
 

 تریاش بیمارستانی
 
 

 دکتر احسان مذیریان
 متخصص طب اورژانس

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 





 اهذاف تریاش
 تؼیییي اٍلَیت تیواراى تزای تیواراى تس حال•
 تَسیغ هٌاعة ٍ تِ هَلغ تغْیالت•
 کٌتزل اسزحام ٍ صسهات ًاؽی اس آى•
 ثثت هغتٌسات  •
 ٍجَز عیغتن لاتل پایؼ ٍ اصالح•

 



السام یا اختیار:تریاش در اورشانس  

اٍرصاًغْاؽلَغی   
  

غیز لاتل کٌتزل تَزى هیشاى ٍرٍزی تیوار تِ 
 اٍرصاًظ

  
اٍرصاًظاًتظار تیواراى زر سهاى افشایؼ   



از ایذه تا اجرا:تریاش   

 هتماػس کززى ًیزٍّای هماٍم•
 تاؽینالسم اعر ززیاصداؽسِ چزا 

 ؟فؼلی زغییز کٌدززیاص چزا تاید عیغسن 
 

 اٍرصاًظتاسًگزی ٍلایغ ًاهطلَب زر ترؼ •
 هلیهغتٌسات لاًًَی ٍ الشاهات هٌطمِ ای یا •
 ؽَاّس ػیٌی سهاى عٌجی ٍ رضایتوٌسی تیواراى•



 فضای فیسیکی

 (آهثَالًظتا تیواراى عزپائی ٍ تیواراى )هجشا ٍرٍزی •
هیش ٍ زٍ  یک حس الل )فضای کافی تزای فؼالیت پزعتار تزیاص•

 (  زارتزاًکارز ٍ صٌسلی چزخ ٍرٍز یک صٌسلی ٍ 
 زرّاچزذسار یا تزاًکارز تِ راحتی اس صٌسلی ػثَر •
 تِ اتاق اًتظارزیس کاهل •
 رػایت حزین تیواراى•
 احیاهزالثتْای تحزاًی ٍ تا اتاق هجاٍرت •
 (کٌتزل ػفًَت )زعتؾَئی •
 (اطفال؛ هزالثتْای تؼزیف ؽسُ )عایز هَارز تغتِ تِ ؽزایط •

 



 تجهیسات 

حسالل اهکاًات السم تزای تزلزاری راُ َّائی ،تٌفظ ٍ •
 جزیاى ذَى  

یک تزاًکارز یا صٌسلی چزذسار تزای تیواراى تس حال  •
 (زر ًشزیکی اتاق تزیاص) 

 هٌاتغ اطالػات•
راُ ارتثاطی هثال ذط تلفي ٍ عیغتن ّای ّؾسار ٍ  •

 اهٌیتیفزاذَاى ًیزٍّای 
 لیغتی اس ؽوارُ ّای هَرز لشٍم •





 تریاش  کارکنان  

کارکٌاى ایي ٍاحس تایس زارای ٍیضگی ّای ذاصی تاؽٌسٍ اس تا •
 .تجزتِ تزیي پزعتاراى تزگشیسُ ؽًَس

 
 کافیتالیٌی زاًؼ •
 تحزاًیصحیح زر هَلؼیت ّای تفکز تَاًائی  •
 احاطِ کاهل تِ زعتَرالؼول ّای آهَسؽی تزیاص•
هغالِ ٍ لسرت حفظ تؼازل هْارتْای ارتثاطی ٍ هْارتْای حل •

 رٍحی ٍ رٍاًی زر ؽزایط عرت ٍ فؾارّای سیاز
 اٍرصاًظٍ تَاًوٌسیْای آؽٌایی کافی تا اهکاًات •
لاًًَی حاکن تز ترؼ اٍرصاًظ ٍ تیوارعتاى ٍ ؽٌاذت هغائل •

 عاذتار ازاری
  



رسانیآموزش واطالع   

 تیواراى زاًؼ پایِ پشؽکی السم تزای تزذَرز اٍلیِ تا •
 تزیاصراجغ تِ عیغتن هصَب کویتِ  زلیك آهَسػ •
احیا، کغة هْارتْای اٍلیِ اٍرصاًظ هثل الساهات پایِ  •

 ٍاطفالاحیای پیؾزفتِ تالغیي تزٍها، هزالثتْای اٍلیِ 
 زٍرُ ّای هْارت ارتثاطی  •
 حل هغالِ هْارت •
آهَسػ ایي افزاز ؽاهل گذراًسى زٍرّای تزای آؽٌائی حسالل •

 تزیاصاعت کاهل تا عیغتن 
 تاثیز ایي زٍرُ ّا تایس ّن زر پایاى زٍرُ تا آسهَى تاییس ؽَز   •
 فَاصل هؾرصی پایؼ ٍ زر صَرت لشٍم تمَیت ؽَزتِ •



قانونچنذ   

ّز تیواری کِ ٍارز ترؼ اٍرصاًظ هیؾَز تایس پذیزػ ؽَز  -1
 ؽًَس  ّا ثثت ٍ یافتِ تزیاص ؽَز 

تطَر هغتمل ًوی تَاًٌس ّیچ تؾریص   تزیاص پزعتاراى -2
پشؽکی را طزح ٍ تزرعی ّای تؾریصی ٍ یا الساهات زرهاًی 

 (هحسٍز تؼییي ؽسُتجش هَارز .)السم را ؽزٍع کٌٌس
 ّیچ تیواری اس تزیاص تزذیص ًوی ؽَز   -3
تین تزیاص تایس تِ زلت حسٍز ٍظایف ٍ اذتیارات افزاز   -4

 هغَل تزیاص را تسٍیي ٍ اطالع رعاًی کٌس  
 تزیاصآهَسػ عایز رزُ ّای زرگیز ٍ هزتثط تا  -5

 



اطالعاتمستنذ سازی   

 ثثت کلیِ تیواراى هزاجؼِ کٌٌسُ تِ تزیاص
 تؼییي عطح تزیاص تیواراى زر هغتٌسات

 ثثت تارید ٍ عاػت تزیاص
 تؼییي هحل ارجاع تیواراى اس تزیاص

 تؼییي فزز تزیاص کٌٌسُ
   
 
 
 
 
 



 



 اوواع سیستم های تریاش



 



ESI 

عیغسن   ESI (Emergency Severity Index ) عیغسن •
هسخقـ  2زَعط  1999ل عادر عر کِ ص اهزیکایی ززیاا

 .  ؽداع تدایسل ایَید ٍ دئش رد ٍٍیچای رًظ تِ ًاهْااصاٍر

عطحی  5ی عیغسوْادُ اس عسفااخْاًی تِ  لقثااًچِ کِ تاػث آ•
(  validity)یی رٍاعر ُ اعطحی ؽد 3ًغثر تِ عیغسن 

عطحی ًغثر تِ   5تاالزز عیغسن ( reliability)خایایی ٍ
 .عطحی هی تاؽد 3عیغسن 





ززیاص عٌسی تز اعاط قضاٍذ در هَرد هیشاى حدذ تیواری ٍ •
 .سهاى اًسظار تیوار هی تاؽد

 
 

، ػالٍُ تز زؼییي اٍلَیر رعیدگی تِ  ESIدر رٍیکزد خدید •
تیوار، در تیواراى تا حدذ کوسز زؼداد زغْیالذ هَرد ًیاس ًیش  

 .خیؼ تیٌی هی گزدد



Is patient dying ? 

Level II, III, IV, V 

Can patient wait ? 

How many resources ? 
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ESIالگوریتم تریاش  ویرایص چهارم    



چنذ نمونه از وضعیت های تهذیذ کننذه حیات و 
 تریاش 1سطح 

 ایغر قلثی•
 ایغر زٌفغی•
زاکی خٌِ ،رززاکغیَى تیي دًدُ ای ٍ اعسفادُ اس ػضالذ )سخز ؽدید زٌفغی •

 ...(فزػی زٌفغی ٍ 
 % 90اؽثاع اکغیضى کوسز اس •
 تیوار ززٍهایی تدٍى خاعخ تِ هحزک دردًاک •
 تیوار تیَْػ تدٍى خاعخ تِ هحزک دردًاک یا هحزک فَزی•
  6زؼداد زٌفظ کوسز اس •
 تچِ ؽل  •
 آًافیالکغی•
 درد قفغِ ی عیٌِ ّوزاُ تا زؼزیق ٍ خَعر عزد•



 تزرعی تیوار اس ًظز ٍضؼیر زٌفظ، اؽثاع اکغیضى ٍ َّؽیاری•
 
 تزای تزرعی عطح َّؽیاری هی زَاى اس هؼیارّای •

AVPU 
 .  اعسفادُ کزد     



 اقذامات نجات بخص حیات 

 کوک زٌفغی تا آهثَ تگ•
 اًسَتاعیَى ززاؽِ•
 کوک زٌفغی تا دعسگاُ ًٍسیالزَر•
 ؽَک الکسزیکی  •
 خزیکاردیَعٌسش•
 زَراکَزَهی•
 احیای تیوار دچار ؽَک تا هایؼاذ•
 زدَیش خَى تِ تیوار تا ؽَک ّوَراصیک•
 اعسفادُ اس ًالَکغاى  ٍ قٌد  در تیوار تا کاّؼ عطح َّؽیاری•
 اعسفادُ اس دٍخاهیي در تیواراى تا تزادیکاردی ػالهر دار•



 نیستنذاقذامات نجات بخص حیات 

 دادى اکغیضى•
 هاًیسَریٌگ قلثی•
 زغسْای زؾخیقی هاًٌد ًَار قلة، آسهایؾاذ، عًََگزافی  •
 زدَیش ًیسزٍگلیغیزیي ٍریدی•
 ...زدَیش آًسی تیَزیک ّا، ّداریي، ٍ•
 

 





2سطح   

 
 1ززیاص ًغثر تِ عطح  2ٍخِ زوایش اقداهاذ هزاقثسی تیواراى عطح •

 در ازاق ززیاص اًداسُ گیزی ٍ ثثر هی گزدد  2ػالین حیازی تیواراى عطح –
ًوی تاؽد ، ٍلی  2الشاهی تِ حضَر تی درًگ خشؽک تز تالیي تیوار عطح –

زَفیِ هی ؽَد حداکثز طی دُ دقیقِ اٍل خظ اس ٍرٍد تیوار ٍ حسی سٍدزز 
 .اس آى، ٍیشیر ایي تیوار زَعط خشؽک هقین اٍرصاًظ فَرذ گیزد

 

 (High risk)هَارز پزذطز •
 (تِ فَرذ حاد )  اذتالل عطح َّؽیاری•
 (؟؟؟ 7/10)زرز یا زیغتزط ؽسیس •



 وضعیت پرخطر

ٍضؼیسی کِ تِ سٍدی رٍ تِ ٍخاهر خَاّد رفر ٍ یا احسیاج تِ •
 .هداخالذ درهاًی عزیغ دارد

 
ِ ّای تیوار، عاتقِ خشؽکی تیوار، عي ٍ  • زَخِ دقیق تِ ػالین ٍ ًؾاً

 درهاى ّای فؼلی تیوار
 زدزتِ ٍ داًؼ خزعسار ززیاص کٌٌدُ•

 
هْوسزیي ٍ خطیزززیي ٍظیفِ خزعسار ززیاص زؾخیـ تیواراى عطح •

 ززیاص هی تاؽد 2



ِ ّای ٍضؼیر خزخطز•  ًوًَ
 
تیوار تا درد قفغِ عیٌِ هؾکَک تِ تیواری حاد کزًٍز کِ خایدار •

 .اعر
 خاًن خَاى هؾکَک تِ حاهلگی خارج رحوی تا ػالین حیازی خایدار•
 ػالین عکسِ هغشی در فزد تا ػالین حیازی خایدار•
 تیوار تا اقدام تِ خَدکؾی یا دیگز کؾی•

 تیوار زحر ؽیوی درهاًی تا زة  •



 ػالین عقط•
 ززٍها تِ ؽکن•
 آهدَزاعیَى•
 آعیة فَرذ ّوزاُ تا ؽکغسگی•
 عدغیظ•
 کسَاعیدٍس دیاتسی•
 ّیدَگلیغوی یا ّیدزگلیغوی•
 تیواراى خیًَدی•
 دیالیش ػقة افسادُ•
 احسثاط ادرای•
 هغوَهیر تا الکل یا رٍاًگزداى ّوزاُ تا ززٍها•
 زداٍس خٌغی•
 عزدرد ؽدید•
 ؽکغسگی لگي ٍ راى•







تؼد اس هٌفی تَدى عطح زقوین گیزی الف ٍ ب، تاید زؼداد •
 .زغْیالذ را تزرعی کٌین

 
تز اعاط ؽکایر افلی تیوار چِ زغْیالزی در اٍرصاًظ زا سهاى  •

 زؼییي زکلیف تیوار السم اعر؟
 
تا اعسفادُ اس اطالػاذ ؽزح حال ٍ ػالین تیوار، عَاتق تیواری  •

قثلی، دارٍّای هقزفی ٍ عي تیوار زؼداد زغْیالذ هَرد ًیاس را  
 .زخویي هی سًین



 

 که جسو تسهیالت به حساب می آینذمواردی 

 

 که جسو تسهیالت محسوب نمی ضونذمواردی 

( ادرار ، خَى ) آزهایشات  
ECG  ، َگرافی رادی 

CT ، MRI  ، آًصیَگرافی ، سًََگرافی 

هعایٌِ ٍ حال شرح   
غربالگری آزهایشات اًجام 

( ّیذراسیَى ) ٍریذی هایعات اًفَزیَى  گرفتي فقط IV  ٍ کردى الک سالیي یا ّپاریي 

دارٍّای دادى IV یا  IM ًبَالیسر یا خَراکی دارٍی دادى   
کساز ٍاکسي تسریق 

ًسخِ تجذیذ 

تخصصی هشاٍرُ اًجام خاًَادُ پسشک با تلفٌی تواض 

ترهین ) هاًٌذ تسْیل 1 = سادُ پرٍسیجر 
  ( فَلی سًَذاش ، السراسیَى

ترهین ) هاًٌذ تسْیل 2 = پیچیذُ پرٍسیجر ٍ 
   (conscious sedation اًجام

( بازدیذ ، پاًسواى ) زخن سادُ اقذاهات 
اًذام اسلیٌگ ، گیری آتل ، عصا دادى   



 هثال هساذالت هَرز ًیاس تغْیالت

 تؼلر درد گَػ عالِ 10کَدک  ؽزح حال ٍ هؼایٌِ ّیچ

 عالِ کِ دارٍّای فؾارخَى ٍ دیاتسؼ زوام ؽدُ 52هزد  ؽزح حال ٍ هؼایٌِ ّیچ

 عالِ تا عَسػ ادرار تدٍى ززؽحاذ سًاًِ 29 خاًن آسهایؼ ادرار، زدَیش دارٍ هؼایٌِ، یک

هایؼاذ ٍریدی،  هؼایٌِ، تیؾسز اس یک
 عی زی اعکي، هؾاٍرُ

 ٍ زَْع ٍ اعسفزاؽ RUQعالِ تا درد  22هزد 

 عالِ تا درد عاق خای راعر ٍ عاتقِ تی حزکسی 45خاًن  عًََگزافی، هؾاٍرُ آسهایؼ، هؼایٌِ، تیؾسز اس یک



 السام هَرز ًیاس تغْیالت تؼساز

 عیٌِ ٍ گزافی قفغِ CBC دٍ

 CBC  ٍUA یک

 CXR  ٍ Skull X ray یک

 Lat Neck Xray ٍ CT scan دٍ

ًیاس تِ گزافی داؽسِ تاؽد  Ankle Sprainزغْیالذ ًیغر ٍلی اگز  خشٍ
 هحغَب هی ؽَد 4عطح 

 آزل





آیا اودازه گیری عالیم حیاتی در تعییه سطح  
 همه بیماران الزم است؟

 خیز•
تیواراى عطح یک تالفافلِ اقداهاذ درهاًی ؽزٍع هی ؽَد ٍ لشٍها •

 .در ززیاص ػالین حیازی چک ًوی ؽَد
 .تاید ػالین حیازی چک ؽَد 2در زوام تیواراى عطح •
قثل اس تزرعی زغْیالذ،  2ٍ 1در فَرذ ػدم ٍخَد ؽزایط عطح •

ػالین حیازی تاید اًداسُ گیزی ؽَد زا در فَرذ قزار داؽسي در  
 .فَرذ گیزد 2هٌطقِ خطز، ارزقای ززیاص تِ عطح 

ّغسٌد ػالین حیازی در   5یا  4در تیواراًی کِ تطَر ٍاضح در عطح •
ازاق ززیاص ضزٍری ًیغر ٍ تز اعاط عیاعر کویسِ ززیاص لشٍم آى 

 .زؼییي هی ؽَد



 



قزار هی   2تیوار تاردار در اٍایل یا اٍاخز حاهلگی تا درد ؽکن ٍ خًَزیشی ٍاصیٌال در عطح •
 .گیزد 

قزار هی   2ززٍهای چؾن تا اخسالل دید ٍ یا عَخسگی چؾن تا هَاد ؽیویائی در در عطح •
 .گیزد

ٍخَد ػالین عٌدرم کودارزواى یا در گیزی ػزٍق ٍ اػقاب، قطغ کاهل یا ًغثی اًدام، •
 .قزار هی گیزًد 2احسوال ؽکغسگی ّیح ٍ فوَر ٍ اًَاع دررفسگی ّا ّوِ در عطح 

ًَساداى دچار تی قزاری، کسَ اعیدٍس دیاتسی، زؾٌح، عدغیظ، دّیدراعیَى ؽدید، عَخسگی، •
در عطح  38هاُ تا زة تیؾسز ٍ هغاٍی  1ضزتِ تِ عز، هغوَهیر، ٍ ّوچٌیي ؽیز خَار سیز 

 .قزار هی گیزًد 2
 سخن ّای خلدی تا خًَزیشی غیز قاتل کٌسزل ٍلی تدٍى اخسالل ّوَدیٌاهیک •
 .قزار هی گیزد 2تیوار دچار عزدرد تا افر َّؽیاری، لسارصی، در عطح •
 .قزار هی گیزد 2تیوار دچار عزدرد تا فؾار خَى تاال، زة ٍ راػ خَعسی در عطح •
 .قزار هی گیزد 2اخسالل فَکال ػقثی خدید ٍ اخسالل زکلن خدید در عطح در عطح •
 2تیوار دچار عزدرد ًاگْاًی ٍ ؽدید تؼد اس فؼالیر ٍ یا در سهاى کاهالً هؾخـ در عطح •

 .قزار هی گیزد



قزار  2در عطح  24ٍ عزػر زٌفظ  117عالِ تا ّوازوش ٍ ضزتاى قلة  70تیوار •
 .هی گیزد 

 .قزار هی گیزد 2تیوار دچار درد قفغِ ی عیٌِ یا اخی گاعسز ٍ خغسگی در عطح •
قزار  2تیوار دچار خزفؾاری خَى ٍ خَى دهاؽ در اثز هقزف کَکاییي در عطح •

 .هی گیزد 
 .قزار هی گیزًد 2ضایؼاذ اعسٌؾاقی راُ َّایی تدٍى دیغسزط زٌفغی در عطح •
قزار هی   2تیوار تا ززٍهای فَرذ ٍ احسوال خطز اًغداد راُ َّایی در عطح •

 .گیزد
تیواراى کسَاعیدٍس دیاتسی، ّایدز گلیغوی، ّایدَ گلیغوی، عدغیظ، عٌکَج ٍ •

 .قزار هی گیزًد 2خزُ عٌکَج، اخسالالذ الکسزٍلیسی ٍ زة ٍ ًَززٍخٌی در عطح 
 .قزار هی گیزًد 2تیواراى دچار درد ؽدید تیضِ ٍ یا احسثاط ادراری در عطح •
تیواراى در خطز خَدکؾی یا دیگز کؾی، عایکَزیک ّا، تیواراى تا رفسار زْاخوی •

 .قزار هی گیزًد 2در عطح 
 



قزار  1تیوار تا درد قفغِ ی عیٌِ ٍ اخسالل ّوَدیٌاهیک در عطح •
 .هی گیزد 

تیوار دچار آتغِ حلق یا اخیگلَزیر ٍ در هؼزك اًغداد راُ َّایی در  •
عَخسگی اعسٌؾاقی ٍ ٍخَد ػالین . قزار هی گیزد  1عطح 

 .قزار هی گیزد 1دیغسزط زٌفغی در عطح 
 .قزار هی گیزد  1ززٍهای فَرذ ٍ ػالئن اًغداد راُ َّائی در عطح •
ّغسٌد اها ّویؾِ اخسالل  2اکثز هغوَهیسْای دارٍیی در عطح •

 .قزار هی دّد  1ّوَ دیٌاهیک تیوار را در عطح 
اکثز هَارد ززٍها تا هکاًیغن ّای خز خطز ٍ ززٍهاّای ؽدید در  •

قزار هی گیزًد اها هَارد اخسالل ّوَدیٌاهیک ؛ هؾکل   2عطح 
زٌفغی ٍ ززٍهای گلَلِ ٍ آعیة ًافذ تِ عز، گزدى، عیٌِ ٍ کؾالِ 

 .قزار هی دّد 1ی راى تیوار را در عطح 
 

 

 



عالِ تا رکسَراصی ٍ ػالین حیازی ًزهال ٍ تدٍى ٍخَد  30تیوار •
 .قزار گیزد  3ریغک فاکسَر خاؿ هی زَاًد در عطح 

عالِ تا درد قفغِ ی عیٌِ ٍ زة ٍ عزفِ ٍ خلط در   20تیوار •
 .قزار هی گیزد  3عطح 

 



 


