
  ESIآلگوریتم تریاژ
 

شتی ردمانی اریان صصی كودكان حضرت علی اصغر  )ع( دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا  مركز آموزشی  ردمانی  فوق تخ

راه هوایی، داروهای اورژانس یا سایر          به اقدام فوری حیاتی نیاز دارد:        -الف

ها(؛ و/ یا هر    یا آزمایش   ECGمکمل، مانیتور،     ، اکسیژن IVجزاقدامات همودینامیک )به  

یک از حاالت بالینی زیر: اینتوبه، آپنه، بدون نبض، دیسترس تنفسی شدید،                               

09%< 2SPOدهی.، تغییرات حاد در وضعیت ذهنی یا عدم پاسخ 

 دارد که:  (Unresponsiveness) دهیعدم پاسخطبق تعریف، زمانی بیمار 

 تکلم نداشته و از دستورات تبعیت نکند )حاد(؛ یا 

 (.AVPUدر  U یا  Pبه تحریک دردناک نیاز داشته باشد )در درجه 

 بیماری است که باید در اولین تخت خالی قرار داده شود. خطروضعیت پر  -ب

 9-09تر در درجه درد      یا بیش   7با مشاهده بالینی و/ یا نمره           درد/ دیسترس شدید  

 گردد.  تعیین می

ست             تسهیالت:  -ج  سهیالت را شمارش کنید، نه تعداد ت ع متفاوت ت وا ها یا  ان

های انعقادی معادل یک      ها و تست   ، الکترولیت CBCها را )برای مثال        رادیوگرافی

 شود(.سینه دو تسهیالت درنظر گرفته میعالوه رادیوگرافی قفسهبه CBCتسهیالت و 

 عالئم حیاتی در منطقه خطر -د 

 را منظور نمائید. 2سطح  ESIاگر هر یک از عالئم حیاتی در منطقه خطر قرار گرفتند 

 مالحظات تب در کودکان  

را درنظر    2سطح    ESIاست حداقل،     C°82  >روزگی: اگر درجه حرارت        0-22سن  

 بگیرید.  

 را درنظر بگیرید. 2سطح  ESIاست  C < °82ماهگی: اگر درجه حرارت 0-8سن 

، واکسیناسیون ناقص یا فقدان منشأ واضح       C°80  >سالگی: درجه حرارت      8ماهگی تا     8

 نظر بگیرید.در 8سطح  ESIبرای تب را 

 تسهیالت نیستند تسهیالت هستند

 ها )خون، ادرار(آزمایش

 نوار قلب، رادیوگرافی

CT- MRI- اولتراسوند، آنژیوگرافی 

 حال و معاینه )لگن(شرح

تستی که در بالین انجام شده و جواب آن            

 شودآماده می

فقط گرفتن رگ و سالین یا هپارین الک             انفوزیون مایعات وریدی )هیدراتاسیون(

 کردن

 دادن داروی خوراکی دادن داروهای وریدی یا عضالنی یا نبوالیزر

 تزریق واکسن کزاز

 تجدید نسخه

 تماس تلفنی با پزشک خانواده مشاوره تخصصی

 0پروسیجر ساده =

 )ترمیم بریدگی، کاتتر فولی(

 2پروسیجر پیچیده =

 بخشی  با حفظ  هوشیاری)آرام

Conscious sedation ) 

 مراقبت ساده از زخم

 )پانسمان، کنترل مجدد(

 گیری، آویز اندامدادن عصای زیر بغل، آتل
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 <سال 8 <01 <011


