اصول ترياژ وآشنايي با روشهاي
ترياژ
1

دكتر يرتضی طانثي دٔنٕيي
يتخصص طة أرژاَص
اضتاديار داَػگاِ عهٕو پسغكي يػٓذ

مقدمه
2

 تعريف
 دٔيیُیک جاٌ نری

ضروررت ترياژ
3

ْ ذف از ترياژ
أنٕيت بُذي افراد َیازيُذ خذيات جٓت دريافت خذيات در زياٌ ٔ يكاٌ
يُاضب
 انسايات:
ٔجٕد يُابع جٓت خذيت رضاَي
يحذٔديت در يُابع
طراحي ضیطتى يػخص

ترياژ در بخش اورژانس
4

 إَاع ترياژ:
يذل Traffic directorيا ترياژغیرتخصصي ياغیر پسغكي
يذل  Spot checkيا ترياژدر يحم
يذل  Comprehensiveيا ترياژ جايع
 دقت يُاضة

تعيين حدت بيماری از لحاظ درجه تهديد کنندگی عضو يا حيات و اينکه آيا نياز به مداخله
سريع درمانی برای بهبود عالئم بيماری وجود دارد يا نه؟"

Under triage
Over triage
ترياژي يُاضب اضت كّ ْى اعتبار بااليي داغتّ باغذ ْٔى پايائي بااليي داغتّ باغذ.

ترياژ در بخش اورژانس
از ايده تا اجرا
5

 ضرٔرت ٔ اْذاف
غُاضايي ضريع بیًاراٌ ٔالعا ً أرژاَص ٔ َیازيُذ يذاخهّ فٕري
اضتمرار بیًاراٌ در يُاضب تريٍ لطًت
تطٓیم جرياٌ بیًاراٌ در بخع أرژاَص
فراْى ضازي ارزيابي ْاي يطتًر
دادٌ اطالعات در رابطّ باغذت ٔ حذت يػكم ٔ  ...بّ بیًار ٔ ًْراْاٌ

 تػكيم كًيتّ ترياژ
 اعضای کًيتّ ترياژ

ترياژ در بخش اورژانس
وظايف کميته ترياژ
6








تربیت افرادی بّ عُٕاٌ ترياژگر
برَايّ ْای آيٕزغی يذأو
فضا ٔ تجیسات ترياژ
فريٓای اضتاَذارد
آيیٍ َايّ ْای اجرايی
ايُیت ٔ يحافظت از افراد

خصوصيات ترياژكنندگان
7

تعذاد کافی
داَع کافی
تٕاَايی تصًیى گیری در غرايظ بحراَی
دلت ٔ ضرعت عًم
تعادل رٔحی
تٕاًَُذ در برلراری رٔابظ اجتًاعی

فضاي فيزيكي قسمت ترياژ
8

يحم يُاضب
رعايت حريى خصٕصی افراد
راْیابی بّ اتاق درياٌ

تجهيزات الزم براي اتاق ترياژ
9

ثبت اطالعات و داده ها
10

 فرو ْای يػخص
 خصٕصیات فرو ْا

ارتباط ترياژكنندگان با بيماران و قسمت ترياژ با ساير قسمتها
11

 حضٕر فیسيكي يذأو

 ارتباطات

E S I

تيًار در حال يرگ يا َيازيُذ اقذايات َجات دُْذِ حيات
اضت؟

بهی

چُذ ًََّٕ از ٔضعيت ْای تٓذيذ کُُذِ حيات
خیر

N
D
E
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E
V
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T
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ايطت قهثی
ايطت تُفطی
زجر غذيذ تُفطی (تاکی پُّ ،رتراکطيٌٕ تيٍ دَذِ ای ٔ اضتفادِ از عضالت فرعی تُفطی ٔ )...
اغثاع اکطيژٌ کًتر از % 90
تيًار ترٔيايی تذٌٔ پاضخ تّ يحرک دردَاک
تيًار تيٕٓظ تذٌٔ پاضخ تّ يحرک دردَاک يا يحرک صٕتی
تعذاد تُفص کًتر از 6
تچّ غم
آَافيالکطی
خَٕريسی ٔاژيُال تا عالئى حياتی َاپايذار/خَٕريسی ٔاژيُال ٔعذو پاضخذْی/زجر تُفطی غذيذ پص از زايًاٌ
تػُج طٕل کػيذِ ٔ کُترل َػذِ/تٓذيذ تّ يرگ جُيٍ/
12
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E S I

تيًار در حال يرگ يا َيازيُذ اقذايات َجات دُْذِ حيات
اضت؟

بهی

فٕريت أل

خیر

در ايٍ غرايظ ،پرضتار ترياژ تالفاصهّ ٔضعيت تُفطی ،در صٕرت ايکاٌ اغثاع اکطيژٌ
غرياَی تيًار ٔ ًْچُيٍ ٔضعيت ْٕغياری تيًار(تا ضيطتى ) AVPUرا ارزياتی کردِ ٔ
تيًار را تّ اتاق ْ CPRذايت يی ًَايذ.
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تيًار در حال يرگ يا َيازيُذ اقذايات َجات دُْذِ حيات
اضت؟

بهی

فٕريت 1

خیر
بهی
آيا تيًار غرايظ پر خطری دارد کّ َثايذ يُتظر تًاَذ؟
خیر
ٔضعيت ْای پرخطر:
تغيير ضطح ْٕغياری تّ صٕرت کُفٕزيٌٕ ،خٕاب آنٕدگی ٔ اختالل جٓت ياتی
درد يا ديطترش غذيذ( تر اضاش غٕاْذ تانيُی ٔ درجّ درد ≥  7در ضيطتى ضُجع درد)
خاوم جًان مشکًک بٍ حاملگی خارج رحمی با عالئم حیاتی پایدار
زن حاملٍ با بسیاری از عالئم داخلی مثل َیپرتىشه ـ دل درد ـ سر درد شدید خًوریسی ياشیىال فعال در زن غیر
حاملٍ،خًوریسی ياشیىال در زن حاملٍ،دیسترس رياوی ي َمسر آزاری،عالئم سقط واقص ي تُدید بٍ سقط
پرٌ اکالمپسی،درد زایمان،بیمار باردار با اختالل خًوریسی دَىدٌ،الیگً َیدريآمىیًس ي پلی َیدرآمىیًس َمراٌ با درد
زایمان
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تيًار در حال يرگ يا َيازيُذ اقذايات َجات دُْذِ حيات
اضت؟

بهی

فٕريت 1

خیر
بهی
آيا تيًار غرايظ پر خطری دارد کّ َثايذ يُتظر تًاَذ؟
خیر

در تيًار ضطح  2تايذ دٔ اقذاو اضاضی اَجاو غٕد :
عاليى حیاتی بیًار اَذازِ گیری غذِ ٔ در فرو ترياژ ثبت گردد.
الذايات أنیّ پرضتاری ٔيايايی بالفاصهّ آغاز گردد.
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فٕريت 2

بهی

تيًار در حال يرگ يا َيازيُذ اقذايات َجات دُْذِ حيات
اضت؟

فٕريت 1

خیر
آيا تيًار غرايظ پر خطری دارد کّ َثايذ يُتظر تًاَذ؟
خیر

تعذاد تطٓيالت يٕرد َياز تيًار
تيػتر
يک
ْيچ

1390/9/23
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بهی

فٕريت 2

بهی

تيًار در حال يرگ يا َيازيُذ اقذايات َجات دُْذِ حيات
اضت؟

فٕريت أل

خیر
بهی

آيا تيًار غرايظ پر خطری دارد کّ َثايذ يُتظر تًاَذ؟
خیر

تعذاد تطٓيالت يٕرد َياز تيًار
تيػتر
يک
ْيچ
بهی

فٕريت 5

فٕريت 4
فٕريت 3
17

فٕريت 2

يٕاردی کّ جسٔ تطٓيالت تػًار يی رٔد

يٕاردی کّ جسٔ تطٓيالت تّ غًار ًَی رٔد

آزيايػات ( خٌٕ  ،ادرار )
 ، ECGراديٕ گرافی
 ، MRI ، CTضَٕٕگرافی  ،آَژيٕگرافی

غرح حال ٔ يعايُّ
اَجاو آزيايػات غربانگری

اَفٕزيٌٕ يايعات ٔريذی ( ْیذراضیٌٕ )

فمظ گرفتٍ ْ ٔ IVپاريٍ يا ضانیٍ الک کردٌ

اَفٕزيٌٕ يايعات ٔريذی ( ْیذراضیٌٕ )

دادٌ دارٔی خٕراکی
تسريك ٔاکطٍ کساز
تجذيذ َطخّ
يرالبتٓای دٔراٌ بارداری
آيٕزظ ْای دٔرِ بارداری بّ زَاٌ باردار

اَجاو يػأرِ تخصصی

تًاش تهفُی با پسغک خإَادِ

پرٔضیجر ضادِ =  1تطٓیم
ياَُذ ( تريیى الضراضیٌٕ  ،ضَٕذاژ فٕنی )
پرٔضیجر پیچیذِ =  2تطٓیم
 1390/9/23اَجاو conscious sedation
ياَُذ ( تريیى ٔ

الذايات ضادِ زخى ( پاَطًاٌ  ،بازديذ )
دادٌ عصا  ،آتم گیری  ،اضهیُگ اَذاو
18

تسُیالت

مداخالت مًرد ویاز

مثالُا

بیطتش اص یک

سًََ،آصهایص خَى ٍ .....

خًَشیضی ٍاطیٌال دس دختش غیش
حاهلِ

یک

آصهایص ادساس

خاًن حاهلِ با سَصش ادساس
بذٍى تب

بیطتش اص یک

آصهایص ،سادیَگشافی

خاًن حاهلِ با سشفِ ٍ تب با
ضک بِ پٌَهًَی

بیطتش اص یک

آصهایص ،سًََگشافی داپلش

تَسم اًذاهْا بذٍى افضایص فطاس
ٍ ػالئن خطش

1390/9/23
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صًاى ٍ هاهایی
20

سابقِ حاهلگی ٍ آخشیي قاػذگی
دسد ضکن ٍ خًَشیضی ٍاطیٌال

دس اٍایل حاهلگی  :بشسسی اص جْت سقط
ٍ باسداسی خاسج سحوی

دس اٍاخش حاهلگی  :بشسسی اص جْت
جذایی جفت ٍ جفت سش ساّی

صًاى ٍ هاهایی
21

خاًن باسداس یا پس اص باسداسی با اختالل ّوَدیٌاهیک
سطح 1

صًاى ٍ هاهائی
22

 خاًوی با باسداسی ّ 36فتِ بذلیل آبشیضش اص ضب گزضتِ .بذٍى سابقِ
هطکل خاصی دس باسداسی .صهاى ٍضغ حول ّ 2فتِ دیگش تؼییي ضذُ
دستشسی بِ ٍی ػالین حیاتی پایذاساستFHR=120 .
 سطح 2

صًاى ٍ هاهائی
23

 خاًن  29سالِ دس ّفتِ  19باسداسی بذلیل تپص قلب ٍ تؼشیق ضذیذ بِ
اٍسطاًس هشاجؼِ آٍسدُ هی ضَدفطاسخَى  ، 60/40تؼذاد ًبض ، 190
تؼذاد تٌفس  ٍ 22اضباع اکسیظى ضشیاًی  93دسصذ.
 سطح1

صًاى ٍ هاهائی
24

 خاًوی با باسداسی ّ 36فتِ بذلیل آبشیضش اص ضب گزضتِ هشاجؼِ
ًوَدُ است .سابقِ هطکل خاصی رکش ًوی کٌذ .صهاى ٍضغ حول 2
ّفتِ دیگش تؼییي ضذُ فطاسخَى  ، 110/80تؼذاد ًبض  ٍ 80دسجِ
حشاست ٍی  36.5دسجِ ساًتیگشاد هی باضذFHR=70 ،
 سطح1

صًاى ٍ هاهائی
25

 خاًوی با سابقِ تٌگی دسیچِ هیتشال بِ دلیل تٌگی ًفس ضذیذ
هشاجؼِ هی کٌذ .دس ّفتِ  23باسداسی قشاس داسد .بذلیل تٌگی ًفس
ٍضؼیت دساص کص ًیض ًویتَاًذ قشاسگیشد .فطاسخَى ، 125/80
تؼذاد ًبض  ،120تؼذاد تٌفس  ،32دسجِ حشاست  36.5دسجِ
ساًتیگشاد ٍ اضباع اکسیظى ضشیاًی  80دسصذ.

 سطح1

صًاى ٍ هاهائی
26

 خاًن  34سالِ با دسد بسیاسضذیذ ًیوِ پائیٌی ضکن ٍ تشضح ٍاطیٌال بذبَ
 سطح 2
 خاًن  20سالِ هجشد با دسد ضذیذ ضکن ٍ پشیَد ػقب افتادُ کِ اهشٍص صبح
لکِ بیٌی داضتِ
 سطح 2

بیواس ضواسُ 1
27

 خاًن  31سالِ با حاهلگی ّ 32فتِ بذلیل خًَشیضی ٍاطیٌال بصَست لک بیٌی
بِ اٍسطاًس هشاجعِ کشدُ است .سابقِ بیواسی خاصی ًذاضتِ ٍ حاهلگی اٍل
ٍی هی باضذ .دس حال حاضش خًَشیضی فعالی ًذاسد .عالین حیاتی بصَست
110
80

 ،تعذاد ًبض  ٍ 90دسجِ حشاست ٍی  37دسجِ
صیش است :فطاسخَى
ساًتیگشاد هی باضذFHR=120 .

؟

 ESIسطح  : 3تسْیالت بیص اص یک هَسد

بیواس ضواسُ 2
28

 خاًن  23سالِ ای بِ تشیاط اٍسطاًس هشاجعِ ًوَدُ ٍ رکش هی کٌذ دٍهاُ است
کِ خًَشیضی هاّاًِ ًذاضتِ ٍ هطکَک بِ حاهلگی هی باضذ .هطکل خاصی
ًذاسد ٍ عالین حیاتی ٍی ًیض دس هحذٍدُ طبیعی قشاس داسد.

؟

 ESIسطح  : 5تسْیالت ًوی خَاّذ

بیواس ضواسُ 3
29

 خاًن  27سالِ با باسداسی ّ 30فتِ بِ دلیل گلَدسد ٍ آبشیضش اص بیٌی بِ
100
80

 ،تعذاد ًبض
اٍسطاًس هشاجعِ هی ًوایذ عالین حیاتی ٍی  :فطاسخَى
 ، 85تعذاد تٌفس  ٍ18دسجِ حشاست ٍی  37.2دسجِ ساًتیگشاد هی باضذ.

؟

 ESIسطح : 5تؼذاد تسْیالت هَسد ًیاصّ :یچ

بیواس ضواسُ 4
30

 خاًوی با باسداسی ّ 36فتِ بذلیل آبشیضش اص ضب گزضتِ بِ اٍسطاًس
هشاجعِ ًوَدُ است .سابقِ هطکل خاصی سا دس باسداسی رکش ًوی کٌذ.
پضضک ٍی صهاى ٍضع حول ٍی سا ّ 2فتِ دیگش تعییي کشدُ است ٍ بذلیل
عذم دستشسی بِ ٍی بیواس بِ اٍسطاًس هشاجعِ کشدُ است .عالین حیاتی
110
80

 ،تعذاد ًبض  ٍ 80دسجِ حشاست ٍی
بصَست صیش است :فطاسخَى
 36.5دسجِ ساًتیگشاد هی باضذFHR=120 .

؟

 ESIسطحٍ : 2ضؼیت پشخطش

بیواس ضواسُ 5
31

 خاًن  60سالِ کِ  10سال قبل یائسِ ضذُ است بذلیل خًَشیضی ضذیذ ٍاطیٌال
هشاجعِ ًوَدُ است  .خًَشیضی ٍی اص ّفتِ قبل ضشٍع ضذُ ٍ اص ضب قبل اص
110
80

،
هشاجعِ ضذت یافتِ است .عالین حیاتی بِ قشاس صیش است :فطاسخَى
تعذاد ًبض  ٍ 110دسجِ حشاست ٍی  36.5دسجِ ساًتیگشاد .سابقِ بیواسی
خاصی ًذاسد.

؟

 ESIسطح  : 2ػالین حیاتی دس صٍى پشخطش

بیواس ضواسُ 6
32

 دختش  21سالِ بذلیل دسد ضکن ٍ لک بیٌی کِ اص سٍص گزضتِ ضشٍع ضذُ بِ
اٍسطاًس هشاجعِ هی ًوایذٌّ .گام ٍسٍد بِ تشیاط بِ ًاگاُ دچاس سٌکَپ ضذُ ٍ
بِ صهیي هی افتذ بیقشاس بَدُ  ،اًذام ّا سشد ٍ ًبض سادیال بِ سختی لوس هی
ضَد.

؟

 ESIسطح  : 1ضَک

بیواس ضواسُ 7
33

 خاًوی با باسداسی ّ 24فتِ بذلیل دسد ٍ تَسم یکطشفِ اًذام تحتاًی ساست
هشاجعِ کشدُ است .سابقِ دٍباس سقط سا دس حاهلگی ّای قبلی رکش هی کٌذ.
بیواسی دیگشی ًذاضتِ ٍ عالین حیاتی ٍی دس هحذٍدُ ًشهال قشاس داسد.

؟
 ESIسطح  : 3تسْیالت  :بیص اص یک هَسد

بیواس ضواسُ 8
34

 خاًن باسداسی دس ّفتِ  33باسداسی خَد بذلیل تاسی دیذ ٍ دسد ضکن
هشاجعِ ًوَدُ است .اص سشدسد خفیف دس ًاحیِ فشًٍتال دٍطشف ًیض ضاکی
140
80

 ،تعذاد ًبض ، 80
است .عالین حیاتی بصَست صیش است :فطاسخَى
تعذا تٌفس  ٍ 20دسجِ حشاست  36.5دسجِ ساًتیگشاد .سابقِ فطاسخَى
قبلی ًذاسد.

؟

 ESIسطح ٍ : 2ضؼیت پشخطش

بیواس ضواسُ 9
35

 دختش  18سالِ ای با حالت خجالت صدُ ای بِ ضوا هیگَیذ کِ ضب گزضتِ
سابطِ جٌسی هحافظت ًطذُ ای داضتِ است ٍ بِ تَصیِ یکی اص دٍستاًص
بشای دسیافت قشظ ضذ حاهلگی هشاجؼِ ًوَدُ است  .بیواس هطکلی ًذاسد
 ،داسٍیی هصشف ًویکٌذ ٍ سابقِ آلشطی هٌفی است  .دسجِ حشاست 36/1
دسجِ ساًتیگشاد  ،تؼذاد ًبض  ، 78تؼذاد تٌفس  ٍ 16فطاسخَى 118/80
است .

؟

 ESIسطح  : 5ػذم ًیاص بِ تسْیالت

بیواس ضواسُ 10
36

 خاًن  34سالِ با سابقِ صایواى دس  10سٍص گزضتِ بذلیل دفغ لختِ ای بِ اًذاصُ
پشتغال هشاجؼِ کشدُ است  .اٍ سًگ پشیذُ است  .دس دٍ باسداسی گزضتِ اش
هطکلی ًذاضتِ است  .اص ضوا دسخَاست هیکٌذ کِ دساص بکطذ  .فطاسخَى
 ، 86/40تؼذاد ًبض  ، 132تؼذاد تٌفس  %98 SpO2 ٍ 22است .

؟

 ESIسطح ً : 1یاص بِ اقذام ًجات دٌّذُ حیات

بیواس ضواسُ 11
37

 خاًن  26سالِ ای بذلیل ضشٍع سشدسد پس اص اجابت هضاج تَسط  EMSبِ
تشیاط آٍسدُ هیطَد ّ 28 .فتِ حاهلِ است  .ضَّشش هیگَیذ کِ ّوسشش
سالن بَدُ ٍ فقط قشظ ّای ٍیتاهیي هصشف هیکٌذ ٍ سابقِ آلشطی ًذاسد .
دس اٍسطاًس ٍی ًالِ هیکٌذ ٍ بِ صذا پاسخ ًویذّذ  5 .دقیقِ قبل استفشاؽ
کشدُ است .

؟

 ESIسطح ً : 1یاص بِ اقذام ًجات دٌّذُ حیات

بیواس ضواسُ 12
38

 خاًوی با سابقِ تٌگی دسیچِ هیتشال بِ دلیل تٌگی ًفس ضذیذ بِ اٍطاًس
هشاجعِ هی کٌذ .علیشغن تَصیِ پضضک باسداس ضذُ ٍ دس حال حاضش دس
ّفتِ  23باسداسی قشاس داسدٍ .ی قادس بِ صحبت کشدى ًبَدُ ٍ بعلت تٌگی
ًفس دس ٍضعیت دساص کص ًیض ًویتَاًذ قشاسگیشد .عالین حیاتی بصَست
125
80

 ،تعذاد ًبض  ،120تعذاد تٌفس  ،32دسجِ
صیش است :فطاسخَى
حشاست  36.5دسجِ ساًتیگشاد ٍ SPO2=80%

؟

 ESIسطح ً : 1یاص بِ اقذام ًجات دٌّذُ حیات

بیواس ضواسُ 13
39

 خاًوی  40سالِ بذلیل تشضح ٍاطیٌال هشاجعِ کشدُ است .سابقِ آلشطی ٍ
بیواسی ٍاضحی ًذاسد .عالهت دیگشی سا رکش ًوی کٌذ .عالین حیاتی
120
80

بصَست صیش است :فطاسخَى
دسجِ حشاست  36.9دسجِ ساًتیگشاد.

؟

 ،تعذاد ًبض  ،80تعذاد تٌفس ٍ 14

 ESIسطح  : 5ػذم ًیاص بِ تسْیالت

بیواس ضواسُ 14
40

 خاًن  27سالِ ای با دسد پاییي ضکن (  ) 6/10اص  4سٍص قبل هشاجؼِ کشدُ
است  .اهشٍص صبح دچاس لک بیٌی ضذُ است  .تَْع  ،استفشاؽ  ،اسْال یا
ًطاًِ ّای ادساسی ًذاسد  .آخشیي دٍسُ پشیَد ٍی ّ 7فتِ قبل بَدُ است .
سابقِ حاهلگی ًابجا داسد  .دسجِ حشاست  36/6دسجِ ساًتیگشاد  ،تؼذاد
تٌفس  ، 14تؼذاد ًبض  ٍ 66فطاسخَى  106/68است .

؟

 ESIسطح : 3تؼذاد تسْیالت هَسد ًیاص :دٍ یا بیطتش

با تػکر از تٕجّ غًا

1390/9/23
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