


در ابتدا به منظور تخصيص منابع و مراقبتهاي پزشكي در موارد مرتب كردن ترياژ يا 

.جنگ، باليا وتلفات دسته جمعي ايجاد شده بوده

چرا به اورژانسهاي بيمارستاني تعميم پيدا كرد؟

ايجاد فوري وحاد بخشهاي اورژانس كه به طور اوليه به عنوان يك مركز مراقبت براي موارد  ايجاد فوري وحاد بخشهاي اورژانس كه به طور اوليه به عنوان يك مركز مراقبت براي موارد 

در تمام ساعات شبانه روز شناسايي  تنها منابع در دسترسشده بود در نظر عموم به عنوان 

در درصد بيماراني شد كه با  افزايش آهسته و پيوسته شدند كه اثر مستقيم اين ديدگاه 

.به اين مراكز مراجعه مي نمايندشكايات غير اورژانسي 

بنابراين براي سرعت بخشيدن به شناسايي فوري بيماران بد حال از ديگر بيماران نياز به تدابير 

. اجراي اصول ترياژپاسخ به اين نياز ميباشدخاصي است و 



انواع ترياژ�

ترياژ در محل در زمان باليا� ترياژ در محل در زمان باليا�

ترياژ در بخش اورژانس در زمان باليا�

ترياژ در محل در موارد معمول �

ترياژ در بخش اورژانس در موارد معمول�



ترياژ روتين در بخش اورژانس�

اين سطح مورد استفاده ترين و در عين حال سطح باال ترين محيط ترياژ  �
.ميباشد

شرح وظايف�شرح وظايف�
.ترياژ مراجعه كنندگان با مشاهده و چند سوال كليدي و مهم و هدايت آنها �

ثبت نكات اطالعاتي مهم از بيماران ورودي به اورژانس كه بايد با سيستم اطالعات اورژانس �
تاريخچه شكايت:هماهنگ باشد،شامل 

معاينه فيزيكي متمركز بر شكايت                                                �

تاريخچه دارويي                                                �

سابقه پزشكي مهم                                                �

ثبت زمان اولين تماس بيمار با كاركنان ترياژ�



چگونگي استقرار سيستم ترياژ موفق�

با محوريت كاركنان و مسئول بخش تشكيل كارگروه ترياژ�

تدوين دستورالعملهاي ،طبقه بندي بيماران اورژانس جهت 
بر مبناي شرح شرح وظايف كاركنان ترياژدرماني مرتبط و  بر مبناي شرح شرح وظايف كاركنان ترياژدرماني مرتبط و 

.وظايف اصلي و اهداف بيمارستان



تشكيل كارگروه

طبقه بندي بيماران                                

تدوين آيين نامه هاي درماني                                                                        

انتخاب كاركنان ترياژ                                                                                                                                    

ارائه آموزشهاي الزم

طراحي و ايجاد فضاي مورد نياز                                                

تهيه تجهيزات تعريف شده                                                                                                                      



مراقبت اگر يك سيستم ترياژ موفق شود ،  بهبود �
را براي  بهبود روابط عمومي و از بيماران  را براي  بهبود روابط عمومي و از بيماران 

.مركز به ارمغان خواهد آورد



با سپاس


