
 ١  آموزش پرستاري مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
 

"5 پیام آموزشی"  

  " خواندن الکتروکاردیوگرام"

 .سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید: اولقدم 

   :محاسبه سرعت ضربان قلبروش هاي 

  ثانیه اي 6روش  :روش اول

برادیکارد، نسبت به سه هاي نامنظم و  ي ریتم گیري سرعت ضربان قلب براي محاسبه ترین روش اندازه ترین و فراوان ترین، سریع سادهاین روش، 
 .روش دیگر اولویت دارد

اي شمرده و  ثانیه 6ي  در این فاصله  QRSهاي  ، و سپس تعداد کمپلکس)مربع بزرگ30(شود  ثانیه از یک نوار ریتم انتخاب می 6در این روش، 
  .شود تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به دست آید ضرب می 10در عدد 

 

  اي بزرگروش مربع ه: روش دوم

 هاي بزرگ بین دو کمپلکس با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع. ثانیه است 2/0 هر مربع بزرگ بر روي محور افقی معادلدر این روش، 

 QRS  شود بر آن تقسیم می 300متوالی شمرده شده و عدد.  
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  هاي کوچک روش مربع :روش سوم

هاي کوچک بین دو  با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع. ثانیه است 04/0هر مربع کوچک بر روي محور افقی معادل در این روش، 
 .شود بر آن تقسیم می 1500متوالی شمرده و عدد   QRSکمپلکس 

  

  روش ترتیبی :روش چهارم

، 150، 300ي بعدي به ترتیب معرّف خطوط تیره. ي بزرگ قرار گرفته است پیدا کنید را که دقیقاً بر روي یک خط تیره  یک موج ،در این روش
ي دوم  و اگر روي خط تیره 300ي بعد افتاده باشد، تعداد ضربان قلب  بعدي روي خط تیره  Rیعنی اگر موج . هستند 50و  60، 75، 100

شود، این روش یک  بعدي دقیقاً روي خط تیره واقع نمی  Rدر بسیاري از موارد چون موج. است، الی آخر 150ن قلب افتاده باشد، تعداد ضربا
  .باشد ي خاصی احتیاج ندارد، روشی بسیار پرطرفدار می ي تخمینی است؛ اما چون به محاسبه محاسبه
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  .نظم را پیدا کنید: قدم دوم

  :وضعیت زیر ممکن است وجود داشته باشد 4. کنیدنگاه  R-R در این مرحله به فواصل 

  کامالً منظم - 1

 

  گاهی نامنظم - 2

 

 

  بی نظم منظم -3

 

 کامال نامنظم -4
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  .را نگاه کنید Pامواج : قدم سوم

 :سوال زیر را از خود بپرسید 4در این مرحله 

  شوند؟ دیده می  Pآیا امواج  -1

  به هم شبیه هستند؟ P آیا شکل تمام امواج  -2

  منظم هستند؟  P-Pآیا فواصل  -3

  شود؟ دیده می  Pیک موج  QRS آیا قبل از هر کمپلکس  -4

  

  

  

  



 ۵  آموزش پرستاري مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
 

  .توجه کنید PRبه فواصل : قدم چهارم

 :در این مرحله دو مورد زیر را بررسی کنید

  )ثانیه است 12/0 - 2/0به یاد داشته باشید نرمال این فاصله (چقدر است؟  PRي  فاصله -1

  ثابت هستند؟ ،در تمام نوار ریتم  PRآیا فواصل  -2

  

  .را مورد توجه قرار دهید QRSهاي  عرض کمپلکس: قدم پنجم

عالوه بر این ببینید آیا این اندازه در تمام . ثانیه باشد 2/0تا  04/0بایست به طور طبیعی  این فاصله می. شود گیري  اندازه QRS عرض کمپلکس 
 د؟ برابرن  QRSهاي  کمپلکس

 

 


