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اهميت آموزش پرستاري دربحران:
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میلیونها نفر از مردم بوسیله بحرانها یا تصادفات وسیع سالیانه تحت تاثیر قرار می گیرند.به همین خاطر آمادگی برای مقابله باا
بحران اهمیت بسیاری پیدا نموده است و به همین دلیل پرستاران جهت دادن پاسخی موثر ،به اینگونه از بحرانها باید با مفهوم
و فرآیند پرستاری بحران آشنا باشند.
آموزش پرستاری بحران و درگیر كردن آنها در این زمینه میتواند نتایج مثبتی برای جوامع و افراد در معار

خرار بحاران

داشته باشد.
بحرانهای متعدد در چند سال گذشته فشارهای زیادی را به جوامع انسانی وارد آورده است .این بحرانها شامل آتش ساوزی،
تصادفات قرار ،زمین لرزه و فعالیتهای تروریستی می باشند.
سازمان بهداشت جهانی در سال  2112بحران را بعنوان موقعیتی كه باعث میگردد انسانها جهت زندگی طبیعی خود نیاز باه
حمایت داشته باشند ،تعریف می نماید.
در این تعریف آمده است كه بحران یک فاجعه طبیعی یا انسان ساخته می باشد كه شان و احترام انسانها را به خرر میاندازد.
در حال حاضر آمادگی و مقابله اصولی با بحران بعنوان یک ضرورت در كشورهای دنیا مررح می باشد .بناابراین پرساتاران
جهت انجام عملكرد موثر در موقعیتهای بحرانی باید با فرآیند مدیریت بحران آشنا شوند.
پرستاری بحران به صورت زیر تعریف می گردد( :جمعیت پرستاری بحران )2112
استفاده سیستماتیک از دانش و مهارتهای تخصصی پرستاری به جهت ارتقاءعملكردها و كاهش خرارات جسامی و روانای
بحران با مشاركت دیگر حرفه ها و حیره های تخصصی.
آموزش پرستاری بحران باعث پیامدهای مثبتی برای مردم وجمعیتهای درگیر بحران می گردد كه شامل موارد زیر می باشد:
 -0كاهش مرگ ومیر در جوامع انسانی
-2ارتقاء سالمت در جامعه
 -3كاهش هزینه های موسسات بهداشتی درمانی و كشوری.
آموزش پرستاری بحران ،پرستاران را قادر می سازد كه درک مناسبی درباره بحاران داشاته و در هنگاام حاوادث بحرانای و
ترومازا پاسخ مناسبی بدهند و اقدامات پرستاری مناسبی را در جهت كاهش اختالالت روانی از جمله اختالل استرس بعد از
ضربه انجام دهند.
پرستاران بایستی آموزش الزم در زمان بحرانهایی مثل بیوتروریسم ،گازهاای شایمیایی ،بیماریهاای واگیار ،حاوادث طبیعای
و ......داشته باشند زیرا پرستاران اولین پاسخ دهندگان به شرایط بحرانی می باشند.
برور كلی یک پرستار در هنگام بحران باید بداند كه چه اقدامات پرستاری الزم و ضروری می باشد و جهت ایان اقادامات
برنامه ریزی كامل داشته باشد.

تعریف بحران:
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بحران یک حادثه طبیعی و یا ساخته دست بشر است كه برور طبیعی به مرگ ،جراحت و ویرانی منجر میشود به نحوی كه
نمیتوان آنرا از طریق اقدامات معمول و منابع وتجهیزات درست مهار كرد.
این حادثه نیاز به پاسخ فوری ،هماهنگ و موثر جهت برآوردن نیازهای دارویی،تجهیزاتی وروانای افاراد آسایب دیاده كاه
بوسیله بخش دولتی و یا خصوصی اعمال می شود ،دارد.
بحران حادثه یا موقعیتی است كه از یک وضعیت اورژانسی عظیمتر بوده و موجب اختالل و خرابی در مكانهایی مثل خاناه-
ها ،نقل و انتقاالت ،ارتباطات و مراقبتهای بهداشتی گشته و نیاز به پاسخ سریع افراد خارج از منرقه آسیب دیده دارد.
تعریف صلیب سرخ از بحران:بحران یک حادثه تهدید كننده با خاصیت تخریبی شدید بوده كه موجب آوارگی مردم ،جدا
شدن اعضاء خانواده ،آسیب یا تخریب خانهها و یا آسیب و كشتار مردم میشود.
انواع بحران

 -0بحرانهای طبیعی :
سیل ،طوفان ،زمین لرزه ،آتشفشان

 -2بحرانهای تكنو لوژیكال(ساخته دست بشر ):
سقوط هواپیما ،تصادفات ،آتش سوزی ،بمباران ،شورش ،انقالب ،جنگ
تقسيم بندي دیگر بحران:

بحران تكاملی

( Maturationalبلوغ،پیری)

بحران موقعیتی

( Situationalازدواج-مهاجرت)

بحران اتفاقی-اكتسابی ( Advent ionalحوادث طبیعی)
تقسيم بندي بحران از دیدگاه موسسات پزشکی:

 -0بحران داخلی :
اختالل در عملكرد طبیعی بیمارستان بوجود می آید.مثل صدمه یا مرگ پرسنل بیمارستان و یا آسایب باه قسامتهای فیزیكای
بیمارستان
 -2بحران خارجی :
به ساختار ساختمان صدمه ای وارد نمی كند ولی ممكن است بر روی منابع بیمارستانی اختالالتی را ایجاد كند.

اثرات بحران بر سالمت:
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بحران ها بر روی جوامع و جمعیتهای انسانی از طرق مختلف اثر می گذارند.
ساختمانهای آسیب دیده و فرو ریختن آنها نمونه ای اززیانهای فیزیكی آنهاست.
تنها تاثیرات بد بحرانهای آب و هوایی در ایاالت متحده امریكا ساالنه باالتر از  0میلیون دالر خسارت به بار می آورد.
بحرانها دسترسی مردم به خدمات اولیه و اساسی مراقبتی و خدمات پیشگیری سرح اول ،دوم و سوم را با مشكل مواجه مای-
سازند.
بسته به طبیعت ،نوع و مكان بحران ،ارزیابی و اندازه گیری اثرات كوتاه مدت و بلند مدت آنها بر روی سالمت افراد جامعه
مشكل می باشد.
بحرانها سیستم بهداشتی جامعه را به روشهای زیر تحت تاثیر قرار می دهد:
 مرگ زودرس ،بیماری و صدمه در جامعه درگیر بحران افزایش می یابد. زیر ساختهای سیستم مراقبت بهداشتی تخریب می شود. اختالالتی در محیط ایجاد می شود. بر روی جنبه های روانی –احساسی و رفاه اجتماعی تاثیر می گذارد – سوء تغذیه در جامعه بوجود می آید.مدل پرستاري بحران:

این مدل توسط  Sandra Jenningsدر سال  0996ابداع گردید .امروزه از این مدل جهت طراحی و اداره كردن بحرانهاا
در بیمارستانها ،درمانگاهها و آسایشگاههای سرح جامعه استفاده میشود .پرستاران با همكااری دیگار پرسانل درماانی مای-
توانند در هر فاز از این مدل درگیر شده و همكاری نمایند .این مدل دارای فازهای زیر می باشد:
فاز : 0قبل از بحران
فاز  : 2بحران
فاز  :3بعد از بحران
فاز  :4نتایج مثبت بیماران /جامعه
فاز : 3

در فاز اول بررسی محیط كار از نظر منابع و خررات صورت می گیرد .شناسائی منابع و امكانات شاامل بارآورد هزیناه هاا،
ایجاد پناهگاهها ،توافق و همكاری با دیگر آژانسهای جامعه ،آموزش بحران به كاركنان ،ایجاد یک برنامه مدیریتی بحاران،
طراحی ابزارهای بررسی (چک لیستها) می باشد ،كه اطالعات مفیدی را جهت بررسی ،در مرحلاه قبال از بحاران باه برناماه
ریزان بحران می دهد .شناسائی عوامل خرر نیز بسیار مهم می باشد كه شامل :كمبود بودجه ،عدم وجود پناهگااه در جامعاه،
عدم داشتن بیمارستانها با فضای مناسب برای مقابله با بحران ،در نظر نگرفتن گروهها و افراد با نیازهای خاص برناماه ریازی،
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عدم آموزش پرسنل در مواقع بحران و عدم هماهمگی بین پرسنلی ،نداشتن ابزارهای بررسی بحران ،عدم شاناخت خرارات
در محیط كار ،عدم هماهنگی با دیگر حیره های بهداشتی-درمانی مانند پزشكان و...
در برنامه ریزی در فاز  0مهم است كه ابتدا منابع و امكانات خود راشناخته و بدرستی از آنها استفاده نمائیم .پیشاگیری اولیاه
در این فاز انجام می گیرد كه با انجام فعالیتهای اولیه پیشگیری كننده در جهت ارتقاء سالمت جامعه به دست می آید .برنامه
ریزی جهت اورژانسها ،ذخیره غذا ،فراهم نمودن امكانات و تجهیزات ،آموزش جامعه در مورد بحرانها و نحاوه برخاورد باا
آنها جهت نجات جان آسیب دیدگان بحران در این مرحله صورت می گیرد.
فاز: 2

در این فاز بحران اتفاق افتاده و پرستاران در این فاز در نقشهای زیر مشغول فعالیت می گردند كه شامل:
 نقش مراقبت دهنده Care giver
 نقش آموزش دهنده Educator
 نقش مدیریت موردی Case management
بعنوان مراقبت دهنده پرستار ،مسئول تریاژ و اولویت بندی مراقبت و درمان بیماران است .مهم است كاه باه كلیات بیماار در
هنگام مراقبت از اوتوجه گردد و جنبه های روانی ،فیزیكی ،روانی ،اجتماعی و سالمتی فرد در نظر گرفته شود.
عملكرد مناسب پرستار در این فاز بستگی به دانش ،تجربیات بالینی،تئوریهاا و خالقیات هاای درونای او دارد .هاد

نهاائی

پرستارانی كه در این موقعیتهای بحرانی بعنوان مراقبت دهنده كار می كنند ارتقاء سالمتی جسمی و روانی مصدومین بحاران
می باشد.انجام تریاژ در این فاز توسط پرستاران بسیار مهم و حیاتی می باشد .در این مرحله بیماران بایاد آموزشاهای الزم را
هم دریافت نمایند و پرستاران هم باید شرح وظایف خود را بر اساس سیاستهای از قبل برنامه ریزی شده در فیلد و بیمارستان
انجام دهند و به دیگر همكاران آموزش دهند.
در نقش آموزش دهنده آموزش به مجروحین و خانواده آنها ،آموزش به هم رده ها و رده های پائین تر شغلی جهت انجاام
عملكرد موثر انجام می گیرد.
در نقش مدیریت موردی پرستار بعنوان یک رابط میان بیمار ،بیمارستان و آژانسهای جامعه عمل می نماید.
فاز : 1

در فاز سوم كه مرحله بعد از بحران می باشد پرستار در  3قسمت زیر مشغول فعالیت می گردد:
 -0بررسی

 -2برنامه ریزی

 -3اجرا

در فاز بررسی پرستار باید از مجروحین بحران كه درمانهای خاص را نیااز دارناد بررسای دوبااره ای داشاته باشاد .باازتوانی
جسمی و روانی بیماران در این مرحله انجام می گیرد .بعالوه در مرحله بررسی قدرت و ضعف برناماه مادیریت بحاران نیاز
مورد بررسی قرار می گیرد.
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در قسمت دوم یا مرحله برنامه ریزی ضعف برنامه های ریخته شاده بایاد برطار

گردد.برناماه باازبینی شاده و در صاورت

ضعف باید برنامه ریزی جدیدی برای بحرانهای احتمالی طرح ریزی شود.
در قسمت اجرا یافته های برنامه های موجود بحران توصیف و ثبت می گردد .برنامه بحران تجدید نظر شده بایاد در محایط
كار و به صورت آزمایشی اجرا گردد.
فاز : 4

فعالیت فاز اول از طریق فاز سوم بر روی پیامدهای بیمار و جامعه تاثیر دارد .وقتی از این مدل استفاده می شود ،نتایج مثبت
زیر برای بیماران و جامعه به دست می آید:
 -0كاهش میزان مرگ و میر
 -2كاهش هزینه ها
 -3بهبود وضعیت سالمتی در جامعه
 -4افزایش آگاهی مردم نسبت به پرستاری بحران
 -5افزایش تاثیر برنامه های بحران پرستاری
 -6افزایش و همكاری و ارتباط میان پرستاران و دیگر آژانسهای جامعه
مراحل اصلی مدیریت بحران:

 -0آمادگی  :Preparednessبرنامه ریزی پویشگرانه در جهت طراحی ساختارپاسخ به بحاران قبال از ایجااد آن در
جامعه را آمادگی می گویند.
 -2تسكین دادن  :Mitigationبه معنای گامهای برداشته شده جهت كاهش اثرات مخرب یک بحران با تالش بارای
محدود كردن اثرات آن بحران بر روی سالمت جامعه ،عملكرد آن و ساختارهای اقتصادی است.
 -3پاسخ  :Responseاین مرحله اجرای واقعی طرح بحران ریخته شده می باشد.پاسخ به بحران یا مدیریت اورژانس،
سازماندهی فعالیتها جهت اداره كردن حوادث است.
 -4بهبودی  :Recoveryفعالیتهای این مرحله بر روی ثابت كردن و برگرداندن جامعه یا سازمان باه وضاعیت طبیعای
می باشد كه این فعالیتها شامل دوباره سازی ساختمانهای آسیب دیاده ،اساكان دادن باه ماردم بحاران زده و تارمیم
ساختارهای جامعه و اقدامات بهداشت روانی می باشد.
 -5ارزشیابی  :Evaluationارزشیابی مرحله ای از برنامه ریزی بحران و پاسخ به بحران است كاه اغلاب باه آن كام
توجهی می شود.در این مرحله برنامه بررسی و نقاط ضعف و قوت مشخص می شود.
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تریاژدر حوادث غير مترقبه
حوادث با كشتار دسته جمعی :
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به حوادثی كه به بیشتر از یک فرد صدمه وارد نموده و تقاضا جهات وساایل و امكاناات و پرسانل درماانی را افازایش دهاد
حوادث با كشتار دسته جمعی می گویند .در هنگام بررسی اینچنین حوادثی باید به شدت ،قدرت ،تكرار و وساعت انادازه
آن حادثه توجه نمود.
در هنگام وقوع این حوادث پرسنل سیستم درمانی باید به سواالت زیر پاسخ دهند:
 -0چه تعداد مجروح به صورت موثر می توانند درمان شوند و از طریق آمبوالنس حمل شوند.
 -2در هنگام مواجه شدن با چند مجروح در یک زمان چه اقدامی باید انجام داد.
 -3زمانی كه  8مجروح داشته و تنها  3آمبوالنس در اختیار دارید چه اقدامی انجام می دهید.
در حوادث با كشتار دسته جمعی جهت بهبود عملكرد سیستم درمانی و ارائه باالترین سرح مراقبت می توان از یک پروتكل
پویا به نام تریاژ استفاده نمود.
تریاژ :

وقتی مقدار و شدت صدمات فیزیكی و روانی بر ظرفیت موجود تسهیالت بهداشتی غلبه نمایدرویه دیگری برای درمان های
پزشكی اتخاذ می گردد این اصل كه كسانی كه ابتدامراجعه می نمایند در الویت اول درمان و مراقبت هستند در فوریت ها
و وضعیتهای بحرانی مصداق نخواهد داشت بررسی سریع مصدومین والویت بندی آنها را فرآیند تریاژ می نامند
در تعریفی دیگرطبقه بندی دو یا تعدادی بیشتر از مصدومین براساس وخامت حال و شدت اختالل در وضعیت طبی آنها و
تعیین الویت درمان و مراقیت براساس منابع دردسترس را تریاژ می گویند .به این معنی كاه مصادومین و بیمااران باا شارایط
پیچیده تر و شدیدتر سریعتر مراقبت را دریافت نموده و به مراكز مربوطه انتقال پیدا نمایند .فرایند تریاژ جهت كلیه تصادفات
و حوادث با كشتار دسته جمعی الزم و ضروری می باشد .در حوادث با كشتار دسته جمعی اولین شخصی كه به محل حادثه
رسیده و دارای باالترین سرح آگاهی از فرآیند تریاژ می باشد فرایند تریاژ را شروع می نماید.
و یا به عبارت دیگر تریاژ به معنی دادن مراقبت صحیح در زمان صحیح و مكان صحیح می باشد.
مدیریت بحرانهابا كشتار دسته جمعی را می توان به بخش های زیر تقسیم نمود كه شامل:
 -0جستجو و نجات
-2كمک های اولیه
Triage -3
 -4اقدامات درمانی بیمارستانی و در صورت نیاز انتقال بیمار به بیمارستان های دیگر
كه در این میان فرآیند تریاژ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد

فرآیند تریاژ :
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فرآیند تریاژ را می توان با استفاده از یک كلمه  5sانجام داد كه شامل :
 Safety Assessment -0یا بررسی ایمنی صحنه حادثه
 -2برآورد حادثه از دیدگاهی دیگر شامل:
 برآورد شدت حادثه
 مقاومت در مقابل صدمه
 تعداد متوسط بیماران
 شدت جراحات
 بررسی نواحی درگیر
 Send information -3فرستادن اطالعات كه شامل موارد زیر است :
 دادن اطالعات در مورد صحنه حادثه به همكاران
 درخواست كمک ونیروی انسانی
 -4سازماندهی صحنه یا Setting up the Scene
 زدن دستبندهای تریاژ
 شناسایی نواحی تریاژ
 شناسایی نواحی ورودی و خروجی صحنه حادثه
 -5شروع فرآیند تریاژ به صورت START
طبقه بندي تریاژ :

بیماران باید به سرعت براساس شدت جراحت و شرایط طبی در صحنه حادثه گروه بندی شوند .براین اساس بیماران عمدتا"
به  4گروه تقسیم بندی شده و برای آنها كد رنگی درنظر گرفته می شود كه این كدها شامل كد قرمز ،زرد ،سبز و مشاكی
می باشند.
:Red code

كد قرمز اولین اولویت در تریاژ می باشد و شامل بیمارانی می باشد كه معموال" جراحات و مشكالت عمده در سیستم هاای
گردش خون یا تنفسی دارند .مانند
اشكاالت در سیستم تنفسی و راه هوایی-خون ریزیهای غیرقابل كنترل و شدید-كااهش سارح هوشایاری-مشاكالت طبای
جدی-شوک ( هیپوپرفیوژن )-سوختگی های شدید

:Yellow code
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اولویت دوم در تریاژ بیمارانی می باشند كه دارای مشكالت جدی بوده ،اما می توان با تاخیر اقادامات پزشاكی را بار روی
آنها اعمال نمود .و بعد از بیماران گروه قرمز حمل و انتقال آنها از صحنه تصاد

صورت می گیرد و برای حدود  45دقیقاه

می توان آنها را به حالت انتظار نگه داشت مشكالت شایع در این گروه شامل موارد زیر می باشد :
 سوختگی های بدون ایجادمشكالت درراه هوایی،صدمات استخوانی ( مفصلی ) متعدد جراحات و صدمات ناحیه كمر با یا بدون آسیب به طناب نخاعی،شكستگی های باز،جراحات چشم،جراحات شكمی باازبدون ایجاد شوک،جراحات شدید قفسه سینه در صورت  stableبودن بیمار.
:Green code

در این دسته بیمارانی قرار می گیرند كه صدمات آنها در اولویت سوم قارار دارد در حقیقات افارادی كاه ضاایعات خفیاف
داشته كه نیاز به درمان اورژانس ندارند .آنها ممكن اسات سارپایی باشاند و بارای حادود چنادین سااعت قبال از انتقاال باه
بیمارستان منتظر بمانند .این گروه شامل موارد زیر می باشند:
 جراحات كوچک بدون خرار تهدیاد كنناده زنادگی،جراحات جزئای بافات نارم ،ساوختگی هاای كوچاک ،مشاكالتسایكولوژیک.
:Black code

كدسیاه بیمارانی با مشكالت غیرقابل برگشت می باشند و در تریاژ در اولویت آخر قرار می گیرند این گروه بیماران شاامل
بیمارانی می باشند كه یافوت كرده اند یاد ر طول ارائه مراقبت اورژانس فوت خواهند نمود یا جراحات بسیار شدیدی داشته
كه امید زنده ماندن برای آنها در بیمارستان وجود ندارد و عموما" مشكالت زیر را دارند :ایست قلبی تنفسی ،جراحت بسیار
وسیع سر ،قفسه سینه یا شكم،سوختگی كل بدن (  91درصد یا بیشتر )
تگ تریاژ):)Triage Tags

تگ تریاژ نوارهای رنگی بوده كه برای شناسایی سریع بیماران و تعیین الویت درمان و حمل و نقل آنها اساتفاده مای شاود.
این تگها عموما" به لباس مصدوم وصل می گردد .در محیرهای خارج از بیمارساتان ایان دساتبندها ممكان اسات باه علات
عواملی مانند بر

یا باران آسیب دیده و یا به علت توفان شدید از بیمار جدا گردد جهت حال ایان مشاكل از چساب هاای

مخصوصی نیز جهت كد بندی بیماران استفاده می گردد .در صورت در دسترس نبودن این دو وسیله می توان رنگ مناسب
( قرمز ،زرد ،سبز ،سیاه ) روی نوارچسب عالمت گذاری كرده و به پیشانی بیمار متصل نمود و سپس درفرمات مناساب باا
دستبندهای تریاژ بیمار كدگذاری گردد.
ناحيه تریاژ :
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به نواحی گفته می شود كه تریاژ اولیه شروع شده به بیمار كد رنگی داده شده و سپس بیمار به ناحیه درمانی منتقل می شود
نواحی درمانی )Treatment area ) :

ناحیه ای می باشد كه درمان اولیه بر روی بیماران انجام می گیرد .بیمارانی كه كد قرماز دارناد مجاددا Qدر ناحیاه درماانی
مورد بررسی قرار می گیرند اقدامات فوری جهت بیماران با كد قرمز و دارای جراحات متعدد در ناحیه درماانی توساط تایم
پزشكی انجام می گیرد و سپس به بیمارستان یا مركز درمانی انتقال پیدا می كنند.
تکنيکهاي تریاژ )Triage Techniques ) :

بیمارانی كه احتیاج به مراقبتهای سریع طبی دارند در فرآیند تریاژ شناسایی می شوند .یک سیستم ایادهآل تریااژ بایاد سااده
بوده ،احتیاج به مهارتهای پیشرفته بررسی نداشته باشد و بر روی تشخیصهای خاص متمركز نشده و اقدامات سااده و ساریع
نجات دهنده زندگی را شامل بوده و در عین حل به آسانی قابل آموزش و یادگیری باشد.
سیستم  STARTتمامی موارد باال را دارا می باشد این سیستم توسط بیمارستان كالیفرنیا ایجاد شاده اسات پروتكال start
یک قدم موثر اولیه براساس بررسی وضعیت تنفسی ،گردش خون و مفری بیمار می باشد.
 قدم اول از بیمار خواسته می شود كه راه برود قدم دوم بررسی سیستم تنفسی بیمار قدم سوم بررسی سیستم گردش خون بیمار قدم چهارم بررسی سیستم مغزی بیماردر بررسی بیمار در مرحله اول اگر بیمار بتواند راه برود در گروه سبز قرار می گیرد .در مرحلاه دوم راه هاوایی بیماار ماورد
بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم تنفس ،كد مشكی دریافت می كند .در صورت تنفس بیشتر از  31تانفس در دقیقاه
كد قرمز می گیرد .در صورتیكه تعداد كمتر از  31بار در دقیقه تنفس داشته باشد بیمار به ارزیابی بیشتر احتیاج داشته و وارد
مرحله 3می شود .قدم سوم بررسی نبضهای محیری بیمار می باشد .در صورت عادم لماس نابا هاای محیرای مصادوم در
گروه قرمز قرار می گیرد .خون ریزیهای شدید باید توسط فشار مستقیم روی ناحیه كنتارل گاردد .در صاورت لماس نابا
رادیال به ارزیابی بیشتر مصدوم احتیاج بوده و بررسی بیمار وارد مرحله چهارم می شود .در این مرحله وضعیت مغزی بیماار
مورد ارزیابی قرار می گیرد .در صورتی كه بیمار فرمانهای ساده شما را اجرا نماید ( مانند درخواست از بیمار باید چشمهای
خود را باز و بسته نماید ) در گروه سبز یا زرد قرار گرفته ( یافته های دیگر بیمار نیز مانند جراحات واضح مورد توجاه قارار
می گیرد ) و در صورت عدم اجرای فرمان و اختالل در سیستم مغزی بیمار در گروه قرمز قرار می گیرد الزم به ذكار اسات
كه در این مرحله نیزممكن است نیاز باشد سیستم تنفسی و گردش خون بیمار هم مورد ارزیابی قرار گیرد.
تریاژ ثانویه :
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اولویت ها براساس شرایط بیمار تغییر می كند در نتیجه اولویت بندی بیمار یک فرآیند مداوم و سیستمیک می باشاد بعاد از
ارزیابی اولیه و كامل همه بیماران با كد قرمز به نواحی درمانی انتقال پیدا می نمایند .این ناحیه باید شارایط خاوبی را از نظار
امنیتی و ایمنی دارا باشد در این ناحیه بیماران گروه قرمز و زرد تحت كنترل مداوم قرار گرفته و اقداماتی اولیه حیاتی جهت
آنها اجرا گردد و سپس براساس اولویت درمانی انتقال پیدا می نمایند.
بیماران در ناحیه درمانی تحت تریاژ ثانویه قرار می گیرند در این مرحله بیمار تحت بررسی مجدد تیم درماان قارار گرفتاه و
ممكن است اولویت های درمانی مجددا" تغییر نماید و كد بیمار عو

شود.

:Mettace
دستبندهای استاندارد تریاژ می باشد كه در مرحله تریاژ ثانویه جهت مصدومین بكار گرفتاه مای شاود ایان دساتبندها شاامل
مواردی مانند ثبت عالئم حیاتی بیمار ،وجودجراحات حاص و سرح الویتی بیمار می باشد مراحل بعدی تریاژ همچنین مای
تواند در آمبوالنس ،در راه رسیدن بیمارستان و هنگام ورود به بیمارستان انجام گردد.
موقعيتهاي خاص در تریاژ :

كودكان ،بیماران هیستریک ،بیماران عصبانی در موقعیتهای خاص تریاژ می باشند .كودكان باید در اولیت باالتری نسابت
به بزرگساالن قرار گیرند و در صورت امكام انتقال كودكان به بیمارستان به همراه والدین آنها باشد كودكان ممكن است باا
وجود قرار داشتن در معر

شوک دارای تنفس نرمال و فشار خون طبیعی باشند به همین دلیل كنترل پار شادگی ماویرگی

خصوصاً كودكانی كه از فضاهای سرد منتقل شده اند الزم و ضروری می باشد.
كاهش درجه حرارت یک خرر جدی و اساسی در مصدومین درگیر با حوادث كشاتار دساته جمعای در محیرهاای خاارج
شهری و سرد می باشد كه باید به این مهم نیز در اولویت بندی بیماران توجه شود.
تریاژ در بيماران با جراحات متعدد :

دادن مراقبت اورژانس به بیماران با جراحات متعدد نوع دیگری از تریاژ را طلب می نماید در این زمان زمان طالیای جهات
نجات زندگی بیمار باید مورد توجه قر ار گیرد در این زمان نیاز به پرسنل با مهارت ویژه و همچناین دارای قابلیات عملكارد
موثر جهت تصمیم گیری و اولیت بندی بیماران می باشد جراحات تهدیدكننده زندگی عمال" سیستم هاای گاردش خاون،
تنفس و سیستم عصبی بیمار را درگیر می نماید.در این زمان احیا گر به خاون ریازی وسایع بیماار نبایاد توجاه نمایاد .بلكاه
بررسی سیستم تنفسی و گردش خون در اولویت برنامه قرار می گیرد.
ابتدا باید سریعاً راه هاوایی بیماار از طریاق مانورهاای مخصاوص  head tilt-chin lift , Jaw-thrustبااز مایشاود
اكسیژن با سرعت باال برای بیمار و شروع می شود و در صورت ایست قلبی تنفسی عملیات  CPRانجام می شود.
مدیریت بالیا
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سه جنبه اساسی از مدیریت بالیا وجود دارد :
الف  :پاسخ به بال
ب  :آمادگی برای بال
ج  :تقلیل بال
مدیریت رخدادی ناگهانی كه بایاد ساریعاً باه مقابلاه و پاساخگویی باه آن پرداخات در مادیریت وضاعیت اضارراری بایاد
چگونگی پاسخ دادن گوئی به نیاز معلوم شود.حتی امدادگران هم نیاز هایی دارند كه معموال فراموش می شود.
خالصه :
 Triageاز كلمه  Trierفرانسوی مشتقی شده و به معنای دسته بندی اسات .ایان كلماه از زماان نااپلئون بناپاارت و توساط
پزشک وی در جبهه های جنگ برای تعیین اولویت درمان مصدومان به كار گرفته شد .در عمال ایان واژه باه معناای دساته
بندی بیماران و مصدومان و تعیین میزان نیاز به سرعت در رسیدگی به آنان به كار می رود.
در حوادث غیرمترقبه تریاژ برحسب مكان انجام آن به سه دسته تریاژ در بخش اورژانس بیمارستان ،تریااژ در fieldو تریااژ
در presurgical holdingبیمارستان تقسیم بندی می شود.
هد

از تریاژ در بیمارستان یافتن بیماران پرمخاطره در اسرع وقت و انجام اقدامات درمانی الزم برای آنان است.

تریاژ استاندارد الزم است ظر

مدتی كوتاه در حدود یک دقیقه برای هر بیمار انجام شود و در مدخل اورژانس و حتی قبل

از پذیرش و حسابداری صورت پذیرد .همچنین تریاژ باید توسط پزشک یا كارشناس پرستاری با حداقل  5سال ساابقه كاار
اجرا شده و كلیه بیماران اعم از جراحی و داخلی تریاژ شوند.
هد

از تریاژ در حوادث غیرمترقبه انجام بهترین كار برای بیشترین تعداد از جمعیت است:
most people To do the most good for the

باید توجه داشت تریاژ در بخش اورژانس بیمارستان در شرایط حوادث غیرمترقبه یا شارایط معماولی تفااوت چنادانی نمای
كند .به هر حال در تمام موارد پس از تریاژ و اقدامات درمانی اولیه باید بیماران در اولویت انتقال تعیین و عملیات انتقال آنها
به سرعت انجام شود و درصورتی كه اقدامات درمانی اولیه و یا انتقال مصدومان به هر دلیل به تا خیر افتاد الزم اسات تریااژ
مجدد یا  Retriageجهت آنها صورت پذیرد.
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