فحص الجهاز القلبي الوعائي

 .۱عرف بنفسك و استأذن كي تفحص المريض.
 .۲فحص عام و أنت واقف عند مؤخرة السرير.
هل المريض بصحة جيدة أم ال؟
هل يشعر بالراحة؟
هل يشكو من ألم؟
هل يتنفس بطريقة طبيعية؟
هل يعاني من شحوب؟
هل يتعرق؟
تحقق من استخدامه ألي ملحقات مثل :بخاخ ثالثي نترات الغليسيريل للذبحة الصدرية ( )GTNواألكسجين.

 .۳انظر لكلتا اليدين:
عالمات لفقر الدم.
زراق محيطي.
دليل على التدخين كبقع النيكوتين.
تعجّر األصابع  -األسباب المتعلقة بالجهاز القلبي الوعائي:
مرض القلب الزراقي
التهاب الشغاف العدوائي
ورم مخاطي أذيني
عالمات التهاب الشغاف العدوائي.
نزوف شظوية
عقد أوسلر
آفات جينوي
أورام الوتر الصفراء

 .٤جس النبض الكعبري
أ) تحقق من:
النظم :منتظم أم غير منتظم
المعدل

ب) ارفع ذراع المريض ( اسأل ما اذا كان يعاني من ألم في الكتف أوال!) و جس النبض سريع االنخماص.

ج) جس كال النبضين الكعبريين للتحقق من التأخير في أحدهما.

شكل  :۱ .۱يتم جس النبض سريع االنخماص برفع ساعد المريض بسرعة مع تحسس النبض الكعبري بثالثة أصابع يعد وجود
النبض سريع االنخماص عالمة من عالمات القلس األبهري.

 .٥انظر للوجه
أ) تحقق من:
البيغ الوجني
القوس القرنوية
اللويحة الصفراء
ب) انظر إلى الملتحمة للتحقق من فقر الدم.
ج) اطلب المريض أن يفتح فمه ويخرج لسانه.

تحقق من الزراق المركزي و حالة األسنان.

 .٦جس النبض السباتي
حدد صفة النبض.
هل يرتفع ببطء (بمعنى تضيق في الصمام األبهري)؟

 .٧تحقق من ضغط الوريد الوداجي
اجعل المريض يستلقي بحيث يكون على زاوية  ٥٤درجة واطلب منه أن يدير رأسه للجهة اليسرى.
تحقق من وجود الضغط.
علق على مايلي:
االرتفاع فوق زاوية القص.
النبض ,شكل الموجة (إذا كان غير طبيعي).
افحص الجزر الكبدي الوداجي.
اضغط على الربع العلوي للجهة اليمنى من البطن (اسأل عن الشعور باأللم أوال!) وانظر ما إذا ارتفع ضغط الوريد الوداجي.

 .۸افحص الصدر
تحقق من:
الندبات
بضع القص الناصف (مجازة الشريان التاجي ,جراحة صمام)
بضع الصدر الجانبي (جراحة الصمام التاجي لكبار السن من المرضى)
نبض غير طبيعي
ب) افحص باللمس.
حدد موضع ضربة القمة.
تحسس االرتفاعات (التقلصات البطينية القوية) و الهرير (النفخات المحسوسة).

شكل  :۲ .۱تحسس ضربة القمة  :قم بعد الحيزات الوربية بيدك اليسرى  ,في الحاالت الطبيعية تكون ضربة القمة غالبا
في الحيز الوربي الخامس (خط منتصف الترقوة).

ج) افحص الصدر بالسمع.
أجزاء القلب األربعة مع الحجاب الحاجز.
قمة القلب.
يسار الحيز الوربي الرابع.
يسار الحيز الوربي الثاني.
يمين الحيز الوربي الثاني.
النفخات السباتية مع الحجاب الحاجز (يكون المريض كاتما لنفسه).
قمة القلب (لتتحقق من تضيق الصمام التاجي) والحافة القصية السفلى اليسرى (لتتحقق من أصوات دقات القلب غير الطبيعية -S3
 )S4باستخدام السماعة.
د) دع المريض يستلقي على الجهة اليسرى.
جس ضربة القمة مرة أخرى (ألنها قد تتالشى).
استمع لقمة القلب باستخدام السماعة في الشهيق و الزفير لتتحقق من النفخة االنبساطية لتضيق الصمام التاجي.
استمع لقمة القلب واإلبط مع الحجاب الحاجز لتتحقق من النفخة االنقباضية الشاملة للقلس التاجي.

شكل  :۳ .۱استمع للموضع التاجي باستخدام السماعة ثم اطلب المريض أن يستلقي على جانبه .هذا الفحص يمكنك من
االستماع للنفخة االنبساطية لتضيق الصمام التاجي.

هـ) دع المريض يجلس لألمام.
استمع للحافة القصية السفلى اليسرى في الشهيق و الزفير.
من األفضل أن يسمع القلس األبهري والمريض كاتما لنفسه بعد الشهيق.

 .۹استمع لقواعد الرئة.
قد ُتسمع فرقعات الشهيق في حالة قصور البطين األيسر.
 .۱۱تحسس الوذمة العجزية.
 .۱۱تحسس وذمة الكاحل.
اسأل عن الشعور باأللم أوال!
 . ۱۲إلنهاء الفحص.
أخبر بأنك تريد أيضا أن تقوم باآلتي:
قياس ضغط الدم.
جس النبض المحيطي.
التحقق من التأخير في النبض الفخذي والكعبري.
تحسس الكبد والطحال.
 .۱۳أشكر المريض.
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