
   PHTM ارزیابی بیماران تريمایی بر اساس دستًرالعمل

Traumatic Patient Assessment Based On PHTM 

 شرایط بحراوی مداخالت یا اقدامات مًارد ارزیابی ترتیب اوجام ارزیابی بر اساس ايلًیت

 (Scene size up or scene Assessment) ارزیابی صحىه

 دستکص،هاسک ٍ ... تپَضیذ -هشتَطِ اطالع دّیذدس صَست ًیاص تِ اسگاًْای -دس صَست ًااهي تَدى صحٌِ ٍاسد ًطَیذ BSIصحنه و  منیتا

 تشسسی ضَاّذ هیکاًیسن ّای آسیة قاتل تَجِ ٍ غیشقاتل تَجِ -تشسسی چگًَگی آسیة دیذى هصذٍم  (MOI) میکانیسم آسیببررسی 

 دس صَست ٍجَد تعذاد صیاد هصذٍهیي اًجام تشیاط -دسخَاست کوک اضافی تعییي تعذاد هصذٍهیي دسگیش مصدومین تعداد

 (Primary survey or Primary assessment or Initial assessment  )ارزیابی ايلیه 

 برداشت کلی ازمصدوم
G.impression/G.Appearance 

 -گشدش خَى -دیذ کلی ًسثت تِ تٌفس

 سیستن ًشٍلَطیک هصذٍم

تٌفس -خًَشیضی ّای خاسجی حاد تشسسی

 پاسخگَیی-حشکت خَدتخَدی-هؤثش

سًگ پشیذُ تا پَست هشطَب ٍ تٌفس سطحی، 

 ٍ... LOCسیاًَتیک،کاّص

کنترل خونریزی خارجی تهدیدکننده 

 (Exsanguinating Hemorrhage) حیات

، اسکالپ یا اًذام ّا خًَشیضی ضشیاًی حاد

 هحل اتصال اًذاهْا تِ تٌِ

عَاهل  -فطاس هستقین -تَسًیکت

 تَسًیکتْای جاًکطٌال-تٌذآٍسًذُ خَى

 خًَشیضی ّای حاد تْذیذکٌٌذُ حیات

 

همزمان با حفاظت  راه هواییارزیابی 

 ازستون مهره ها با دست

Airway c-spine 

:Look صخن ًافز تشاضِ...تاص ٍ تویض تَدى ،  

:listen عذم طثیعی ٍ ٍاضح ) تکلن

  خشخش،استشیذٍس ٍ...(

:Feel  ...ٍ تَسم، آهفیضم صیشجلذی 

 ,ETT ,LMA ,OPA دسصَست ًیاص:

NPA, cervical collar, 

Finger sweep, Jaw thrust 

,airway suctioning 

 Needle cricothyroidotomy  

خشخش، استشیذٍس، ًالِ، صذای قل قل، صذای 

کاّص سطح َّضیاسی گشفتِ ٍ ًاهفَْم، 

هصذٍم، عذم تَاًایی دس صحثت کشدى )تکلن(، 

 دیستشس تٌفسی  

 

 تنفس بررسی
 

Breathing     

Look تعذاد)تٌذ،کٌذ(، عوق،حشکات:

، کثَدی،  ،صخن ًافز ٍ هکٌذُهتٌاقض، 

  JVDاًحشاف تشاضِ،

Listen:غیشطثیعی صذای،ِطشف2تشاتشی 

Feel: ... ٍ تٌذسًس، کشیپتَس 

 BVM، استفادُ اص  NRBتا  O2تجَیض 

دس صَستیکِ تٌفس تیص اصحذ تٌذ یا 

ٍ غیش هَثش  (Shallow)سطحی کٌذ، 

  Needle decompression، تاضذ

تٌفس عذم تاال ٍ پاییي سفتي قفسِ سیٌِ، 

ٍجَد  م، کاّص یا عذتٌذٍکٌذ، تٌفس سطحی

َص، تٌذسًس، ًصذاّای تٌفسی، سیا

کشیپتاسیَى، آهفیضم، صخن هکٌذُ، اًحشاف 

 JVDتشاضِ، 

 گردش خونبررسی 
 

Circulation   

. :فطاسهستقین ٍ.کنترل خونریزی خارجی

 تٌذ، کٌذ،ضعیف، قَی :نبض

 سًگ، سطَتت، دها:پوست

 ثاًیِ تاضذ 2تایذ صیش پرشدگی مویرگی:

استفادُ اص فطاس هستقین، پاًسواى 

، آتل لگي CPCR، فطاسی ٍ تَسًیکِ

 دس صَست ًاپایذاسی،

ًثض  خًَشیضی خاسجی، احتوال خًَشیضی داخلی

سًگ پَست ٍ ضعیف، سادیال سشیع، ًثض کٌذ 

پشضذگی کاّص ،سشد ٍ هشطَب، کثَد یاپشیذُ 

 هجذد هَیشگی

 ناتوانی عصبیبررسی 

Disability    

 ، ّا اًذام هتقاسى حشکت، GCSیا  AVPUتشسسی سطح َّضیاسی تش اساس هعیاس

  GCS <51تشسسی هشدهک ّا دس صَست:  

کاّص یا عذم پاسخ هصذٍم تِ هحشک ّا 

 اًذاهْا فلج ،)افت َّضیاسی(

و  درمعرض دیدقرار دادن مصدوم 
  هایپوترمیجلوگیری از 

Exposure  

   &  Environment 

چک ًثض قثل ٍ خاسج کشدى لثاس هصذٍم، 

َاسد جلَگیشی اص ّایپَتشهی، چک هتعذ اصآتل، 

اًذاهْا،  سیٌِ/ضکن/تْذیذ کٌٌذُ دس قفسِ 

 Logrollحیي تشسسی پطت هصذٍم 

جلَگیشی اص 

ّایپَتشهی)تا پتَ(، آتل 

دس صَستیکِ ٍضعیت 

 ًثاضذ criticalهصذٍم 

 اص تاالتش اًذاهْا ٍ تٌِ سش،گشدى، تِ ًفَری آسیثْای توام

 تلٌذ، استخَاى دٍ ، ضکستگیFlail chestٍآسًج، صاًَ

 پا، ٍ دستچ اصه تاالتش ضذى قطع دسحال یا قطع

 ًثض تذٍى ٍ ضذیذ آسیثْای ٍ ضذگی لِ لگي، ضکستگی

      جوجِ فطشدُ یا تاص اًذاهْا،ضکستگی تَدى

 EوDو دربیرون ارزیابی  XABCجابجایی پس از نشسته در خودرو: ودربرخی موارد مثل      XABCDEجابجایی پس از: ه شرایط قرارگیری مصدوم در صورت امکانباتوجه ب

 (است وضعیت بیمار بحرانی و ناامن بوده یا شرایط صحنه نامناسب)درصورتیکه   بیمار آمبًالوس اوتقال به کابیه
ABCDE: Reassessment  

 خیربحرانی وخطرناک است یاABCDEوضعیت عمومی بیماربراساس
Critical(life threatening injury/ condition) or Non critical 

 

Critical:  ،و تعیین مرکز  انتقال سریعکنترل موارد تهدید کننده حیات

 هت انتقالج ترومای مناسب

Non critical :انجام ارزیابی ثانویه و اقدامات دیگر درمحل و انتقال 

 (Secondary survey or Secondary assessment )  ثاوًیهارزیابی 

 و مایع درمانی IVبرقراری Vital Sign PR ,GCS,RR ,BP,BS ,SPO2 ارزیابی عالیم حیاتی

 داروهای مصرفی،تاریخچه بیماری،آخرین وعده غذایی، حادثه منجر به اتفاق عالئم و نشانه ها،حساسیت، SAMPLEشرح حال 

 معاینه فیزیکی سر تا پا

(Head-to-toe) 

معاینه گردن با بازکردن -معاینه سرومردمک ها
 -چک قفسه سینه و شکم -قسمت جلویی کالر

ا کنون انجام نشده لگن )درصورتیکه ت معاینه
-اندام ازلحاظ 4باشد( بررسی

PMSبررسیGCS 

 اکسیژن ... -مانیتورینگ قلبی -اسپلینت –پانسمان 
 موراد دیگر می توانندهمزمان باهم یاجابجا    VS)پس ازچک

 گردید مختل مصدوم ABCD که هرکجا.بررسی شوند()عدم اولویت(

 را مشکل و کرده ارزیابی به شروع (A)ازابتدا دوباره سریعا باید
 .کنیم برطرف

 و...( XABCDE)بطور روشمند: رعایت الگوی مستقیم یا غیر مستقیم طور به مصدوم وضعیت گزارش و مقصد درمانی مراکز با ارتباط

 


