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TRIAGE    *    MOHAMMAD NIKZADIAN 2

1394مرداد 

آشنایی با اصول کلی تریاژ



تعریف تریاژ
 راي بالري واژه تریاژ اولین بار توسط یکی از پزشکان ارتش ناپلئون به نام دومینیک جان

.شدجنگ به کار برده سربازان مصدوم بندي طبقه 

کلمهازمشتقتریاژtrierمعنایبهSort(بندیاولویت،بندیدستهبندی،طبقه)است.

:جهت بیماران برای طبقه بندی سیستمی تریاژ 

.iدرمانیمراقبتهایوخدماتدریافتدرافراداولویتتعیین

.iiدرمانیخدماتارائهمحلبهانتقال
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(triage )تریاژ 

تعداد بیماران انجام بهترین برای بیشترین
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Do the greatest good for the 

greatest number.
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ازنهاآتفکیکونیازهاترینفوریبامصدومینشناساییمنظوربهپویااستروندیتریاژ

اعزامودرمانیهایاولویتتعیینمنظوربهسایرین

***عادالنهصددرصدنهواستاشکالبدونوکاملصددرصدنهبالیادرتریاژ***

**از اهمیت برخوردار است نتیجه و کارآیی عملیات در تریاژ تنها ** 

تدابیردریافتوبودنزندهعلیرغمکهاستمصدومینیمورددرگیریتصمیمدشوارترینهمیشه

افزایشدیگراننجاتوماندنزندهشانسآنهاحذفباونیستآنهانجاتبهامیدیدرمانی
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 تریاژ در دپارتمان های اورژانس

بیمارانترینوخیموترینشدیدشناسایی:نخست.

یاتحاحتمالاگرحتیبیماراناینبههامراقبتترینسریعارائه:سپس

.باشدپایینآنها
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Do the best for each individual.
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:محیط های تریاژ
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:انواع تریاژ
پیش بیمارستانی. 1

بیمارستانی.  2
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تریاژ پیش بیمارستانی

Prehospital triage



پرسشدر شرایط عادی این نوع تریاژ بر اساس پاسخ به سه 

:  صورت می گیرد

.I ؟ردنیازی به انتقال بیمار به مراکز درمانی وجود داآیا

.II الزم، کدام تخصص های به مسافت و با توجه

؟ مناسب تر استبیمار برای بیمارستان 

.III ست؟مناسبتر اوسیله ای برای انتقال بیمار چه اینکه
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:سیستمهای تریاژ پیش بیمارستانی-

(مجددسیستم ارزیابی ) 

SAVE
(Secondary Assessment of victim End point)

(سطحیسیستم تریاژ سه ) 

START
(Simple Triage and Rapid Treatment )

***

triage    *    Mohammad Nikzadian Slide 16



START
Simple

Triage

And

Rapid

Treatment
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START
.Aنداردکاربردیجراحیوداخلیبیماراندروبودهمصدومینمخصوص.

.Bکرداستفادهقربانیچندباحوادثیدرتوانمی.

.Cثانیه30ازکمترمصدومهربرایاولیهدرمانوبررسی

18

triage    *    Mohammad Nikzadian



STARTعلل استفاده از 

 سرعتFAST                                                 

سادگیSIMPLE                                            

            استفاده آسانEasy To Use   

         بخاطر سپاری آسانEasy To Remember 

                         سازگار و تعمیم پذیرConsistent
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.ـ تریاژ آسان و انتقال سریعStart1سیستم تریاژ 

كیلوگرم45سال و وزن بیشتر از 8ـ بالغین و كودكان باالتر از 2

.ثانیه انجام مي شود30ـ طي 3

:میشودـ چهار جنبه مصدومین بررسي 4

(بیماري هاي سرپایي)ـ توانایي بلند شدن و راه رفتن 

ـ وضعیت تنفسي

ـ وضعیت خونرساني

ـ وضعیت هوشیاري
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               (immediate )(قرمز)گروه فوری

آمیزمخاطرهضایعاتکهاورژانسیبیماران

ازکمتردرسریعدرمانیاقدامبدونوداشته

یادادهدستازراخودجانآیندهساعت2تا1

.شوندمیشدیدمشکالتدچار

کنترلقابلوشدیدخارجیخونریزی

اصالحقابلتنفسیمشکالت

ازآوارناشیشدیدجراحات

ناقصبطورعضوشدگیقطع

بازشکستگیهمراهشدیدهایپارگی

هواییهایراهوصورتشدیدسوختگی

درصد40وسعتبا3و2درجههایسوختگی

مشخصعلتبدونهشیاریعدم

میوکاردانفارکتهاینشانه

پایدارتشنج

زودرسیاالوقوعقریبزایمانبردالعالیم

شدیدمسمومیت

شوکمتوسطتااولیهمراحل
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(Delayed)(       زرد)خطیر ، اضطراری  ،گروه تاخیری

ودرمانیمداخلهبهنیازوداشتهشدیدجراحاتکهبیمارانی

دوامساعتیکازبیشهمدرمانبدونامادارندبستری

بایدآیندهساعت12تا1بیندیگرعبارتبه.آوردخواهند

شودارائهبیماراناینبهمناسبدرمانیخدمات

 مانند:

بزرگهایاستخوانسادههایشکستگی

خونریزیبدونمتوسطهایپارگی

چشمیصدمات

یعصبسیستمغیربحرانیهایدیدگیآسیب

کومابدونمرکزی

شوکبدونشکمکنندهوسوراخنافذهایزخم

هشیاریاختاللبدوندیابت

غیرحادتنفسیدیسترس

غیرسرپاییطبیمشکل
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(سبز)جزیی  / گروه سرپایی،کم اهمیت 

(walking patient / minor) 

شانجاننهکهدارندخفیفیضایعاتکهافرادی

دائمیدچارعوارضنهوافتادخواهدخطربه

درمانبهنیازوشوندمیازآسیبناشی

.ندارنداورژانس

آسیب دیدگی های خفیف بافت نرم

شکستگی های کوچک وبسته

سوختگی های خفیف غیراز راه هوایی

اختالالت عصبی روانی

اختالالت زنان وزایمان

شکایات طبی معمول

ندآسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندار
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Dead(            سیاه)متوفی 

هستندشدهفوتموارد.

یاخودبهخودبطورکهمصدومینی

نفسهواییراهمداخالتانجامازبعد

.دندارنکاروتیدنبضوکشندنمی

triage    *    Mohammad Nikzadian
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Triageدسته بندی تریاژ 



START     روش تریاژ
 45سال و دارای وزن بیش از 8روشی پیشنهادی در بزرگساالن و کودکان با سن بیش  از

کیلوگرم 

 چهار معیار ارزیابی در تریاژ به روشSTART :

:  توانایی حرکت و راه رفتن -1

هر مصدومی که قادر به راه رفتن باشد ، فارغ از صدمه ای که دیده ، در گروه سرپایی قرار می گیرد 

: تنفس -2

بار در دقیقه30هر مصدوم با تنفس بیش از 

پرفیوژنبررسی<<دقیقهدربار30ازکمترتنفسبامصدومهر

تنفسبرقراریصورتدر<<هواییراهبازکردن<<تنفسعدمصورتدر**

عدم برقراری تنفس
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START   روش تریاژ

( :پرفیوژن)سیستم خونرسانی -3

عدم  لمس نبض رادیال / ثانیه 2در صورت پرشدن مجدد مویرگی طوالنی تراز 

بررسی سیستم << لمس نبض رادیال /  ثانیه 2در صورت پرشدن مجدد مویرگی در کمتر  از 

عصبی

در صورت خونریزی خارجی مشهود         بانداژ فشاری یا فشار روی نقاط فشار ، و *** 

***  در صورت شوک           باال قرار دادن اندام تحتانی 

: سیستم عصبی -4

اجرای دستورات ساده

عدم هوشیاری  / عدم اجرای دستورات 
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در کودکان STARTمشکالت بالقوه تریاژ

رفیوژنپوبودهقلبیایستبرمقدمتنفسیایستغالبا  ،بزرگساالنخالفبرکودکاندر--

ودککفاصلهایندروگرددحفظهمچنانتنفسیایستازپسکوتاهزمانیطیدرممکنست

.باشدمینجاتقابل

باشدنمیمناسبیمعیاردقیقهدربار30ازکمتریابیشترتنفستعدادکودکسنبهبسته--

هایمحیطدرمحیطیرسانیخونجریانازمناسبیانعکاساستممکنمویرگیمجددبرگشت--

نباشدسرد

نیستکودکاندرهوشیاریسطحبررسیجهتمناسبروشیدستوراتازاطاعت--
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Jump START

Triage On the Young Child

سال 8سال و کودکان بزرگتر از 1-8روش تریاژ در کودکان 

کیلوگرم 45با وزن کمتر از 
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Jump START  روش
: توانایی راه رفتن و حرکت -1

اه ، کودکتانی کته هنتوز ر( رنتگ ستبز) هر مصدومی که راه می رود بایستتی بترای تریتاژ  ثانویته هتدایت شتود 

( رنگ سبز ) نیفتاده و به درمان فوری نیز نیاز ندارند 

: تنفس -2

( رنگ قرمز) بار در دقیقه یا نامنظم باشد 45یا بیشتر از 15چنانچه تنفس کمتر از : بررسی تنفس 

( سیاه رنگ) در صورت عدم تنفس اگر پس از باز کردن راه هوایی تنفس برقرار نشده  و نبض بازویی حس نشود
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Jump START  روش

ثانیته تتنفس 15ولی اگر پس از باز کردن راه هوایی ، نبض بازویی حس گتردد ولتی تتنفس وجتود نداشتته باشتد ، -

( رنگ قرمز ) و در صورت برگشت تنفس( رنگ سیاه)مصنوعی داده شده و در صورت عدم برگشت تنفس

: سیستم خونرسانی -3

رنتگ ) در صتورت فقتدان نتبض بتازویی :  ، بررسی نبض بتازویی 15-45در صورت تنفس منظم با تعداد 

و در صورت لمس نبض بازویی ، بررسی وضعیت سیستم عصبی( قرمز 

: سیستم عصبی  -4

و در صتتورت عتتدم پاستتب بتته محتترک ( رنتتگ زرد) در صتتورت هوشتتیاری و پاستتب مناستتب بتته صتتدا یتتا درد 

(رنگ قرمز )دردناک یا پاسب نامناسب 
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تشکر از حسن توجه شمابا


