوعية الحشكككك ية األخرى وقلة 

 ورود الدم لها. 

 

 :Vital Signsالعالمات الحياتية 

  عحي أ  مريي لتحديد درجة وبالتاىل  خطورة حالته ومدى مصككككككككداقية  الةطوة األوىل    العالمات الحياتيةيعتيف تحر  
بز

يه.    تعي 
 العالمات الودية البادية عليه نتيجة لحالة القلو أو الةوف أو األلم الش 

، درجة الحرارة، عدد مرات التنفس )وتقاس معها درجة ككككككككككككككككككككككك: الضككككككغط الشككككككةأربعوالعالمات الحياتية    
يانز ، النبي الرسكككككك،  

ريانز

 .)  
 اإلشباع األولسج شز
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: درجة الحرارة
ً
 : Temperatureأوال

  الجسكككككككككككم 
ككتقالنف  تتولد الحرارة بز كك ك ك ك نتيجة العديد من تفاعالت التنفس الةلو . ومن أ م األمثلة الح  ية المولدة    لناتج اسك

 للحرارة: 

ز من خالل  رمون  الغدة الدرقيةعمل  - ولسي  .  األ مالمن م  ، وه  التي   لالستقالب ال وم 

 بش ل الكبد -
ً
 . الراحةمن حرارة الجسم الكلية خالل  %20، وينتج حواىل  مستمر: العضو الفعال استقال يا

ز الود تفعيل الجهاز  - ز والنورأدرنالي    : عيف األدرينالي 
 بز
ً
 خاصة.  حاالت الشدة، ويعتيف  اما

  أوقات الراحة   -
  تنتج الحرارة حش  بز

 والش 
ً
ككككالت الهي لية األعضككككككككككاء الفعالة اسككككككككككتقال يا ك ك من   %25، حيو تعط  حواىل   كالعضك

  حالة 
 . الراحةحرارة الجسم بز

 ععالية الجهاز الهضم  أثناء تناول الطعام.  -

ع  الحرور  )الحم( وه  االرتفاع  تؤد  تبدالت درجة حرارة الجسككككككككم إىل قثار اسككككككككتقال ية  امة، وقد تصككككككككل الحالة إىل  
الي 

  لدرجة لحرارة الجسم. 
 المرضز

 

  الجسم عيف قليات عدة
 :  تم إطراح الحرارة بز

 . والتعرق( وذلا من خالل نقل الحرارة من الجلد الساخن للهواء البارد، األ ملطريو )ا الجلد الطريو  -

  )الطريو  التنفس  الطريو  -
.  الثانز  من حيو األ مية(: من خالل ةةار الماء م   واء الزعي 

از(.  والهضم   البوىل  الطريو  -  )من خالل البول واليف

 

يوس   37تقيس درجة حرارة الجسككم الطبيعية   ز    خالل النهار، حيو تكون    درجة  1  وتتبدل ضكككمن مجال،  درجة سككيلي 
أقل بز

ة ةعد ال هر والمساء،  الصباح الباكر   عي 
 بش ل طبيع  من اليلور.  وتمتلا النساء مدى حرور  أكيف وترتف  بز

 

 طرق قياس درجة الحرارة: 

 :Oral routeالطريو الفمو   -1

a.  ان ز  م. عل أحد جانشف  اللجا تحت اللسان وض  المي 

b.  .يجب أن يكون الفم مح م اإلغالق 

c.  سنوات 4ال يستةدم عند األطفال دون . 

d.   كككككف درجةتكون درجة الحرارة الحقيقية المقاسككككككككككككككككة عيف الطريو الفمو   ضضككككككككككككككككاعة ك ك ك ك ك إىل الدرجة المقروءة عل   نصك

ان.  ز  المي 
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جف   -2
 :Rectal routeالطريو الرس،

a.  وذلا م  استةدام مادة مزلقة. سنوات 4المفضل عند األطفال دون ، 

b.  ان ز ة القياس 3-2 تم إدخال المي   . سم، واالستمرار  ضمساكه طيلة عي 

c. كككاعة رجف  درجة حرارة الجسككككككككم الطبيعية، كككككككككككككككككككككككككتعكس درجة الحرارة المقاسككككككككة عيف الطريو الشكككككككك ك ك إىل الدرجة   دون إضك

ان.  ز  المقروءة عل المي 

 

 

 :Axillary routeالطريو اإلةط   -3

a.   خاصة عند األطفال. غي 
ً
ا  مفضل لثي 

b.  تكون درجككة الحرارة الحقيقيككة المقككاسككككككككككككككككككة عيف الطريو

كككةاإلةط    ككة درجك ككاعك كك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كككضضك الكككككدرجكككككة المقروءة عل    ك إىل 

ان.  ز  المي 
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4-   
 :Groin Routeالطريو المغبشز

a.  . ويقارب دقة الطريو الفمو ،  غي  مستعمل ولكنه أدق من اإلةط 

b.   يان الفةي ان عل الرس، ز  ةحيو  ثشز الفةي بش ل جيد عل البطن.  وض  المي 

 

 :Vaginal routeالطريو المهبل   -5

a.   الدورة الطمثيةيسكككككككتعمل  
ككة بز كك ككككف درجة  تزداد درجة الحرارة ةمعدل ، حيو  لتحديد توقيت اإلةاضك عن درجة   نصك

 حرارة الجسم الطبيعية. 

b.  ي  الحالة   
 تؤخي الحرارة بز

ً
 قبل النهوا من الرسير.  صباحا

 

 عن طريو غشاء الطبل:  -6

a.  .قد لستعمل خاصة عند األطفال 

b.  .جف  من حيو الةصائي
 يماثل الطريو الرس،

  العاد  لمدة ال تقل عن 
ان الزئبق  ز   الطريو الش  5 وض  المي 

  الفم، وأقل من ذلا ةقليل بز
  كككككككككككككككككدقائو بز

، وأكير من ذلا ةقليل بز رجف 

 .  الطريو اإلةط 

 جدول  وضح قيم الحرارة الطبيعية الوسطية المسجلة ةالطرق المةتلفة: عيما يل  
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ع  الحرور  )الحم(   :Feverالي 

  درجة حرارة الجسم، وه  لسجيل قيم حرارة 
 أو  37.8 ≤االرتفاع الشاذ بز

ً
.  38.2 ≤عم يا

ً
جيا  ش،

  الرضوا، األورام، أذية الجهاز العصشف  )مرلز الحرارة: الوطاء(. ، األسباب االلتها ية، اإلنتانية: األسباب من أ م

 

 

: المعدل القلشف  
ً
 :Heart Rateثانيا

 : ز   الدقيقة، وتعكس عاملي 
بات القلب بز  . ععالية المضةة القلبية، وعمل األوعية الدم يةأو عدد ضز

  . ن/د 100-60المعدل القلشف  الطبيع   بلغ  -

  القيم أقل من  -
  تتجاوز Bradycardiaن/د ةطء قلب  60تعشز

  القلب كن/د لس 100، والقيم الش 
 بز
ً
 . Tachycardiaرعا

 . رعة مرضيةكليست كل حالة من البطء أو الس -

ز  60 تباطأ القلب بش ل طبيع  لقيم دون  -   حاالت الراحة ن/د أثناء النوم وعند الرياض ي 
 . بز

ة.  100لقيم تتجاوز القلب  تسارع  -   حاالت القلو والجهد واالنفعال واأللم، ضمن مجاالت قليلة المدى غي  خطي 
 ن/د بز

  حسكككككاب المعدل القلشف  عل 
ككك نعتمد بز كك الشك كك ك ك ك ك ك ك ك ك ك      ريان الكعيف  كك

     60عادة، حيو نعد النبضكككككات المجسكككككوسكككككة بز
ثا   20ثا، أو بز

  3رب الناتج ةككككككككككككك  كككككككككككككونض
  حاالت اضطراب جس النبي ، 4رب الناتج ةككككككككككككك  كككككككككككككثا ونض  15، أو بز

  الحاالت الطبيعية للنبي، أما بز
وذلا بز

 ثانية كاملة.  60)اضطراب الن م أو الرسعة( عيجب العد خالل 

 

 أثناء جس النبي يجب االنتبا  إىل: 

 : قوة النبضة وتعكسها درجة االمتالء -

o حاالت الجهد واالنفعال  
 . حيو تزداد قوة النبي بز

o  ف وضياع الدم ز   حاالت اليز
 وتضعف قوة النبي بز

ً
اعقا    لرسعم  ذلا  مي 

 المعدل. بز

 

 :  رعة ك الس  -

o    م 
ً
اعقا   حاالت الجهد واالنفعال مي 

  عرط نشاط الغدة الدرقية. قوة النبضة  تسارع المعدل القلشف  بز
 ، وليلا بز

o    ف وعقر الدم والضياع الدمو .    ضعف  تسارع م ز   حاالت اليز
  قوة النبضة بز

 بز

o   أوقاف الراحة والنوم. المعدل   تباطأ  
 بز

 

  حاالت مرضككككككككككككككككية االنت ام  -
  الحالة الطبيعية منت مة عيما  ينها، وقد يضككككككككككككككككطرب االنت ام القلشف  بز

بات القلب بز : تكون ضز

 .  
 عديدة أ مها الرجفان األذ شز

ز حركات الشككككككككككه و والزعي  حيو   ما  ي 
ً
 تحر  االنت ام القلشف  ودراسككككككككككته وعدم إ ماله. قد نالحا عدم انت ام خفيف جدا

ً
يجب دوما

  الزعي  
  الشه و ويتباطأ بز

 .  تسارع المعدل القلشف  بز

 . ز ز والسفل ي  ز العل يي    كل الطرعي 
، وبز ز ز العل يي    كال الطرعي 

 جس النبي بز
ً
 يجب دوما

Ꙭ   ز اإلنتان وااللتهاب؟ للبحو: ما  و الفرق  ي   
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ز السطحية،  ا ي    والثالو وذلايمكن جس النبي عل أ  من الرس،
 :  واسطة اإلصب  الثانز

يان الكعيف   - كك، ك ك ك ك يةالرسك اةة الكعيف ز ة عوق المي  كككة الفعالية القلبية ، ويسكككككككككتعمل  : عوق النهاية السكككككككككفلية للكعيف ك ك خاصكككككككككة عند    لدراسك

ز   . البالغي 

 

يان الزند  -  : عل الوجه األنس  للناحية الزندية من الرسغ. الرس،

 

يان العضد  -   الحفرة المرعقالرس،
ز ي: بز   الجهة األنسية، إنس  وتر ذات الرأسي 

  ، ويستعمل ة بز
يانز  . لقياس الضغط الرس،

 

كك  - كك ككك الشك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك   كك
ككبان  كك ائية، م  إمالة الرأس للجهة كككككككككككككككككككككككك: أعل الرقبة تحت قمة الغضكككككككريان السك  الرغام  والعضكككككككلة القي 

ز    ي 
روف الدرب 

  حاالت الشا  توقف القلب والتنفس، ويستعمل لتحر  الفعالية القلبية المفحوصة
 . بز

  لمدة ال تقل عن  
ككبان  كك ككككا  توقف القلب والتنفس لجس النبي السك   حاالت الشك

ثوان لتحديد وجود من غياب    10)نلجأ بز

 النبي(. 

ز ةآن  )يجب    الجهتي 
  بز
ز  عدم جس النبي السبان   خاصة عند المسني 

ً
 (. معا

 

يان الوجد   -
.  3: عوق الفا السفل  عل ةعد الرس،  سم أمام زاوية الفا السفل 

 

-   
يان الصد ز  . األطفاللدراسة الفعالية القلبية خاصة عند ، ويستعمل : المنطقة الصدغية أمام األذنالرس،

 

يان الفةي   - كك، ك ك ك   : منتصككككككككف  الرسك
  األمام  العلو  واالرتفاق العانز

ز النتوء الحرققز لجسككككككككه أ مية لتقد ر نفوذية  ، و المسككككككككاعة  ي 

يان    حاالت لسور الحواالرس،
 . بز

 

 

يان ظهر القدم  - ، وظهر القدم  وضعية االنعطاف األخمصش،  
ز األول والثانز ز المشطي  لجسه أ مية ، و يك: عل ظهر القدم  ي 

  حاالت لشةيي 
  المحيط  السادبز

يانز  . الداء الرس،
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يان العضد   يان الكعيف   جس الرس،  جس الرس،

 

 
 

  
يان السبان  يان الوجد   جس الرس،

 جس الرس،

 

  

  
يان الصد ز  جس الرس،
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 :  
: عدد مرات التنفس ونسبة اإلشباع األولسج شز

ً
 ثالثا

كككان البكالغ   بلغ عكدد مرات التنفس   ك ك ك ك ك ك ك ك   الكدقيقكة   20- 14الطبيعيكة عنكد اإلنسك
أنفكاس/د أثنكاء    10-8وقكد  نةفي حش     نفس بز

  حاالت القلو، الشدة، األلم، الةوف، ويعتيف من عالمات الشدة التنفسية.  المعدل التنفس  النوم.  تسارع 
 بز

، أو يمكن اللجوء إىل اإلصغاء  واسط  
 ة السماعة. يمكن حساب عدد مرات التنفس ةالتأمل العيانز

  الدم الش 
  بز
ككك تعتيف تبدالت التنفس  امة إذا ما تراعقت م  معطيات مرضية أخرى أ مها نقي اإلشباع األولسج شز ك ك   كك

،  ريانز

ز وايصكالها لةنسكجة المةتلفة، ويسكتط   الةضكاب  حيو أن جزيئات الةضكاب الدمو  تعتيف مسكؤولة عن حمل جزيئات األولسكجي 

ز الدمو  المستنشو% من ا99-94أن  رتبط ةما يقارب   . ألولسجي 

  الدم الشكككك
  بز
   واسككككطة جهاز خاي بسككككيط يقيس المعدل القلشف  واإلشككككباع كككككككككككككككككككككيمكن قياس نسككككبة اإلشككككباع األولسككككج شز

ريانز

  الدم الش
  بز
، أو من خالل تحليل مةيف  خاي يد  ةقياس غازات الدم الشككككككككككككككككاألولسج شز  

   ككككككككككككككككريانز
 Arterial Blood Gasesريانز

ABG . 

 

  
يانز   الدم الرس،

  بز
 :Pulse Oximetryجهاز قياس معدل القلب ونسبة اإلشباع األولسج شز

  
  الدم   ويوضككككك  عادة عل أحد األصكككككا   )ويمكن عل شكككككحمة األذن( ويقيس المعدل القلشف  ونسكككككبة اإلشكككككباع األولسكككككج شز

بز

  حجم الدم الش
  تحدثها التبدالت الطورية بز

  من خالل االختالعات الش 
يانز   الشكككككككككككككككككالرس،

  بز
ريان الناةي عل شدة شعاع الضوء كككككككككككككككككريانز

  بش ل دق و، حيو لشي  كلمة 
 التأكد من القراءة الصحيحة وقراءة قيم النبي واإلشباع األولسج شز

ً
المرسل من الجهاز. يجب دوما

SpO2% وكلمة  إىل نسبة ،  
يانز   الدم الرس،

  بز
.  PR bpmاإلشباع األولسج شز  إىل المعدل القلشف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت الجلسة األوىل 


