
ترياژ 

Triage 



ترياژ 

Triage 



3

ترياژ

:تعريف 
ترياژ از كلمه  Trier فرانسوي به معناي دسته بندي مشتق شده  و از

.زمان ناپلئون مصطلح گرديده است
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انواع ترياژ

شرايط معموليترياژ در
Fieldدر •

در بيمارستان•

Fieldدر •

در بيمارستان•

 Pre surgical Holdingدر •
بيمارستان

ترياژ در حوادث غير مترقبه•
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ترياژ در بيمارستان

:هدف 

يافتن بيماران پر مخاطره در اسرع وقت و انجام اقدامات درماني 

الزم براي آنان



6

بيمارستان هايي كه بيش از س ي هزار نفر در سال مراجعه كننده 
. دارد 

ترياژ در بيمارستان
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طبقه بندي هاي ترياژ

.دسته تقسيم مي كنند5تا 3ترياژ را به 



ترياژ در فيلد 
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ترياژ در فيلد

 : هدف 

يافتن بيماران پر مخاطره در اسرع وقت 

و انجام اقدامات درماني الزم براي آنان

(مانند هدف ترياژ در بيمارستان ) 



Triage- Dr.Pazooki 10



Triage- Dr.Pazooki 11



Disasterترياژ در 
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انواع ترياژ در حوادث غير مترقبه

 ترياژ در فيلد 

 ترياژ در بيمارستان

 بيمارستانPre-Surgical Holdingترياژ در 



14

Disasterترياژ در 

:هدف 

يافتن بيماران پر مخاطره در اسرع وقت و انجام اقدامات درماني 

الزم براي آنان

بهترين كار براي بيشترين تعداد از مصدومين

To do the most good for the most people
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Disasterترياژ در 

.نظاره و گذر از كنار برخي مصدومين كه جان بسپارند: يعني 

: يعني  C.P.R .در حوادث غيرمترقبه نبايد انجام شود



ترياژ در بيمارستان
براي مصدومين حوادث غيرمترقبه

MCI



17

ترياژ در بيمارستان براي مصدومين 
حوادث غير مترقبه

Red Yellow Green Black

اولویت اول 

خیلی فوری 
شوک تهدید کننده حیات 

یا هیپوکسی وجود دارد و 

یا وقوع آن حتمی است ، 

اما بیمار می تواند 

STABLE  شود و اگر

کمک فوری دریافت کند ، 

.احتماال زنده می ماند 

اولویت دوم 

فوری 
صدمات ، شواهد یا اثرات 

د سیستمیک برجای گذاشته ان

اما بیمار هنوز دچار شوک 

تهدید کننده حیات یا هیپوکسی 

گرچه عوارض . نگردیده است

سیستمیک درپی است ، ولی 

مراقبتهای مناسب می تواند 

دقیقه ، 45–60بیمار را 

بدون خطر فوری ، 

STABLE  نگاه دارد.

اولویت سوم 

غیر فوری 
صدمات ، محدود و 

بدون عوارض 

.     سیستمیک هستند 

با حداقل مراقبت ، حال 

بیمار تا چند ساعت آتی 

.وخیمتر نخواهد گردید 

مرده
در حوادث غیر مترقبه ، 

ی تفاوتی بین مرگ کلینیک

.  و بیولوژیک وجود ندارد

کلیه بیماران بیهوش که 

تنفس خود بخود یا گردش 

خون ندارند، بعنوان مرده 

.  طبقه بندی می شوند 

برخی که در این دسته 

طبقه بندی می شوند ، 

بیمارانی هستند که 

آسیبهای شدید دیده اند و 

شانس کمی برای زنده 

ماندن، بدون مراقبت 

.دارند 
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Management of a Mass 
Casualty Incident

Victims

100%

Acute

30%

Non Acute

70%

Red

5%

Yellow

25%

Green

60%

Black

10%



ترياژ در
Pre Surgical Holding

بيمارستان در حوادث غيرمترقبه

MCI
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Pre surgical Holdingترياژ در 
MCIبيمارستان در 

توسط جراح ارشد بيمارستان براي تعيين اولويت مصدومين جهت 

انتقال به اتاق عمل و تعيين جراحی بيماران



Pre Hospitalترياژ در 
در حوادث غير مترقبه

MCI



Triage- Dr.Pazooki 22
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Triage& Treatment& Transport Zone
TTTZ))

Triage Treatment Transport

Medical Command

Treatment

Treatment

Treatment



Triage- Dr.Pazooki 24



Triage- Dr.Pazooki 25



Triage- Dr.Pazooki 26



Triage- Dr.Pazooki 27
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در Pre Hospitalترياژ در  MCI

Simple

Triage

And

Rapid

Treatment
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نحوه اعالم ترياژ

 ثبت روي برگه

 پالك 

 ماژيك رنگي

 برچسب

 به بازوي بيمار

روي پيشاني بيمار

روي پرونده بيمار

روي برگه ها
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Start Triage

BLACK

No

RED

Yes

Position airway

No

Immediate

> 30

RED

Control bleeding

No

RED

No

YELLOW

Yes

Follows commands

Mental status

Yes

Radial pulse

< 30

Yes

Respirations

start triage
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اقدامات درماني در اين مرحله

1. باز كردن راه هوايي

2. فشار مستقيم بر محل خونريزي خارجي شديد

3. انتقال سريع بر مبناي ترياژ 
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تریاژ مصدومین دچار سوختگی 

 ، اغلب نياز به ارجاع نداشته و مصدومين آن عموما در 1سوختگی درجه 

. گروه سبز دسته بندی می شوند 

 . ، در گروه قرمز دسته بندی ميشود 3مصدوم با هر ميزان سوختگی درجه 

 ، در گروه قرمز دسته بندی ميشوند % 30بيش از 2افراد با سوختگی درجه 

 .
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تریاژ مصدومین دچار سوختگی 

 در سر ، صورت ، گردن ، نواحی 2مصدوم با سوختگی درجه 
، در گروه قرمز دسته ( پایين مچ ) تناسلی ، مفاصل ، دستها و پاها 

. بندی ميشود 

 سال  و خانم های باردار با 60سال ، افراد باالی 5کودکان زیر 
، در گروه قرمز دسته بندی % 10بيش از 2سوختگی درجه 

. ميشوند 

 ، % 10بيش از 2افراد دچار بيماری زمينه ای با سوختگی درجه 
. در گروه قرمز دسته بندی ميشوند 

 که هيچيک از شرایط فوق الذکر را 2مصدومين با سوختگی درجه 
. نداشته باشند ، در گروه زرد دسته بندی می شوند 



بخش اول 

تاریخچه 



تکامل تریاژ

دومینیک جان لری 

 = Trierمرتب کردن



تجارب نظامی



1960 دهه

تکامل اتاق به بخش اورژانس  



1970

شروع تحقیقات تریاژ دراسترالیا

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefhTZNxKmNkA64OJzbkF;_ylu=X3oDMTBpc2ozM2gzBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1hc9e64qc/EXP=1256043987/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=emergency+triage&ei=UTF8&rd=r2&fr=yfp-t-701-s&w=480&h=384&imgurl=static.flickr.com/153/430026581_fbaa08604d.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/courtneyc/430026581/&size=53k&name=triage+time&p=emergency+triage&oid=41c324c5c0d18004&fr2=&fusr=Courtney+C&no=4&tt=2412&sigr=11h8b76jp&sigi=11en1lnee&sigb=12sgqgjiu
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefhTZNxKmNkA64OJzbkF;_ylu=X3oDMTBpc2ozM2gzBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1hc9e64qc/EXP=1256043987/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=emergency+triage&ei=UTF8&rd=r2&fr=yfp-t-701-s&w=480&h=384&imgurl=static.flickr.com/153/430026581_fbaa08604d.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/courtneyc/430026581/&size=53k&name=triage+time&p=emergency+triage&oid=41c324c5c0d18004&fr2=&fusr=Courtney+C&no=4&tt=2412&sigr=11h8b76jp&sigi=11en1lnee&sigb=12sgqgjiu


1989

تریاژ پنج سطحی

(استرالیا)فیتزجرالد 



1993

معرفی سیستم استرالیایی تریاژ



1994

تولد سیستم منچستر



1995

تولد سیستم کانادایی



1999
ESI (Emergency Severity Index)

دکتر ریچارد ووئرز  و دکتر دیوید ایتل



+ (اطفال 2000 ویرایش دوم در سال ESI)

2001 ویرایش سوم در سال ESI

2004 ویرایش چهارم در سال ESI



ESIمفهوم تریاژ 

.



To do the best

For the most

With the least



تریاژ
 دسته بندی بیماران بر اساس شدت

بیماری یا جراحت به نحوی که 
را به بهترین خدماتبتوانیم 

درسریعترین زمانبیشترین بیماران
ارائه کنیمکمترین امکاناتبا 



معیار شدت اورژانس

EMERGENCY SEVERITY 
INDEX

( ESI )



ESIسیستم تریاژ سطحی است که در 5سیستم تریاژ یک 
:فاکتور اصلی درجه بندي می شوند2ان براساس بیمارآن 

شدت بیماري و میزان وخامت وضعیت بالینی بیمار . 1
.میزان تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس است. 2



دقیقه1ظرف مدت :زمان 
مدخل اورژانس: مکان

:چگونه 
 –Chief Complaint

 –Vital Sign

 –Inspectionشواهد عینی، ذهنی و معاینه مختصر

 :توسط چه کسی MDیا RN  سال سابقه 5با
 هم طبی هم جراحی: چه بیمارانی



Hospital Triage Systems

•ESI( Emergency Severity Index )

•CTAS(Canadian Triage and Acuity Scale 

)

•ATS(Australasian Triage system)

•MTS(Manchester Triage System)





• )شدت اورژانس معیار  ESI یک ابزار تریاژ پنج سطحی و ( 
با کاربرد آسان می باشد که بیماران بخش اورژانس را با 
بررسی شدت بیماری و راه حل آن همزمان دسته بندی می 

. کند

• .  دپرستار تریاژ فقط سطح حدت بیماری را تخمین می زنمقدمتاً 
در صورتیکه یک بیمار با شرایط سطح حدت باال مواجه نباشد 

سطح یک ودو )  ESI پرستار تریاژ الزامات منبع مورد ( 
انتظار جهت کمک به تعیین یک سطح تریاژ را برآورد می کند 

سطح سه وچهاروپنج )  ESI .)



• ESI یک روش تریاژ قابل اطمینان و صحیح را در اختیار
. بخش های اورژانس قرار می دهد

• شامل بودن نیاز به منابع در دسته بندی تریاژ یک وجه منحصر 
.در مقایسه با سیستم های  دیگرتریاژ است ESIبه فرد 

• پرستار تریاژ ضروریات منبع را بر مبنای تجربه قبلی در 
مورد بیماران موجود با صدمات یا شکایات مشابه برآورد می 

. کند 



چهار سوال اساسی 

Aنقطه آیا این بیمار در حال مرگ است؟ 

Bنقطه ؟آیا  این بیماری است که نباید در انتظار بماند

Cنقطهاین بیمار چه تعداد منابع نیاز خواهد داشت؟

Dنقطهعالئم حیاتی بیماردر چه وضعی هستند؟





آیا بیمار به یک مداخله راه هوایی فوری 
(airway) 

(medication)تجویز داروی فوری 

(hemodynamic)مداخله همودینامیک فوری
احتیاج دارد؟ 

Aنقطه تصمیم  آیا این بیمار در حال مرگ است؟ : 



 :آیا بیمار با هیچ کدام از شرایط زیر مطابقت دارد 

( آپنه است)قبالً لوله گذاری شده 

بدون نبض است ، 

به زحمت وبا مشکل تنفس می کند،

) درصد اشباع اکسیژن Spo2  ) درصد است، 90کمتر از

تغییرات وضعیت روانی حاد دارد یا واکنشی نشان نمی دهد ؟ 

Aنقطه تصمیم  آیا این بیمار در حال مرگ است؟ : 





• خیلی شدید یا بسیار ضعیف ضربان 
قلب با نشانه های نارسایی گردش خون

• فشار خون بسیار پایین با عالئم هیپو 
پرفیوژن 

• بیمارترومایی که به احیای کلوئیدی و 
کریستالوئید فوری نیاز دارد

• درد قفسه سینه، رنگ پریدگی،تعریق،
 pulse/70فشار خون 

• ضعف، سرگیجه، ضربان قلب کمتر یا
عدد در دقیقه30مساوی 

• واکنش آنافیالکتیک 

• نوزادی که ضعف حاد دارد 

• عدم واکنش با بوی شدید الکل

• ایست قلبی

• ایست تنفسی

• تنفس بسیار ضعیف

• Spo2 درصد90کمتر از 

• بیمار مصدوم و ترومایی وخیم که عدم 
هوشیاری را نشان می دهد 

• مصرف بیش از حد دارو 
(overdose) تا در 6یا تعداد تنفس 
دقیقه

• تنفس بسیار ضعیف یا نفس هایی از 
 gaspingنوع منقطع یا 

• کاهش قند خون با تغییر در وضعیت 
هوشیاری 



نقطه تصمیم  B آیا بیمار باید منتظر بماند؟ : 

• ا برای تعیین اینکه آیا بیمار با معیار سطح دوم مناسبت دارد ی
: استفاده قرار می گیرد کلی مورد نه سه سوال 

• آیا این یک وضعیت با ریسک  باال است ؟ 

• آیا بیمار سردرگم و حواس پرت ، بیحال یا خموده و درمانده 
است ؟ 

• آیا بیمار درد و رنج شدید دارد؟



Cنقطه تصمیم  نیاز به منابع : 

 در صورتیکه پاسخ به سواالت در دو نقطه تصمیم          

 (AوB منفی باشد، آن وقت پرستار تریاژ به نقطه .( 

Cتصمیم  . حرکت می کند

 ار چه تصور می کنی که این بیم» پرستار تریاژ باید بپرسد 

تعداد از منابع مختلف اورژانس را به مصرف خواهد 

رساند تا اینکه پزشک به یک تصمیم قطعی دست یابد ؟ 



یاز میتوانند به دو منبع یا بیشتر ن ESIسطح سه 
داشته باشند،

به یک منبع ESIبیماران سطح  چهار 

ته به هیچ منبعی نیاز نداشESIو بیماران سطح پنجم 
.باشند





Dنقطه تصمیم  عالئم حیاتی بیماران : 

• قبل از ارجاع بیمار به سطح سه  ESI الزم است که پرستار ،
به عالئم حیاتی بیمار توجه کند و تعیین کند که آیا خارج از 
معیارهایی وجود دارد  که  ,معیارهای پذیرفته شده برای سن

از نظر پرستار احساس  شود باید سطح تریاژ را به سطح 
. ارتقاء دهد ESIدو

• این وجود، این تصمیم پرستار تریاژ است در این مورد که با 
بیمار باید بر مبنای نابهنجاریهای عالئم حیاتی به سطح دو 
ESI ارتقاء یابد یا نه Dاین نقطه تصمیم  , . است





 .دماسنجی فقط شامل بچه های زیر سه سال می شود

 تب قابل توجه ممکن است کودکان نورسته را از اولویت بندی در 

این به تشخیص کودکان دچار باکترمی . سطوح چهار و پنج جدا کند 

بالقوه کمک می کند و از انتقال آنها به محیط پیگیری سریع یا 

. انتظار طوالنی مدت جلوگیری می کند



ESIآیا مدت زمان الزم تا درمان روی اولویت بندی تریاژ 
تأثیر می گذارد؟ 

 ESI استانداردهای زمانی را که در آن بیماران باید

با . توسط یک پزشک ارزیابی شوند را توصیه  نمی کند

مطابقت ESIاین حال ، بیمارانی که با ضوابط سطح  دو 

. دارند باید تا آنجا که امکان دارد زودتر ویزیت شوند 

 امکان دارد خیلی از اوقات بین سیاست سازمانی و           

و سطح تریاژ « جریان و فرآیند مراقبت از بیماران » 

ESI اختالف وجود داشته باشد .



سیستمهای سطح بندی تریاژ: بخش دوم 





ESI شعار

“Getting  the Right Patient to the 

Right Resource at Right Place 

and at the Right Time”



ESI V.4 آشنایی با الگوریتم : بخش سوم 



ESI V.4 مروری بر ساختار

:معیارها 

:ـ حدت1

(A,B,C) ـ پایداری عالیم حیاتی 

ـ تهدید عضو یا حیات

ـ تسهیالت مورد نیاز2

ـ تجربه با موارد مشابه





ـ آیا بیمار در حال مرگ است؟1



مثال هایی از بیمار در حال مرگ

ایست قلبی•

ایست تنفس ی•

زجر تنفس ی شدید•

%90اشباع اکسیژن کمتر از •

خبیمار با ترومای متعدد بدون پاس•

6مسمومیت با تعداد تنفس•

بچه شل •

آنافیالکس ی•



را از نظر وضعیت تنفس، اشباع 1بیمار سطح 
اکسیژن و هوشیاری نیز بررس ی کنید

. بیماران اورژانس را شامل می شوند% 3تا 1این بیماران 

اکثر این بیماران می میرند یا به بخش مراقبت ویژه نیاز پیدا می کنند و 
تعداد کمی ازاورژانس مرخص می شوند



بررس ی سطح هوشیاری با روش

A V P U
هوشیار

پاسخ به محرک کالمی

پاسخ به محرک درد آور 

فاقد پاسخ



چند نمونه از 
اقدامات نجات دهنده حیات



چند نمونه از اقداماتی که 
نجات دهنده حیات 

ی شوندنممحسوب 



ـ آیا بیمار نباید منتظر بماند؟2



وضعیت پرخطر چیست؟

 وضعیتی که به زودی رو به وخامت خواهد رفت یا احتیاج به
مداخالت درمانی سریع دارد

تنی این وضعیت را پرستار از گفتگو، مشاهده و با کمک حس ششم مب
بر تجربه تشخیص می دهد



مثال هایی از وضعیت پر خطر

بیمار با درد قفسه سینه مشکوک به بیماری حاد کرونر که پایدار است

کارگر بخش اورژانس که نیدل استیک شده

خانم جوان مشکوک به حاملگی خارج رحمی با عالیم حیاتی پایدار

عالیم سکته مغزی که در سطح یک نباشد

بیماری که اقدام به خود کش ی یا دیگر کش ی کرده

بیمار تحت شیمی درمانی که تب کرده



توجه                        توجه

 کاهش عملکرد مغزی دارند در سطح 
ً
قرار نمی 2افرادی که اساسا

گیرند بلکه

تریاژ 2این تغییرات،  باعث احراز سطح بروزحاد
می شوند



قضاوت کنیم؟درد یا بیقراری شدید را چطور 

؟7/10



احتیاج به بررس ی سریع عالیم 2بیماران سطح 
حیاتی و رسیدگی سریع دارند

60در صد مراجعات اورژانس را تشکیل می دهند  و 30تا 20این گروه 

درصد آن ها به طور اورژانس بستری خواهند شد

فرق سطح یک و دو ؟: سؤال 



ـ چه تعداد تسهیالت برای رسیدگی به بیمارتا 3
زمان تعیین تکلیف مورد نیاز است؟



حساب نمی آیندبهمواردی که جزو تسهیالت مواردی که جزو تسهیالت به حساب می آیند

 (  خون ، ادرار ) آزمایشات

ECG رادیو گرافی ،

CT ،MRI سونوگرافی ، آنژیوگرافی ،

 شرح حال و معاینه

 اسخ غربالگری یا تستهای پآزمایش به منظور

سریع

 ( هیدراسیون ) مایعات وریدی گرفتنIV  دنتنها و هپارین یا سالین الک کر

 داروهایIV یاIM یا نبوالیزر داروی خوراکی

واکسن کزاز

تجدید نسخه

مشاوره تخصص یتماس تلفنی با پزشک خانواده

 ترمیم السراسیون ، ) 1= پروسیجر ساده

( فولی 

 2= پروسیجر پیچیده (conscious 

sedation  )

 (پانسمان ، بازدید ) اداره ساده زخم

 دادن عصا ، آتل گیری ، اسلینگ



تسهیالتمورد نیازمداخالتمثال ها

هیچحال و معاینهشرحساله بعلت تماس با پیچک سمی10کودک 

ساله ای که داروی فشارخونش تمام 52مرد

شده

هیچحال و معاینهشرح

یک، کشت گلو ، تجویز دارو معاینهساله با تب و گلودرد19پسر 

ساله با سوزش ادرار بدون ترشح از 29خانم

واژن 

، آنالیز و کشت ادرار ، معاینه

تجویز دارو 

یک

و تهوع و استفراغ RUQساله با درد 22مرد

از امروز صبح 

 CTمعاینه ، مایعات وریدی ، 

احتماال مشاوره اسکن ،

جراحی 

از یکبیشتر 

هساله با درد ساق پای راست و سابق45خانم 

بیحرکتی

 آزمایشات ، سونوگرافیمعاینه ،

داپلر

بیشتر از یک



ـ آیا عالیم حیاتی بیمار قابل قبول است؟4



2سطح ESI: بخش چهارم 



2سطح 

نیاز به توضیح کامل و بحث دقیق دارد

 به سؤال زیر پاسخ دهید1پس از رد نیاز بیمار به اقدامات سطح:

؟ به چه آیا باید اولین تخت خالی را برای بیمار در نظر بگیریم
علت؟

آیا موقعیت پرخطری وجود دارد؟

آیا بیمار دچار لتارژی یا اختالل توجه به زمان ومکان می باشد؟

آیا بیمار درد شدید یا دیسترس شدید را تجربه می کند؟





کشف موارد پرخطر-1

 بافت توجه دقیق عالیم ونشانه های بیمار، سابقه پزشکی بیمار و
جامعه

تجربه و دانش پرستار مسؤول



Rules of thumb

تمام زنان در سنین باروری  باردارند

تمام دردهای سینه قلبی هستند

 عالیم حیاتی در تشخیص بیماران پرخطر



به NPSیا VASاستفاده از مقیاس های درد در اورژانس مثل 
همراه بررس ی وضعیت بالینی و فیزیولوژیک بیمار



تسهیالت مورد نیاز: بخش پنجم 

Resources



(Resources)تسهیالت مورد نیاز

مان تریاژ سنتی بر اساس قضاوت در مورد میزان حدت بیماری وز •
.انتظار بیمار می باشد

عالوه بر تعیین اولویت رسیدگی، در ،ESIدر رویکرد جدید •
ینی می بیماران با حدت کمتر، تعداد تسهیالت مورد نیاز نیز پیش ب

.گردد



چه زمان تسهیالت را بررس ی می کنیم؟

گیری بعد از منفی بودن سطح تصمیم گیری الف و ب ، در مرحله تصمیم•
ج

باید تعداد تسهیالت مورد نیاز 5و4و3برای تقسیم بیماران در سطح •
تعیین گردد

تعیین میزان تسهیالت برای بیمار نقش ی ندارد2و1پس در سطح •



سؤال اول 

ن تکلیف براساس شکایت اصلی بیمار چه تسهیالتی در اورژانس تا زمان تعیی   •
؟برای بیمار بکار گرفته می شود

باید با ESIبرای پاسخ به این سؤال عالوه بر آشنایی با سیستم    •

.استانداردهای مراقبت اورژانس و امکانات اورژانس تان آشنا باشید

وسوابق بیماری Subjective ,Objectiveسپس بااستفاده از اطالعات    •

.  د قبلی و داروهای مصرفی و سن بیمار تسهیالت مورد نیاز را تخمین بزنی



حساب نمی آیندبهمواردی که جزو تسهیالت مواردی که جزو تسهیالت به حساب می آیند

 (  خون ، ادرار ) آزمایشات

ECG رادیو گرافی ،

CT ،MRI سونوگرافی ، آنژیوگرافی ،

 شرح حال و معاینه

 اسخ غربالگری یا تستهای پآزمایش به منظور

سریع

 ( هیدراسیون ) مایعات وریدی گرفتنIV  دنتنها و هپارین یا سالین الک کر

 داروهایIV یاIM یا نبوالیزر داروی خوراکی

واکسن کزاز

تجدید نسخه

مشاوره تخصص یتماس تلفنی با پزشک خانواده

 ترمیم السراسیون ، ) 1= پروسیجر ساده

( فولی 

 2= پروسیجر پیچیده (conscious 

sedation  )

 (پانسمان ، بازدید ) اداره ساده زخم

 دادن عصا ، آتل گیری ، اسلینگ



تهیه لیست کامل از منابع وتسهیالت اورژانس نه 

مقدور است ونه الزم



سؤالات شایع در خصوص تسهیالت

•CBCوالکترولیت ها ؟
یک مورد: به عنوان تستهای آزمایشگاهی 

•CBCوCXR ؟
دو مورد: تست آزمایشگاهی و رادیوگرافی     

•CBCوUA ؟
یک مورد: آزمایشگاهی تست های عنوان به     

•CXRوSkull X-ray؟
یک مورد: رادیوگرافی     



ESIتأکید بر نقطه ی تصمیم گیری د  در الگوریتم •

یا پس از گذر از نقاط تصمیم گیری  الف ، ب و ج در صورت نیاز به دو و •
باید عالیم 3بیشتر از تسهیالت اورژانس قبل از قرار دادن بیمار در سطح 

به حیاتی در نظر گرفته شود ودر صورت مشکل در عالیم حیاتی بیمار 

.منتقل شود2سطح 



آیا اندازه گیری عالیم حیاتی در تعیین سطح همه بیماران 

الزم است؟
خیر: پاسخ •

اژ هستند بالفاصله اقدامات درمانی شروع می شود و در تری1در بیمارانی که در سطح •
باید عالیم حیاتی چک 2در تمام بیماران سطح . لزوما عالیم حیاتی چک نمی شود

.شود

قبل از بررس ی تسهیالت مورد نیاز، عالیم 2و 1در صورت عدم وجود شرایط سطح •
ریاژ به حیاتی باید اندازه گیری شود تا در صورت قرار داشتن در منطقه خطر ارتقای  ت

.صورت گیرد2سطح 

هستند عالیم حیاتی  در اتاق تریاژ 5ویا 4در بیمارانی که به طور واضح در سطح •
ضروری نیست وبر اساس سیاست کمیته تریاژ لزوم آن تعیین می شود





:درجه حرارت•

سال در 3توصیه می کند عالیم حیاتی کودکان زیر  ESIالگوریتم •
.تریاژ چک شود

3سال در سطح3درجه حرارت به خصوص در کودکان زیر •

.مهم است3و2جهت تصمیم گیری برای تعیین سطوح 


