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روش برخورد با بیمار ترومایی در اورژانس

-BPکنترل عالئم حیاتی  PR- RR

UnstableStable عالئم حیاتی ندارد 

معاینه کامل بدن ریتم قلبی در مونیتورینگ

خــونریزي از مجـاري تنفســی  –برقـراري راه هـوایی   
شکستگی حنجـره و  جابجایی و –شکستگی فک و صورت 

هماتوم وسیع گردن–تراشه آمفیزم زیر جلدي گردن 

DCشوك CPR Expire

فیبر یالسیون ریتم سینوسی ندارد

تراکئوستومی و –برقراري راه هوایی مناسب با لوله تراشه 
تومی و در صورت نیاز تنفس با آمبوبگ ئیدویا کریکوتیرو

آمفیـزم وسـیع   –تنگی نفس –تاکی پنه : بررسی تنفسی 
کـاهش  –تنفس غیر قرینـه  –شکستگی دنده –قفسه سینه 

خراشـیدگی یـا   –زخم باز قفسه سـینه  –ریوي صداهاي 
کبودي روي قفسه سینه 

در صــورت شــک تشــخیص بــه پنوموتــوراکس یــا 
ـ CXRهموتوراکس وسیع بدون انجام  بت تیـو چس

. بیه می شود اکسیژن نیز به بیمار داده می شود تع

وضعیت وریدهاي گردنی از نظر تامپوناد قلبـی یـا   –PRو BPي گیربررسی وضعیت گردش خون ، اندازه -
پنوموتوراکس نتنش
ه آنتی کوبیتال و همزمان ارسال نمونه حفراز ) ز ممکن بزرگترین سای( رگ با آنژیوکت بزرگ 2گرفتن حداقل -

خون جهت کراس مچ و رزرو خون و اندازه گیري هماتوکریت 
.بار قابل تکرار است2تا Freeبصورت در بالغین سرم رینگر یک لیتر -

قلبی ت جلوگیري از ادم ریوي یا نارساییدر افراد مسن با احتیاط بیشتر و سرعت کمتر جه( 
. که تا سه بار قابل تکرار است Freeبصورت cc/kg20در اطفال -
. در صورتیکه نیاز بیشتر به مایع وجود داشت در صورت آماده بودن خون شروع می شود -
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ادامه 
ن امها در بدو ورود ابتـدا یـا همزمـا   در صورت خونریزي شدید شریانی از سر یا اند–1تبصره 

لیگـاتور یـا   صالحدید پزشک توسط همکاران دیگر خونریزي با فشار انگشت متوقف و در صورت 
.پانسمان یا ترمیم می شود

در صورتیکه در بدو ورود و هنگام گرفتن عالئم حیاتی فشار بیمار شدیداً افت کـرده  –2تبصره 
تـا برقـراري راه   . ( همزمان توسط همکاران دیگر دو رگ بزرگ گرفته و سرم تزریق می گردد 

. ) هوایی و تنفس صبر نمی کنیم 
)ه یا اسکروتومینآلت ، هماتوم پرخونریزي سر( ا اندیکاسیون رتکنشتن در صورت ندا–3تبصره 

. فولی توسط همکاران تعبیه گردد سوندABCهمزمان با عملیات 
ـ –ره اتو-شکستگی قاعده جمجمه( در صورت نداشتن کنترا اندیکاسیون -4تبصره  –ره ورین

تعبیـه  توسط تیم احیـاء  ABCهمزمان با عملیاتبتیوNG) کبودي دور چشم یا پشت  گوش 
. گردد 

وجود دفرمیتی واضح در اندامها در بدو ورود ، همزمان نبض اندام توسـط  در صورت –5تبصره 
. چک شود ABCهمکاران تیم احیاء در ابتداي عملیات 

ا ایست قلبی کامل ، فشار خون افت نکند و فقـط بیمـار   ممکن است بدر بالغین و جوانان : نکته 
لذا بیماري که فشار خون مثالً . ضربان قلب افت فشار را جبران کند کارد باشد و با افزایش تاکی
و RR. در نظر گرفته می شـود  Unstableدارد نیز PR: 140دارد اما میلی متر جیوه 100
PRحتماً در یک دقیقه شمرده شود .

:اقدامات ممنوعه 
) CPRنه ( ABCام شروع اقدامات عدم اطالع به پزشک مسئول هنگ) 1
اسکن حتی در CTانتقال بیمار ناپایدار از نظر همودینامیک جهت گرفتن گرافی یا ) 2

. بیماریکه در کوما می باشد
کردن و شستشوي زخمها قبل از ویزیت پزشک چرسوانتقال بیمار به اطاق پانسمان جهت ) 3

و قبل از احیاء مناسب
IVگرفتن ) 4 Line یا حتی تالسدیبا آنژیوکت هاي سایز کوچک نظیر صورتی از رگهاي

) رانسفوزیون خون تبعلت عدم امکان تزریق سریع سرم یا ( رگهاي بزرگتر
.ممنوعه می تواند منجر به مرگ بیمار شود انجام دادن هر کدام از اقدامات
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