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 :امهیت آموزش پرستاری درحبران
میلیوا نفر از مردم بوسیله حبراا یا تصادفات وسیع سالیانه حتت 

ه مهین خاطر آمادگی برای مقابله با حبـران  ب.گیرند تاثیر قرار می
به مهین دلیل پرسـتاران جهـت دادن    امهیت بسیاری پیدا منوده است و

به اینگونه از حبراـا بایـد بـا مفهـوم و فرآینـد      ، پاسخی موثر
 .پرستاری حبران آشنا باشند

توانـد  آموزش پرستاری حبران و درگیر کردن آا در این زمینـه مـی  
 .برای جوامع و افراد در معرض خطر حبران داشته باشدنتایج مثبتی 

 حبراای متعدد در چند سال گذشته فشـارهای زیـادی را بـه جوامـع    
تصـادفات   این حبراا شـامل آتـش سـوزی،    .وارد آورده است انساني
 .دنباش زمین لرزه و فعالیتهای تروریستی می قطار،

وان مـوقعیتی کـه   حبران را بعنـ  ٢٠٠٢سازمان هبداشت جهانی در سال 
انساا جهت زندگی طبیعی خود نیاز به محایـت داشـته    گرددباعث می

 .مناید تعریف می، باشند
در این تعریف آمده است که حبران یک فاجعه طبیعی یا انسان ساخته 

 .اندازدن و احرتام انساا را به خطر میمی باشد که شا
بعنوان یـک ضـرورت   در حال حاضر آمادگی و مقابله اصولی با حبران 

بنابراین پرسـتاران جهـت اجنـام     .در کشورهای دنیا مطرح می باشد
عملکرد موثر در موقعیتهای حبرانی باید با فرآیند مـدیریت حبـران   

 .آشنا شوند
مجعیت پرستاری حبـران  ( :گردد رستاری حبران به صورت زیر تعریف میپ

٢٠٠٢( 
پرسـتاری بـه جهـت    استفاده سیستماتیک از دانش و مهارهتای ختصصـی  

ها و کاهش خطرات جسمی و روانـی حبـران بـا مشـارکت     دارتقاءعملکر
 .دیگر حرفه ها و حیطه های ختصصی

آموزش پرستاری حبران باعث پیامدهای مثبتی برای مـردم ومجعیتـهای   
 :باشد گردد که شامل موارد زیر می درگیر حبران می

 کاهش مرگ ومیر در جوامع انسانی -١
 ت در جامعهارتقاء سالم-٢
 .کاهش هزینه های موسسات هبداشتی درمانی و کشوری -٣

سازد که درک مناسـبی   پرستاران را قادر می، آموزش پرستاری حبران
درباره حبران داشته و در هنگام حـوادث حبرانـی و ترومـازا پاسـخ     
مناسبی بدهند و اقدامات پرستاری مناسبی را در جهت کاهش اختالالت 

 .اجنام دهندتالل اسرتس بعد از ضربه روانی از مجله اخ
پرستاران بایستی آموزش الزم در زمان حبراایی مثـل بیوتروریسـم،   

داشـته  ...... حوادث طبیعی و بیماریهای واگیر، گازهای شیمیایی،
باشند زیرا پرستاران اولین پاسخ دهندگان به شـرایط حبرانـی مـی    

 .باشند
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ید بداند که چـه اقـدامات   بطور کلی یک پرستار در هنگام حبران با
باشد و جهت این اقدامات برنامـه ریـزی    پرستاری الزم و ضروری می

 .کامل داشته باشد
 
 

 :تعریف حبران
حبران یک حادثه طبیعی و یا ساخته دست بشر است که بطور طبیعی به 

تـوان آنـرا از   شود به حنوی کـه منـی  جراحت و ویرانی منجر می، مرگ
 .منابع وجتهیزات درست مهار کردطریق اقدامات معمول و 

مهاهنـگ و مـوثر جهـت بـرآوردن     ، این حادثه نیاز به پاسـخ فـوری  
نیازهای دارویی،جتهیزاتی وروانی افراد آسیب دیده که بوسیله خبـش  

 .دارد، شود دولتی و یا خصوصی اعمال می
تـر  حبران حادثه یا موقعیتی است که از یک وضعیت اورژانسـی عظـیم  

نقـل و  ، هـا تالل و خرابی در مکاـایی مثـل خانـه   بوده و موجب اخ
ارتباطات و مراقبتهای هبداشتی گشته و نیـاز بـه پاسـخ    ، انتقاالت

 .سریع افراد خارج از منطقه آسیب دیده دارد
 ǙөỐ  Ǚ Ҳө  ǜ      ө Ғ:    حبران یک حادثه هتدید کننـده بـا خاصـیت

، خانوادهجدا شدن اعضاء ، ختریبی شدید بوده که موجب آوارگی مردم
 .شودها و یا آسیب و کشتار مردم میآسیب یا ختریب خانه

 
 انواع حبران

̉-  ậ     ẬǚǙөỐ : 
 آتشفشان ، زمین لرزه، طوفان ،  سیل

-  ǚầ Ả     ầҒ ẬǚǙөỐ) ө     Һ  ғҸǚ :( 
 جنگ، انقالب ،شورش ،مبباران، آتش سوزی ،تصادفات، سقوط هواپیما

 
 :تقسیم بندی دیگر حبران

                       )پیری،بلوغ(     Maturational            حبران تکاملی
                   )مهاجرت-ازدواج(   Situational               حبران موقعیتی
    )حوادث طبیعی(   Advent ionalاکتسابی  -حبران اتفاقی
            

 :کیتقسیم بندی حبران از دیدگاه موسسات پزش
 :حبران داخلی  -١

مثـل صـدمه یـا    .اختالل در عملکرد طبیعی بیمارستان بوجود می آید
 مرگ پرسنل بیمارستان و یا آسیب به قسمتهای فیزیکی بیمارستان 

 :حبران خارجی  -٢
کند ولی ممکـن اسـت بـر روی     به ساختار ساختمان صدمه ای وارد منی

 .منابع بیمارستانی اختالالتی را ایجاد کند
 
 

 :اثرات حبران بر سالمت
 حبران ها بر روی جوامع و مجعیتهای انسانی از طرق خمتلـف اثـر مـی   

 .گذارند
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ساختماای آسیب دیده و فرو ریخنت آا  منونه ای اززیاای فیزیکی 
 .آاست

تنها تاثیرات بد حبراای آب و هـوایی در ایـاالت متحـده امریکـا     
 .ارت به بار می آوردمیلیون دالر خس ١ساالنه باالتر از 

حبراا دسرتسی مردم به خدمات اولیـه و اساسـی مراقبتـی و خـدمات     
 .سازنددوم و سوم را با مشکل مواجه می پیشگیری سطح اول،

ارزیـابی و انـدازه گیـری    ، نوع  و مکـان حبـران  ، بسته به طبیعت
اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آا بر روی سالمت افراد جامعه مشکل 

 .شدبا می
 حبراا سیستم هبداشتی جامعه را به روشهای زیر حتت تاثیر قرار مـی 

 :دهد
بیماری و صدمه در جامعه درگیر حبـران افـزایش مـی    ، مرگ زودرس -

 .یابد
 .شود زیر ساختهای سیستم مراقبت هبداشتی ختریب می -
 .شود اختالالتی در حمیط ایجاد می -
 ه اجتمـاعی تـاثیر مـی   احساسی و رفـا –روانی  جنبه هایبر روی  -

   .سوء تغذیه در جامعه بوجود می آید –گذارد 
 

 :مدل پرستاری حبران
امروزه از . ابداع گردید ١٩٩۶در سال  Sandra Jenningsاین مدل توسط 

 مارســتاا،ایــن مــدل جهــت طراحــی و اداره کــردن حبراــا در بی 
اران پرسـت . شودی سطح جامعه استفاده میدرمانگاهها و آسایشگاهها

توانند در هر فـاز از ایـن مـدل    با مهکاری دیگر پرسنل درمانی می
 :این مدل دارای فازهای زیر می باشد. درگیر شده و مهکاری منایند

 قبل از حبران:  ١فاز
 حبران:  ٢فاز 
 بعد از حبران: ٣فاز 
 جامعه/ نتایج مثبت بیماران: ۴فاز 

 
 :  ١فاز 

منـابع و خطـرات صـورت مـی     در فاز اول بررسی حمیط کار از نظـر   
شناسائی منابع و امکانات شامل برآورد هزینه هـا، ایجـاد   . گیرد

پناهگاهها، توافق و مهکاری با دیگر آژانسهای جامعه، آموزش حبران 
حـی ابزارهـای   ابه کارکنان، ایجاد یک برنامه مدیریتی حبـران، طر 

، در می باشد، که اطالعات مفیدی را جهت بررسی) چک لیستها(بررسی 
شناسـائی  . مرحله قبل از حبران به برنامه ریـزان حبـران مـی دهـد    

کمبود بودجـه، عـدم   : عوامل خطر نیز بسیار مهم می باشد که شامل
وجود پناهگاه در جامعه، عدم داشنت بیمارستاا بـا فضـای مناسـب    
برای مقابله با حبران، در نظر نگرفنت گروهها و افراد با نیازهای 

، عدم آموزش پرسنل در مواقع حبران و عدم مهـامهگی  خاص برنامه ریزی
عدم شـناخت خطـرات در   بین پرسنلی، نداشنت ابزارهای بررسی حبران، 
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درمـانی ماننـد   -حمیط کار، عدم مهاهنگی با دیگر حیطه های هبداشـتی 
 ...پزشکان و

مهم است که ابتـدا منـابع و امکانـات     ١در برنامه ریزی در فاز 
پیشـگیری اولیـه   . ی از آا استفاده منائیمخود راشناخته و بدرست

در این فاز اجنام می گیرد که با اجنام فعالیتهای اولیه پیشـگیری  
برنامـه ریـزی   . کننده در جهت ارتقاء سالمت جامعه به دست می آید

جهت اورژانسها، ذخیره غـذا، فـراهم منـودن امکانـات و جتهیـزات،      
رد با آا جهت جنـات جـان   آموزش جامعه در مورد حبراا و حنوه برخو

 .آسیب دیدگان حبران در این مرحله صورت می گیرد
 

 :  ٢فاز
در این فاز حبـران اتفـاق افتـاده و پرسـتاران در ایـن فـاز در       

 :نقشهای زیر مشغول فعالیت می گردند که شامل
   نقش مراقبت دهندهCare giver 
  نقش آموزش دهندهEducator 
  نقش مدیریت موردیCase management 

بعنوان مراقبت دهنـده پرسـتار، مسـئول تریـاژ و اولویـت بنـدی       
مهم است کـه بـه کلیـت بیمـار در     . مراقبت و درمان بیماران است

هنگام مراقبت از اوتوجـه گـردد و جنبـه هـای روانـی، فیزیکـی،       
 .روانی، اجتماعی و سالمتی فرد در نظر گرفته شود

دانـش، جتربیـات   عملکرد مناسب پرسـتار در ایـن فـاز بسـتگی بـه      
ــی او دارد   ــای درون ــت ه ــا و خالقی ــائی  . بالینی،تئوریه  ــدف ه

پرستارانی که در این موقعیتهای حبرانی بعنوان مراقبت دهنده کار 
اجنام .می کنند ارتقاء سالمتی جسمی و روانی مصدومین حبران می باشد

. تریاژ در این فاز توسط پرستاران بسیار مهم و حیاتی مـی باشـد  
مرحله بیماران باید آموزشهای الزم را هم دریافت منایند و در این 

پرستاران هم باید شرح وظایف خود را بر اساس سیاسـتهای از قبـل   
برنامه ریزی شده در فیلد و بیمارستان اجنـام دهنـد و بـه دیگـر     

 .مهکاران آموزش دهند
آموزش به  ، در نقش آموزش دهنده آموزش به جمروحین و خانواده آا

ده ها و رده های پائین تر شغلی جهت اجنام عملکرد موثر اجنام هم ر
 .می گیرد

 ، در نقش مدیریت موردی پرسـتار بعنـوان یـک رابـط میـان بیمـار      
 .بیمارستان و آژانسهای جامعه عمل می مناید

 
 : ٣فاز 

قسـمت   ٣در فاز سوم که مرحله بعد از حبران می باشد پرسـتار در   
 :زیر مشغول فعالیت می گردد

 اجرا -٣برنامه ریزی            -٢بررسی               -١
در فاز بررسی پرستار باید از جمروحین حبران که درماـای خـاص را   

بـازتوانی جسـمی و   . نیاز دارند بررسی دوبـاره ای داشـته باشـد   
بعـالوه در مرحلـه   . روانی بیماران در این مرحله اجنام مـی گیـرد  



   7 

 

یریت حبران نیز مورد بررسی قرار مـی  بررسی قدرت و ضعف برنامه مد
 .گیرد

در قسمت دوم یا مرحله برنامه ریزی ضعف برنامه های ریختـه شـده   
برنامـه بـازبینی شـده و در صـورت ضـعف بایـد       .باید برطرف گردد

 .برنامه ریزی جدیدی برای حبراای احتمالی طرح ریزی شود
ف و ثبت می در قسمت اجرا یافته های برنامه های موجود حبران توصی

برنامه حبران جتدید نظر شده باید در حمیط کـار و بـه صـورت    . گردد
 .آزمایشی اجرا گردد

 
 : ۴فاز 

فعالیت فاز اول از طریق فاز سـوم بـر روی پیامـدهای بیمـار و      
نتـایج   ، وقتی از این مدل استفاده مـی شـود  . جامعه تاثیر دارد

 :مثبت زیر برای بیماران و جامعه به دست می آید
 کاهش میزان مرگ و میر  -١
 کاهش هزینه ها -٢
 هببود وضعیت سالمتی در جامعه -٣
 افزایش آگاهی مردم نسبت به پرستاری حبران -۴
 افزایش تاثیر برنامه های حبران پرستاری -۵
افزایش و مهکاری و ارتباط میان پرستاران و دیگـر آژانسـهای    -۶

 جامعه
 

 :مراحل اصلی مدیریت حبران
مه ریزی پویشگرانه در جهـت طراحـی   برنا: Preparednessآمادگی   -١

ساختارپاسخ به حبران قبل از ایجاد آن در جامعـه را آمـادگی   
 .می گویند

به معنای گامهـای برداشـته شـده جهـت     : Mitigationتسکین دادن  -٢
کاهش اثرات خمرب یک حبران با تالش برای حمدود کـردن اثـرات آن   

اقتصـادی   حبران بر روی سالمت جامعه، عملکرد آن و سـاختارهای 
 .است

این مرحله اجرای واقعی طرح حبران ریخته شـده  : Responseپاسخ  -٣
سـازماندهی   ، پاسخ به حبـران یـا مـدیریت اورژانـس    .می باشد

 .فعالیتها جهت اداره کردن حوادث است
فعالیتهای این مرحله بر روی ثابت کـردن و  : Recoveryهببودی   -۴

می باشد که این برگرداندن جامعه یا سازمان به وضعیت طبیعی 
فعالیتها شامل دوباره سازی ساختماای آسـیب دیـده، اسـکان    
دادن به مردم حبران زده و ترمیم ساختارهای جامعه و اقدامات 

 .هبداشت روانی می باشد
ارزشـیابی مرحلـه ای از برنامـه ریـزی     : Evaluationارزشیابی   -۵

حبران و پاسخ به حبران است کـه اغلـب بـه آن کـم تـوجهی مـی       
در این مرحله برنامه بررسی و نقاط ضعف و قوت مشخص مـی  .ودش

 .شود
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 دث غري مرتقبهاتریاژدر حو
 :حوادث با كشتار دسته مجعي 

و تقاضـا جهـت    صدمه وارد منودهبیشرت از یك فرد  به به حوادثي كه
وسایل و امكانات و پرسنل درماني را افزایش دهد حوادث با كشتار 

در هنگام بررسي اینچـنني حـوادثي بایـد بـه      .مجعي مي گوینددسته 
 .تكرار و وسعت اندازه آن حادثه توجه منود ، قدرت ، شدت
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در هنگام وقوع این حوادث پرسنل سیستم درماني بایـد بـه سـواالت    
 :زیر پاسخ دهند

چه تعداد جمروح به صورت موثر مي توانند درمان شوند و از طریق  -١
 .آمبوالنس محل شوند

در هنگام مواجه شدن با چند جمروح در یك زمان چه اقدامي بایـد   -٢
 .اجنام داد

آمبوالنس در اختیار دارید چه  ٣جمروح داشته و تنها  ٨زماني كه  -٣
 .اقدامي اجنام مي دهید

و  يدر حوادث با كشتار دسته مجعي جهت هببود عملكرد سیسـتم درمـان  
بـه نـام    پویاكل باالترین سطح مراقبت مي توان از یك پروت ارائه

 .تریاژ استفاده منود
 

 :تریاژ 
بر ظرفیت موجود تسـهیالت   فیزیكي و رواني وقيت مقدار و شدت صدمات

اختاذ مي گردد  منایدرویه دیگري براي درمان هاي پزشكي هبداشيت غلبه
اول  مراجعـه مـي مناینـد در الویـت     كساني كـه ابتدا  این اصل كه

مصـداق   و وضعیتهاي حبرانـي   در فوریت ها هستند و مراقبت  درمان
فرآینـد   والویت بنـدي آـا را    مصدومني ریع خنواهد داشت بررسي س

 تریاژ مي نامند
 از مصــدومني بیشــرت  تعــدادي دو یــادر تعریفــي دیگرطبقــه بنــدي  

وضعیت طيب آا و تعـیني الویـت    اختالل در و شدت حال وخامتبراساس 
 بـه  .بع دردسرتس را تریاژ مـي گوینـد  درمان و مراقیت براساس منا

معين كه مصدومني و بیماران با شـرایط پیچیـده تـر و شـدیدتر      این
سریعرت مراقبت را دریافت منوده و به مراكز مربوطه انتقـال پیـدا   

تصادفات و حوادث با كشتار دسـته   كلیهفرایند تریاژ جهت  .منایند
دسـته مجعـي اولـني    در حوادث با كشتار  .مجعي الزم و ضروري مي باشد

شخصي كه به حمل حادثـه رسـیده و داراي بـاالترین سـطح آگـاهي از      
 .فرآیند تریاژ مي باشد فرایند تریاژ را شروع   مي مناید

و یا به عبارت دیگر تریاژ به معين دادن مراقبـت صـحیح در زمـان    
 .صحیح و مكان صحیح مي باشد

بـه خبـش هـاي زیـر     با كشتار دسته مجعي را مي توان حبراامدیریت  
 :تقسیم منود كه شامل

 جستجو و جنات   -١ 
 كمك هاي اولیه -٢    

 ٣- Triage  
بیمارستاني و در صورت نیاز انتقـال بیمـار    يدرماناقدامات   -٤

 به بیمارستان هاي دیگر
 امهیت بیشرتي برخوردار مي باشد  كه در این میان فرآیند تریاژ از 
 
 

 : فرآیند تریاژ



   10 

 

اجنـام داد   5sیاژ را مي توان با استفاده از یك كلمـه  فرآیند تر
 :كه شامل 

١- Safety  Assessment  یا بررسي اميين صحنه حادثه 
 :شامل از دیدگاهي دیگر برآورد حادثه -٢

 برآورد شدت حادثه 
 در مقابل صدمه مقاومت 
 تعداد متوسط بیماران 
  شدت جراحات 
 بررسي نواحي درگري  

٣- Send information موارد زیر است فرستادن اطالعات كه شامل : 
  دادن اطالعات در مورد صحنه حادثه به مهكاران 
 انساني نريويدرخواست كمك و 

 Setting  up  the  Sceneسازماندهي صحنه  یا  -٤
 زدن دستبندهاي تریاژ 
 شناسایي نواحي تریاژ 
 شناسایي نواحي ورودي و خروجي صحنه حادثه 

 STARTبه صورت شروع فرآیند تریاژ  -٥
 

 :طبقه بندي تریاژ 
در صـحنه   طـيب بیماران باید به سرعت براساس شدت جراحت و شـرایط  

گـروه   ٤ بـه " براین اساس بیماران عمدتا .حادثه گروه بندي شوند
تقسیم بندي شده و براي آا كد رنگي درنظر گرفته مي شود كه این 

 .سبز و مشكي مي باشند ، زرد ، كدها شامل كد قرمز
Red code: 

كد قرمز اولني اولویت در تریاژ مي باشـد و شـامل بیمـاراني مـي     
جراحات و مشكالت عمده در سیستم هاي گردش خون یا " باشد كه معموال

 مانند .تنفسي دارند
خون ریزیهاي غريقابل كنرتل و -اشكاالت در سیستم تنفسي و راه هوایي

-)یپوپرفیـوژن  ه( شـوك  -مشكالت طـيب جـدي  -كاهش سطح هوشیاري-شدید
 سوختگي هاي شدید 

 
 

Yellow code: 
اولویت دوم در تریاژ بیماراني مي باشند كـه داراي مشـكالت جـدي    

اما مي توان با تـاخري اقـدامات پزشـكي را بـر روي آـا       ، بوده
و بعد از بیماران گروه قرمز محـل و انتقـال آـا از    . اعمال منود

دقیقه مي توان آـا را   ٤٥صحنه تصادف صورت مي گريد و براي حدود 
به حالت انتظار نگه داشت مشكالت شایع در این گروه شـامل مـوارد   

 :زیر مي باشد 
راه در مشـــكالت اجياد ســـوختگي هـــاي بـــدون    -                   

 متعدد) مفصلي ( هوایي،صدمات استخواني 
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یا بدون آسـیب بـه    با جراحات و صدمات ناحیه كمر -                  
طناب خناعي،شكستگي هاي باز،جراحات چشم،جراحات شـكمي بـاز بـدون    

 .بودن بیمار  stableاجياد شوك،جراحات شدید  قفسه سینه در صورت 

Green code: 
در این دسته بیماراني قرار مي گريند كه صـدمات آـا در اولویـت    
سوم قرار دارد در حقیقت افرادي كه ضایعات خفیف داشته كه نیـاز  

آا ممكن است سـرپایي باشـند و بـراي     .ان اورژانس ندارندبه درم
این  .حدود چندین ساعت قبل از انتقال به بیمارستان منتظر مبانند

 :دنگروه شامل موارد زیر مي باش
جراحات كوچك بدون خطر هتدید كننـده زنـدگي،جراحات جزئـي بافـت     -

 .مشكالت سایكولوژیك سوختگي هاي كوچك، نرم،
 

Black code: 
كدسیاه بیماراني با مشكالت غريقابل برگشت مي باشند و در تریـاژ   

مي گريند این گروه بیماران شـامل بیمـاراني    ردر اولویت آخر قرا
مي باشند كه  یافوت كرده اند یاد ر طول ارائه مراقبت اورژانـس  

زنـده   امیـد یا جراحات بسیار شدیدي داشـته كـه    منودفوت خواهند 
مشكالت زیـر  " یمارستان وجود ندارد و عموماآا در ببراي  ماندن 

جراحت بسیار وسیع سر، قفسه سینه یا ، ایست قليب تنفسي:را دارند 
 )درصد یا بیشرت  ٩٠( شكم،سوختگي كل بدن 

 
  ):(Triage Tagsتریاژتگ  
تریاژ نوارهاي رنگي بوده كه براي شناسایي سریع بیمـاران و  تگ  

 تگهـا ایـن  . ا استفاده مي شـود و محل و نقل آتعیني الویت درمان 
در حمیطهـاي خـارج از    .بـه لبـاس مصـدوم وصـل مـي گـردد      " عموما

بیمارستان این دستبندها ممكن است به علت عواملي مانند بـرف یـا   
باران آسیب دیده و یا به علت توفان شدید از بیمـار جـدا گـردد    
جهت حل این مشكل از چسب هاي خمصوصي نیز جهت كـد بنـدي بیمـاران    

در صورت در دسرتس نبودن این دو وسیله مي توان  .استفاده مي گردد
روي نوارچسب عالمت گذاري ) سبز، سیاه  ، زرد ، قرمز( رنگ مناسب 

كرده و به پیشاني بیمار متصـل منـود و سـپس درفرمـت مناسـب بـا       
 .دستبندهاي تریاژ بیمار كدگذاري گردد

 
 :ناحیه تریاژ  

اژ اولیه شروع شده بـه بیمـار كـد    به نواحي گفته مي شود كه تری
 رنگي داده شده و سپس بیمار به ناحیه درماني منتقل مي شود 

 
 )  ( Treatment area:نواحي درماني 

 .ناحیه اي مي باشد كه درمان اولیه بر روي بیماران اجنام مي گريد
در ناحیه درماني مورد بررسـي   Qبیماراني كه كد قرمز دارند جمددا

اقدامات فوري جهت بیماران بـا كـد قرمـز و داراي     قرار مي گريند
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جراحات متعدد در ناحیه درماني توسط تیم پزشكي اجنام مـي گـريد و   
 .سپس به بیمارستان یا مركز درماني انتقال پیدا مي كنند

 
 )  ( Triage Techniques:تكنیكهاي تریاژ 

بیماراني كه احتیاج به مراقبتهاي سـریع طـيب دارنـد در فرآینـد     
ل تریـاژ بایـد سـاده    آیك سیسـتم ایـده  . ریاژ شناسایي مي شوندت

بوده، احتیاج به مهارهتاي پیشرفته بررسي نداشته باشد و بـر روي  
هاي خاص متمركز نشده و اقدامات ساده و سـریع جنـات دهنـده    تشخیص

زندگي را شامل بوده و در عني حل به آساني قابل آموزش و یـادگريي  
 .باشد

مي موارد باال را دارا مي باشد این سیسـتم توسـط   متا STARTسیستم 
یـك قـدم مـوثر     startبیمارستان كالیفرنیا اجياد شده است پروتكـل  

فري  بیمار مي مگردش خون و  ، عیت تنفسيضوبررسي  اولیه براساس 
 .باشد

 قدم اول از بیمار خواسته مي شود كه راه برود -
 قدم دوم بررسي سیستم تنفسي بیمار -
 وم بررسي سیستم گردش خون بیمارقدم س -
 قدم چهارم بررسي سیستم مغزي بیمار -
 

راه بـرود در   داول اگر بیمـار بتوانـ   مرحله در بررسي بیمار در
مـورد   دوم راه هـوایي بیمـار   مرحلـه  در .گروه سبز قرار مي گريد

كـد مشـكي دریافـت مـي     ، بررسي قرار مي گريد و در صورت عدم تنفس
 .س در دقیقه كد قرمز مي گـريد نفت ٣٠یشرت از در صورت تنفس ب. كند

بار در دقیقـه تـنفس داشـته باشـد      ٣٠در صورتیكه تعداد كمرت از 
 .مـي شـود   ٣مرحلـه بیمار به ارزیابي بیشرت احتیاج داشته و وارد 

در صورت عدم ملس نبض  .قدم سوم بررسي نبضهاي حمیطي بیمار مي باشد
خون ریزیهـاي شـدید    .گريدهاي حمیطي مصدوم در گروه قرمز قرار مي 

در صورت ملـس نـبض    .باید توسط فشار مستقیم روي ناحیه كنرتل گردد
رادیال به ارزیابي بیشرت مصدوم احتیاج بوده و بررسي بیمار وارد 

در این مرحلـه وضـعیت مغـزي بیمـار مـورد      . مرحله چهارم مي شود
را  در صورتي كه بیمار فرمااي سـاده مشـا   .ارزیابي قرار مي گريد

مانند درخواست از بیمار باید چشمهاي خود را باز و ( اجرا مناید 
یافته هاي دیگـر  ( در گروه سبز یا زرد قرار گرفته ) بسته مناید 

و در ) بیمار نیز مانند جراحات واضح مورد توجه قـرار مـي گـريد    
صورت عدم اجراي فرمان و اختالل در سیستم مغـزي بیمـار در گـروه    

د الزم به ذكر است كه در این مرحله نیزممكن اسـت  قرمز قرار مي گري
نیاز باشد سیستم تنفسي و گردش خون بیمار هم مورد ارزیابي قرار 

 .گريد
 :تریاژ ثانویه 

اولویت ها براساس شرایط بیمار تغیري مي كنـد در نتیجـه اولویـت    
بندي بیمار یك فرآیند مداوم و سیستمیك مي باشد بعد از ارزیابي 

مل مهه بیماران با كد قرمز به نواحي درمـاني انتقـال   اولیه و كا
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و  شرایط خوبي را از نظر امنیيت  بایداین ناحیه  .پیدا مي منایند
دارا باشد در این ناحیه بیماران گروه قرمز و زرد حتت كـنرتل  اميين 

مداوم قرار گرفته و اقداماتي اولیه حیاتي جهت آا اجرا گردد و 
 .اني انتقال پیدا مي منایندسپس براساس اولویت درم

بیماران در ناحیه درماني حتت تریاژ ثانویه قرار مي گريند در این 
مرحله بیمار حتت بررسي جمدد تیم درمان قـرار گرفتـه و ممكـن اسـت     

 .تغیري مناید و كد بیمار عوض شود" اولویت هاي درماني جمددا
 

Mettace: 
رحله تریاژ ثانویـه  دستبندهاي استاندارد تریاژ مي باشد كه در م

 جهت مصدومني بكار گرفته مي شود این دستبندها شامل مواردي مانند
بیمار مـي   سطح الویيت جراحات حاص و وجود، عالئم حیاتي بیمار ثبت

در راه  ، باشد مراحل بعدي تریاژ مهچـنني مـي توانـد در آمبـوالنس    
 .رسیدن بیمارستان و هنگام ورود به بیمارستان اجنام گردد

 
 :قعیتهاي خاص در تریاژ مو
در موقعیتهاي خـاص   عصبانيبیماران  ، بیماران هیسرتیك ، كودكان 

كودكـان بایـد در اولیـت بـاالتري نسـبت بـه        .تریاژ مـي باشـند  
بزرگســاالن قــرار گرينــد و در صــورت امكــام انتقــال كودكــان بــه 
بیمارستان به مهراه والدین آا باشد كودكان ممكن اسـت بـا وجـود    

اشنت در معرض شوك داراي تنفس نرمـال و فشـار خـون طبیعـي     قرار د
كودكـاني كـه از    باشند به مهني دلیل كنرتل پر شدگي مویرگي خصوصـاً 
 .فضاهاي سرد منتقل شده اند الزم و ضروري مي باشد

كاهش درجه حرارت یك خطر جدي و اساسي در مصدومني درگري با حـوادث  
و سرد مي باشد كه باید به  كشتار دسته مجعي در حمیطهاي خارج شهري

 .یت بندي بیماران توجه شودواین مهم نیز در اول
 

 :تریاژ در بیماران با جراحات متعدد 
دادن مراقبت اورژانس به بیماران با جراحات متعدد نوع دیگري از 
تریاژ را طلب مي مناید در این زمان زمان طالیي جهـت جنـات زنـدگي    

د در این زمان نیاز به پرسنل بـا  بیمار باید مورد توجه قرار گري
مهارت ویژه و مهچنني داراي قابلیت عملكرد موثر جهت تصمیم گـريي و  

" اولیت بندي بیماران مي باشـد جراحـات هتدیدكننـده زنـدگي عمـال     
تنفس و سیسـتم عصـيب بیمـار را درگـري مـي       ، سیستم هاي گردش خون

نباید توجـه  در این زمان احیا گر به خون ریزي وسیع بیمار .مناید
بلكه بررسي سیستم تنفسي و گردش خـون در اولویـت برنامـه     .مناید

 .قرار مي گريد
 headراه هوایي بیمار از طریق مانورهاي خمصوص  ابتدا باید سریعًا

tilt-chin lift , Jaw-thrust شود اكسیژن با سرعت باال براي بیمار و باز مي
اجنـام مـي    CPRملیـات  شروع مي شود و در صورت ایست قليب تنفسـي ع 

 .شود
 مدیریت بالیا
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 :سه جنبه اساسي از مدیریت بالیا وجود دارد 
 پاسخ به بال: الف 

 آمادگي براي بال : ب 
 تقلیل بال: ج 

به مقابله و پاسخگویي به  مدیریت رخدادي ناگهاني كه باید سریعًا
آن پرداخت در مدیریت وضعیت اضـطراري بایـد چگـونگي پاسـخ دادن     

حيت امدادگران هم نیاز هایي دارنـد كـه   .نیاز معلوم شود گوئي به
 .معموال فراموش مي شود

 
 : خالصه

Triage   از كلمه Trier      فرانسوي مشتقي شده و به معنـاي دسـته بنـدي
از زمان نـاپلئون بناپـارت و توسـط پزشـك وي در      این كلمه . است

گرفتـه  مصدومان بـه كـار    جبهه هاي جنگ براي تعیني اولویت درمان 
در عمل این واژه به معناي دسته بندي بیماران و مصـدومان و  . شد

  . تعیني میزان نیاز به سرعت در رسیدگي به آنان به كار مي رود 
در حوادث غريمرتقبه تریاژ برحسب مكان اجنام آن به سه دسته تریـاژ  

 presurgical و تریـاژ در   fieldبیمارسـتان، تریـاژ در   در خبش اورژانـس  
holding   مي شود بیمارستان تقسیم بندي .  

هدف از تریاژ در بیمارستان یافنت بیماران پرخماطره در اسرع وقـت   
  .الزم براي آنان است و اجنام اقدامات درماني 

تریاژ استاندارد الزم است ظرف مدتي كوتـاه در حـدود یـك دقیقـه     
ز پـذیرش  در مدخل اورژانس و حيت قبل ا براي هر بیمار اجنام شود و 

پزشك یا كارشناس  مهچنني تریاژ باید توسط . و حسابداري صورت پذیرد
سال سابقه كار اجرا شـده و كلیـه بیمـاران     ۵پرستاري با حداقل 

 .جراحي و داخلي تریاژ شوند اعم از 
 

تریاژ در حوادث غريمرتقبه اجنام هبرتین كار براي بیشرتین  هدف از 
   : تعداد از مجعیت است

e most good for theTo do th  most people 
 

باید توجه داشت تریاژ در خبش اورژانس بیمارستان در شرایط حوادث 
بـه هـر حـال در    . معمويل تفاوت چنداني مني كند غريمرتقبه یا شرایط 

متام موارد پس از تریاژ و اقدامات درماني اولیه بایـد بیمـاران   
آا به سرعت اجنام شـود  انتقال تعیني و عملیات انتقال  در اولویت 

اولیه و یا انتقال مصدومان به هر  و درصورتي كه اقدامات درماني 
جهت آا صورت    Retriage دلیل به تا خري افتد الزم است تریاژ جمدد یا 

  . پذیرد
 
 
 
 

 


