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مشاوره با پزشک
(  دکنپزشک مرکز صحبت )

واحد آموزش مرکز مدیریت و حوادث 
فوریتهای پزشکی زنجان

zums
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ی مراقبتهایی که به بیمار یا مراجع داده م
ی شود جزء اختیارات پزشک مرکز محسوب م

.شود
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دستورالعملها
اید مجموعه ای از راهکارهای ارزیابی و درمانی هستند که مراقبتهای اورزانی را که ب

.در شرایط پیش بیمارستانی به بیمار ارائه شوند،تعیین می نماید



10-50(:پزشک مرکز صحبت کند)مشاوره با پزشک 

نمهایی چه نکاتی باید رعایت شود تا منجر به یک نتیجهه و راه
مطلوب گردد؟



50-10
:فرد تماس گیرنده خود را معرفی نماید-1

کهد  / محمدی هستم از پایگاه فوریت پزشکی: مثال
/...مروارید ، بادامستان 
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ی بها اگر کد، خارج شهر است ؛ فاصله تقریب-2
.اولین مرکز درمانی یا شهر ذکر گردد



50-10

:ددبیمار یا مراجع به درستی معرفی گر-3
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جنسیت
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سن
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(cc)مراجع/ بیمار شکایت 
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زمان شروع عالیم
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(OPQRST)مشخصات مشکل
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عهداد فشارخون، تعهداد نب،،ت)عالیم حیاتی
،میهزان قنهد SPO2تنفس،نوع تنفس،دمها،

...(خون و 
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طبیعی، میوتیک، دیالته،)وضعیت مردمکها
(آنیزوکوریا، واکنش به نور
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ویرگی، سیانوتیک ،پر شدن م)وضعیت پوست
...(ترگور، گرمی یا سردی،خون مردگی ، و 
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ill /Toxic(بیمار و دردمند)



50-10

اگر مشکوک به سکته مغزی(CVA  ) هستیم
Force(قدرت)عضالنی ذکر گردد.
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:مثال

.حافظی هستم از پایگاه فوریتهای پزشکی چیر

ایت ساله ای حاضر شدیم که از درد در مسیر جناق سینه و پشت شک70طبق تماس تلفنی بر بالین آقای 
 last oral)دقیقههه قبههب سههیی زمینههی سههرد کههرده خههورده کههه اسههتفرا  کههرده 10(.CC)دارد

intake)احساس تنگی نفس دارد،( .symptoms )آثار استفرا  در کنار بیمار رویهت مهی .تعریق دارد
(signs.)شود

ولهی (p.past medical history)سابقه بیماری فشار خون باال را ذکر می کند که تحت درمان بوده 
بطور منظم مصرف نمی ( Medication)بوده100و آتنولول  Hداروهایش را که شامب قرص تریامترن 

(Allergy.)سابقه حساسیت به دارو یا چیز دیگری را ذکر نمی کند(Event. )کرده است

Spo2، 20ضربه در دقیقه ، تعداد تهنفس 80، نب، نامنظم با 110روی 180فشارخون : عالیم حیاتی
درصد 80

.مردمکها کمی کوچکتر از حد نرمال ولی پاسخ به نور مناسی است

 TNG،IVمیلی گرمی ، پرل زیرزبانی 80لیتر در دقیقه،قرص آسپیرین 15اکسیژن : اقدامات انجام شده

lineبیحرکت کردن
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ZANJAN


