
پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار 
ترومایی



Airway and C Spine
گردنیارزیابی راه هوایی و محدود سازی ستون فقرات 

مدیریت راه هوایی
-jawمانورهایازاستفاده thrust وtrauma chin lift– فینگر سوئیپ و
 Nasalو Oral Airwayمانند هوایینگهداشتن راهبازتجهیزات–ساکشن

Airway وETT وLMA  وneedle cricothyroidotomy

هراادارهبهنیازآیا
؟باشدمیهوایی

سینهبا وسیله مناسب و ارزیابی وضعیت تنفس و قفسهO2تجویز 
کریپتوس ، شواهد آمفیزم ، /سرعت، عمق، صدای تنفسی، تندرنس

سینهمشاهده وضعیت ظاهری قفسه 

بحرانی

پروتکل جامع  برخورد با بیمار ترومایی

ارزیابی صحنه
اضافیمنابعبهیاز، نPPE، رعایتآسیبمکانیسم، امنیتبررسی

خیر

بله

آیا  اختالل 
؟داردتنفسی 



:مدیریت گردش خون
اری و کنترل خونریزی با  فشار مستقیم و پانسمان فش

لیتر سرم 2تا 1رگ گیری و تجویز -تورنیکه 

کریستالوئید و در صورت نیاز فیکس کردن لگن

مدیریت تنفس
وگردداستفادهBVMازباشدکندیاتندتنفساگر

سینهقفسهترومایشواهدوجودصورتدر

مربوطهپروتکلبهمراجعه

ارزیابی وضعیت گردش خون
(ضعیف–قوی–آهسته–سریع)نبض–خارجی و معاینه لگن خونریزی

ورطوبت،از نظر رنگ)پوست( شودبررسیکاروتیدرادیال،نبضنبوددرصورت)
مویرگیشدگیپر-( دما

بله

انتقال به آمبوالنس
حرکت به سمت...( هوایی، زمینی و)تصمیم گیری نوع انتقال

دیسپچمرکز درمانی مناسب و اطالع به 

بله

بحرانی

بحرانی

آیا  بیمار بحرانی
است؟

آیا  اختالل 
؟تنفسی دارد

آیا  اختالل گردش 
؟خون دارد
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خیر

خیر

خیر

بله



: (exposure)برهنه سازی
یریجلوگهیپوترمیاز-کنیدراخارجمصدوملباسخصوصیحریمرعایتبا

شکم،سینهقفسهمجددا،حیاتکنندهتهدیدمواردپیداکردنبرای-کنید

رویبرویدادنقرارحیندرمصدومپشت-نماییدبررسیراهااندامو

.شودبررسیبلندپشتیتخته

کنترل عالئم حیاتی

GCS، قند خون و SPO2تنفس، نبض، فشارخون، )کنترل عالئم حیاتی 

ه در صورت عدم انتقال در مراحل قبل، انتقال ب
، زمینی هوایی)آمبوالنس، تصمیم گیری نوع انتقال

حرکت به سمت مرکز درمانی مناسب و ...( و
دیسپچاطالع به 

(disability)ارزیابی ناتوانی های عصبی

هاتوانائی حرکات اندام -GCS/AVPU-بررسی مردمک 

بله Dآیا  اختالل در 

؟دارد

خیر

ی اولیه
ارزیاب



ی ثانویه
ارزیاب

شودگرفته SAMPLEشرح حال بیمار بر اساس 

خیر

ABC  ودر نظر داشتن انتقال سریع

پاتاسربررسی فیزیکی

مانیتورینگ-رگ گیری و مایع درمانی -آتل بندی -پانسمان زخم ها 

مدیریت / ارزیابی مجدد حین انتقال و پایش مداوم 
(دارویی و غیر دارویی)درد

در صورت وجود هر گونه ترومای خاص، به پرتکل 
مربوطه مراجعه شود

آیا  عالئم حیاتی 
؟نرمال است

بله
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ثابتجانبینندهکفیکسباگردنکهزمانیتااماشودبستهاولیهارزیابیطیدربایدگردنکلیمشاهدهباهمزمانگردنیکوالر
.شودحمایتدستباگردنبایستمیشود

بیماراولیهارزیابیمراحلازیکهردراختاللصورتدرCriticalبالفاصلهخونگردشارزیابیازپسوبوده
load&goشودمیانجام.

مراحلتمامیبیمار،شدنبدترسمتبهتغییرهرگونهصورتدرABCDEشودچکابتدااز.

گیردقرارمدنظرهمیشهآسیبمنبعازبیمارایمنجداسازیحادثه،مکانیسمبهتوجه.

شوداجراریویقلبیاحیاپروتکلبالفاصلهشدقلبیایستدچاربیماراگرشوددقتبایدمراحلتمامیدر.

وجود هرگونه صدای غیرطبیعی در راه هوایی فوقانی

عدم توانایی در صحبت کردن

 (تند یا کند یا با تنفس های سطحی ) تنفس ناکافی

شواهد پنوموتوراکس فشارنده

در صورت وجود شواهد پنوموتوراکس، قبل از نیدل دکامپرشن از تهویه با فشار مثبت اجتناب گردد

نبض ضعیف، تاکیکاردی، پوست رنگ پریده، پوست سرد و مرطوب، اختالل هوشیاری، بی قراری : وجود شواهد شوک شامل
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با استفاده از آتل بندی و پانسمان و کمپرس سرد: کنترل غیر دارویی درد

 30کتوروالک: کنترل دارویی دردmg 1عضالنی یا آپوتلgr 100انفوزیون درccدقیقه 15در مدت زمان ( بالغین)نرمال سالین
سولفات مورفین صرفا با نظر پزشک مشاور/ 

:اصطالحات
 PPE: Personal protective equipment

 LMA: Laryngeal mask airway

 ETT: Endotracheal Tube

 BMV: Bag-mask Ventilation

 ICP: Intracranial Pressure

 SBP: Systolic Blood Pressure

حفظجهتیاسالیننرمالبادرمانیمایعSBP90-80محدودهدرmmHgافزایشبهشکباسرضربهموارددرو
ICP(شدیدسردرداستفراغ،تهوع،هوشیاری،افت)حفظSBP100-90محدودهدرmmHgکهصورتیدر.گرددانجام
.نپذیردصورتآنکنترلبرایاقدامیاست،شدهذکرمواردازباالترمحدودهدربیمارخونفشار
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