
 ESIبه روشبیمارستانیتریاژ 
(emergency severity index) 

دکترقاسم دخت وصی

متخصص طب اورژانس

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی زنجان



مفهوم تریاژ 

دسته بندی،اولویت بندی یا انتخاب کردن

ديبنطبقهیاوانتخابمعنايبهفرانسويTrierتریاژازواژه
نیبیماراشناساییبرايبندياولویتآنعنوانازهدفاست
.بمانندمنتظرنبایدکهاست

آندرهکاستمراتبیسلسلهگیریتصمیمفرایندیکتریاژ
ارانبیمسایزبامقایسهدربیماریحدتوشدتنظرازبیمار
.شودمیبندیرتبهبخش



ESIتاریخچه ومعرفی سیستم تریاژ 

 ان لري دومینیک جتوسط یکی از پزشکان ارتش ناپلئون به نام اولین بار واژه تریاژ
اصله این جراح فرانسوي در ف.براي طبقه بندي سربازان مصدوم جنگ به کار برده شد 

.کرددر ارتش ناپلئون خدمت  1815-1797بین سالهاي 

 ک ،لزوم طبقه بندي بیماران مورد بحث قرار گرفت و واژه تریاژ ی1970از اوایل دهه
بار دیگر به عنوان پاسخی براي مشکل ازدحام و دامپینگ در بخش اورژانس مطرح

.گردید

 تمطرح وبه میزان قابل توجهی مورداستقبال قرارگرفسطحی 3تریاژ ، 1980در دهه.

 1989از سطحی تریاژ5سیستم بکارگیري.

 سیستم(index severity emergency(ESI سیستم امریکایی تریاژ است که در سال
به نام هاي ریچارد ووئرز و دیوید ایتل ابداع شد. متخصص اورژانس2توسط 1999







عمومی ترین سیستم های تریاژ

• Traffic director                                                  آمد وشد . هدایت کننده

• Spot check                                                          بررسی موضعی

Comprehensiveتریاژجامع وفراگیر



سیستمهای سطح بندی تریاژ

سطحی2•

سطحی3•

سطحی4•

سطحی5•



.محسوب می شوند comprehensiveسطحی تریاژ از نوع 5سیستم هاي 







ESIمعرفی سیستم تریاژ

تریاژسیستمESIبیمارانآندرکهاستسطحی5تریاژسیستمیک
:شوندمیبنديدرجهاصلیفاکتور2براساس

.شدت بیماري و میزان وخامت وضعیت بالینی بیمار1)

. میزان تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس است2)



:انجام تریاژ

الگوریتموروشاینباتریاژچگونگی،ESIسیستمبابیشترآشناییبرايمرحلهایندر•
.شودمیدادهتوضیحقدمبهقدممربوطه،

ورسیدبپخودتانازبایدالیسؤچهکهگویدمیکنندهاستفادهبهESIازالگوریتمپلههر•
داریدنیازتریاژبراياطالعاتیچهبه



ESIمراحل تریاژ
(Aنقطه)؟استفوتحالدربیمارآیا:اولمرحله1)

(Bنقطه)؟بماندمنتظرتواندمیبیمارآیا:دوممرحله-2)

(Cنقطه)؟کدامندنیازموردمنابع:سوممرحله3)

(Dنقطه)بیمارحیاتیعالیمچک:چهارممرحله4)













مثال هایی از بیمار در حال مرگ
ایست قلبی•
ایست تنفسی•
زجر تنفسی شدید•
%90اشباع اکسیژن کمتر از •
ن بیمار با ترومای متعدد بدو•

پاسخ
6مسمومیت با تعداد تنفس•
بچه شل •
آنافیالکسی•



حیات هنده دت نجا غیر اقدامات اقدامات نجات دهنده حیات قدامات اعا نو

درمان با اکسیژن نازال و 

ماسک

ونتیالسون با ماسک و 

انتوباسیون

س کریکوتیروئیدوتومی اورژان

ونتیاسیون غیر تهاجمی 

:اورژانس شامل
CPAP وBiPAP

راه هوایی وتنفس

قلبی مانیتورینگ دفیبریالسیون قلبی 

کاردیو ورژن اورژانس 

ضربان ساز خارجی

درمان الکتریکی

الکتروکاردیوگرافی 

تستهاي آزمایشگاهی 

اولترا سونوگرافی 
FASTسونوگرافی

(ريفشاپنوموتوراکس)سوزنباتوراکوستومی1.

(تامپوناد)پریکادیوسنتز2.

(ارستباسینهترومايبیمار)بازتوراکوتومی3.

عدموشوكبیمار)استخوانیداخلراهبرقراري4.
(محیطیوریدبهدسترسی

پروسیجر

هپارینالك
IVگرفتن

بیماراندر)وریديداخلمایعاتبااحیا1.

(شوك

شوكبابیماردر)اورژانسخونتزریق2.

(هموراژیک

خارجیفعالخونریزيکنترل3.

همودینامیک



نقطه تصمیم گیري ب
؟بماندظر تایا بیمار نباید من



:مرحله دوم در تصمیم گیري

؟استپرخطرموقعیتیکاینآیا(1

اییتوانعدمیاآلودگيخوابگیجي،ازجدیديشروعبیمارآیا(2
؟کندمیتجربهرا،شناختدر

آیا بیمار درد شدید یا دیسترس شدیدي را تجربه می کند ؟ (  3



ودهیمپاسخزیرسوالسهبهباید2سطحبیمارانتعیینبراي
2حسطدربیمارباشدمثبتزیرسواالتازکدامهرپاسخاگر

:گیردمیقرارتریاژ

؟باشدمیخطرپرعالیمدارايبیمارآیا1.

؟باشدمیمکانوزمانیابیجهتوتوجهاختاللویالتارژيدچاربیمارآیا2.

باشد؟میشدیددیسترسیاشدیددرددچاربیمارآیا3.



تریاژ2اقدامات سطح

.کردتوجهمواردزیرهمبهبایدربیماوعالئمشکایتبردرنظرگرفتنعالوه2سطحتعیینبراي

بیمارسن

بیمارمصرفیداروهايوبیمارپزشکیسابقه

شودویزیتپزشکتوسطدقیقه10طیبیمار.



تریاژ2اقدامات سطح

شودانجاماساسیاقدامدوباید:

.گرددثبتتریاژفرمدروشدهگیرياندازهتریاژاتاقدربیمارحیاتیعالئم1.

رینگ،مانیتووریديراهبرقراريمثل).گرددآغازبالفاصلهپرستارياولیهاقدامات2.
(.نمایدآغازرا...وقلبی



وضعیت پرخطر 

.داردسریعدرمانیمداخالتبهاحتیاجیارفتخواهدوخامتبهروزودیبهکهوضعیتی•

.میدهدتشخیصتجربهبرمبتنیششمحسکمکباومشاهدهگفتگو،ازپرستارراوضعیتاین

.داشتخواهدمهمینقش(پرستار)تریاژمسولدانشوتجربهشدهذکروضعیتهايشناختدر•

.کننداستفاده2سطحتعییندرطالییقوانینبعضیازتجربهکمافرادکهشودمیتوصیه



پرخطرقوانین در موقعیت هاي  نمونه هایی از 

.        دسته بندی می شود2ESIبیمار سالخورده با درد شکم در سطح:   سن بیمار•

.   دسته بندی می شود3ESIساله باعالیم حیاتی پایدارودرد شکم در سطح 20درحالیکه یک بیمار 

.  را قلبی در نظر بگیرید تا خالف ان اثبات گردددردهاي قفسه ي سینه تمام •

.بار دار هستند مگر خالف آن اثبات گرددزنان در سنین باروري تمام •



خطرپروضعیتازمثالهائی

شی ، ولی احتیاج به مداخله حیات بخمشکوک به سندرم کرونریدرد مدام قفسه سینه، •
.فوری ندارد وازنظرهمودینامیکی ثابت 

.نباشدکه در سطح یک سکته مغزی عالئم •

.پایدارحیاتیبا عالئم حاملگی خارج رحمی خانم جوان مشکوک به •

.یا اقدام به خود کشیخودکشیتمایالت •

.همراه با تبشیمی درمانی و ضعف ایمنيبیماري تحت درمان با •



مثال ها

.گیردمیقرار2سطحدر24تنفسوسرعت117قلبضربانباهماتمزوساله70بیمار•

.گیردقرار3درسطحفاکتورخاصوجودریسکوبدوننرمالحیاتیوعالئمبارکتوراژيساله30بیمار•

.(پرخطر)میگیردقرار2سطحدرخستگیوگاستراپییاسینهقفسهدرددچاربیمار•

.گیردمیقرار1سطحدرهمودینامیکاختاللوسینهقفسهدردبابیمار•

.گیردمیقرار3سطحدرخلطوسرفهوتبوسینهقفسهدردباساله20بیمار•

(لتارژي)گیردمیقرار2سطح؛در؛لتارژيهوشیاريافتباسردرددچاربیمار•



مثال ها

.(پرخطر)گیرندمیقرار2سطحدرهوائیراهاستنشاقیضایعات•

.گیردمیقرار1سطحدرتنفسیدیسترسعالئموجودواستنشاقیسوختگی•

.گیردمیقرار1سطحدرهوائیراهانسدادعالئموصورتتروماي•

.(پرخطر)گیردمیقرا2درسطحهوائیراهخطرانسدادواحتمالصورتبیمارباتروماي•

سنکوپرهپو؛سنکوپسپسیس؟؟؛گلیسمیهایپو؛گلیسمی؛هایپردیابتیاسیدوزکتوبیماران•
.گیرندمیقرار(خطرپرعنوانبه)2سطحدرنوتروپنیوتبوالکترولیتی؛اختالالت



مثال ها

.گیردقرارمی2درسطحواژینالوخونریزيکمشبادردیااواخرحاملگیبیماربارداردراوایل•

.دهدمیقرار1بیماررادرسطحهمودینامیکاختاللهستنداماهمیشه2درسطحداروئیاکثرمسمومیتهاي•

بهضربهی،شدید،سوختگدهیدراسیون،سپسیس،دیابتی،تشنجاسیدوز،کتوقراريبیدچارنوزادان•
.گیرندمیقرار2سطحدر38مسلويوبیشترتبباماه1زیرخوارشیرهمچنینوسر،مسمومیت



مثال ها

موارداماگیرندمیقرار2سطحدرشدیدتروماهايوخطرپرهايمکانیسمباتروماموارداکثر•
يالهکشوسینه؛گردن؛سربهنافذسیبآوگلولهترومايوتنفسیمشکل؛همودینامیکاختالل

.دهدمیقرار1سطحدررابیمارران

ستگیشکاحتمال،اندامنسبییاکاملقطعواعصاب،عروقدرگیريیاکمپارتمان،سندرموجودعالئم•
(پرخطر)گیرندمیقرار2سطحدرهمههادررفتگیانواعوهیپ،فمور

(خطرپر)گیردمیقرار2سطحردشیمیائیباموادچشمسوختگیویادیدبااختاللچشمتروماي•



هوشیاري اختالل سطح 
2ESIسوال دوم در سطح

دهدتریاژ قرار می 2سطح در اررا مبیبه مکان و زمان واختالل دروقوف لتارژي؛منگی •

رتصوبهاگرعالئماینبروزکهاستنکتهاینبهتوجهمرحلهایندرمهمينکته•
حالتدرايزمینهطوربهکهبیمارانیودهدمیقرار2سطحدررابیمارباشدحاد

قبعمثل).گیرندنمیقرارسطحایندردارندقرارمکانوزمانبهوقوفعدمومنگی
(آلزایمردچاربیمارانیاذهنیافتادگان



 سیستم با هوشیاري سطح بررسی

  ور درد م ر  به پاسخ

 هوشیار

A V P U  

 پاسخ  اقد

   می م ر  به پاسخ





شدید درد یا دیسترس
ESIتریاژ2سوال سوم درسطح 

.باشدنظرمد2سطحاحتمالیبیمارعنوانبهباید10از7ازبیشتردردمقیاسبابیمارکلیطوربه•

ندمیتواندردتسکینازپسبلکهگیرندنمیقرار2سطحمعیاراندامهادردمثالموضعیدردهايالبته•
معیارباالشدتبادردسر؛بیضه؛دردشکمیدردمثلشدیداحشاییدردهاياما.باشندپزشکمنتظر
.میباشند2سطح



مقیاس درد چیست؟



مثال ها برای درد

.گیردمیقرار2سطحدر10از10شدیدفالنکدردبابیمار•

.گیردمیقرار2سطحدر10از8شدتباشکمیشدیددردبامسنبیمار•

.گیردمیقرار2سطحدراستخوانیشدیددردبامتاستاتیککانسربابیمار•

،بیمارانتریاژمحوطهدرتهاجمیرفتار،حادسایکوزمثلشدیدروانیدیسترس•
زاناشیمثالشدیداضطرابوحاد،سوگواريآزاريهمسرقربانیپرخاشگر،بیمار

.گیرندمیقرار2تریاژسطحدرشدیددیسترسعنوانبه،همگیجنسیتجاوز





تریاژ3سطح 





تعیین تسهی ت مورد نیاز بیمار 



تعریف سطوح بر اساس تسهیالت  

(2سطحموارديدریاو)3سطح:مورد2وبیشتراز2•

4سطح:مورد1•

5سطح:اورژانستسهیالتازاستفادهبهنیازعدم•



سواالت شایع در مورد تسهیالت   

گرافی؟وتیسی

پسباشندنمیجزوتسهیالتآتل؟ankle sprainنیازبهبهتوجهباxrayاست4سطح.

استتسهیالتجزوزمانبهنیازبهتوجهبا؟چشمشستشوی.

4سطحشستشو،بهنیاز؟سوزانندهغیرموادباچشمالودگی

2سطحبودنپرخطربدلیل؟سوزانندهموادباالودکی









تریاژنقش عالئم حیاتی در 

ازبیشترویا2بهنیازصورتدرج،بالف،گیريتصمیمنقاطازگذرازپس•

نظردرحیاتیع ئمباید3سطحدربیماردادنقرارازقبلاورژانستسهی ت

danger)خطريناحیهدربیمارحیاتیع ئم هصورتیودرشودگر ته zone)

.یابدارتقاء2سطحبهبیمارباشند



D ؟  یا عالئم حیاتی بیمار قابل قبول است









درجه کودك را درمنطقه پرخطر 38ماه تب باالي 3در بچه هاي کمتر از •

درجه کودك را 39سال تب باالي 3ماه تا 3در کودکان قرار میدهد2یعنی

قرارمی گیرد  2درسطح 



5و4بیماران سطح

فردتوسطشدنویزیتبرايتوانندمیESIپنجوچهارسطوحبیمارانبالینینظراز•
مارانبیاینرجوعارباببهخدماتدیدازوجوداینبا.بمانندمنتظرساعتچندمسئول

-Trackیاurgentمراقبتیمحیطیکدرباشدبهترشاید Fastقراررسیدگیمورد
.گیرند



شکم و دستگاه گوارش

• درد شکم یک شکایت اصلی شایع در  ED می باشد، چه چیزی آن را
پرخطر می کند؟ 

• 3بیماران دارای درد شکمی اغلب در شروع مصاحبه تریاژ سطح  ESI
در نظر گرفته می شوند و بعد از تشخیص تاكیكاردي یا سایر ریسك 
فاكتورها ممکن است پرستار تریاژ تشخیص دهد که  بیمار در معرض 

)خطر باال  high risk .می باشد( 



:ریسك فاكتورهاي درد شکمی 
• عناصر مهمی می باشند و به تشخیص وجود یک تعداد تنفس و ضربان قلب 

.موقعیت پر خطرکمک می کنند

• . موجود تنهایکی از عوامل متعدد است که باید به آنها توجه کرددردمیزان

• .با درد شدید شكم هم جز موارد پر خطر تلقي مي شوندبیماران سالمند
• درد داشته است؟مدتبیمار چه

• باعث شده که بیمار به چه چیزاکنون  EDمراجعه کند؟

• دارد؟تهوع ، استفراغ یا اسهالآیا بیمار حالت 

• ؟( هیدراتاسیوند)آیا بیمار آب بدنش را از دست داده است 

• در رکتوم باید جدیوجود خونبروز استفراغ  خونی یا شکایت اصلي بیمار مبني بر 
.تلقي شده و در كنار آن عالئم حیاتی مورد بررسی قرار گیرد



بهخوردکهدویدمیبرادرشبدنبال«میگویدسراسیمهايماهه19کودكمادر.3•
باشدشتهدارابخیهتحملنکنمفکر.بودگرفتهخونراجاهمه.شدپارهلبشومیزلبه
فراترورمیلیونلبهازکهويلبدرسانتیمتري2پارگیکهمیگوییدويبهشما.»

.استطبیعیويسنبامتناسبحیاتیعالیم.داردوجوداسترفته

دو یا بیشتر: مورد نیازتسهیالت تعداد 



استکردهمراجعهراستشدستشستدرمتريسانتی3السراسیونباايساله37نجار

شارفدارمنیازکزازواکسنکهمیدانم«:میگویدشمابهاو.استشدهپانسمانويزخم
سانتیگراددرجه37حرارتدرجهو16تنفستعداد،88نبضتعداد،142/76خون
.است

1:تسهیالت مورد نیار

4سطح 



باساله76خانموي.کندمیجعهمرادستعفونتباپزشکتوصیهدلیلبهبیماري•
چپدستکفدرمتورمناحیهوي.استدیابتوکلیهمزمننارسایی،آرتریتسابقه
تب.نداردآلرژيسابقهوکندمیمصرفداروتعدادي.استحساسوقرمزکهدارد
.است60/102خونفشارو16تنفستعداد،72نبضتعداد.ندارد

س•

بیشتریا2نیازموردتسهیالتتعداد
3سطح



»گویدمیوي.کندمیمراجعهاورژانسبهشکمشدیددرددلیلبهايساله76آقاي•
شدتوشدهشروعازمراجعهقبلدقیقه30درد.«کندنیمبدومراخواهدمیانگارکسی

ابقهس.نمایدمیمصرفدیورتیکداردوهایپرتانسیونسابقه.دهدمینشان10از10آنرا
کردهعرقوسردپوستش.پیچدمیبخودازدردونشستهویلچربیماردر.نداردآلرژي

SpO2و24تنفستعداد،68/88خونفشار،122نبضتعداد.است 94 .است%

نیاز به اقدام نجات دهده

1سطح



فکبهشیرجههنگامويصورت.آیدمیاورژانسبهشنالباسباايساله16پسر-•
لدلیبهگویدمیوي.داردبینیوپیشانیرويخراش.استکردهبرخورداستخر

.داردپزشکویزیتبهنیازهردودستدرگزگزاحساس

وضعیت پر حطر
2سطح



با.ردداپزشکتوسطویزیتدرخواستپاناخنبودنسفتدلیلبهايساله76آقاي-•
عالیم.اشدبنمیخودپايهايناخنگرفتنبهقادرويکهشویدمیمتوجهبیشترپرسش

رااسپريچندینوداردCOPDسابقه.کندنمیذکرراپوستدرعفونتیازخم
.استطبیعیويحیاتیعالیم.نمایدمیمصرف



بکبوردرويبرحرکتبینقلیه،وسیلهباپرسرعتتصادفپیدرايساله17راننده-•
يروبرمتعددهايپارگی.داردشکایتشکمدرداز.شودمیمنتقلاورژانستوسط
،86نبضتعداد،60/102فشارخون:ورودازقبلحیاتیعالیم.داردچپبازوي
SpO2و28تنفستعداد 96 .است%

وضعیت پر خطر2سطح 



سوختنحالدرآپارتمانواردخودمداركکیفبرداشتنبرايکهايساله26خانم-•
ودردگلوازوداردصداخشونت.استشدهآوردهاورژانسبهنفستنگیدلیلبه،شده

هدرج.کندمیمصرفاسپرينیازدرصورتوداردآسمسابقه.داردشکایتسرفه
فشارخونو114نبضتعداد،40تنفستعداد،سانتیگراددرجه6/36حرارت

.است74/108

نیاز به اقدام نجات دهنده1سطح 



.شودمیمنتقلاورژانسبهEMSتوسطحمامدرافتادندنبالبهايساله78مرد-•
پروستاترکانسسابقه.استداشتهسرسبکیاحساسحمامبهرفتنازقبلگویدمیوي

نبضعدادت.استمرطوبوسردپوستش.دارددیورتیکباکنترلتحتهایپرتانسیونو
.است66/84فشارخونو24تنفستعداد،نامنظمو178

نیاز به اقدام نجات دهنده1سطح



.ارددپزشکتوسطویزیتدرخواستادراريعفونتاحتمالیدلیلبهايساله52خانم•
،نداردآلرژيسابقه.نداردواژنازترشحیادردشکم.داردادرارتکرروسوزش
درجه4/36حرارتدرجه.نداردخاصیبیماريسابقهوکندمیمصرفویتامین

.است70/142فشارخونو78نبضتعداد،14تنفستعداد،سانتیگراد



.استشدهمنتقلاورژانسبهEMSتوسطنردبانازسقوطدنبالبهايساله32خانم•
واستگرمپاانگشتان.است+2ويپاينبض.داردراستپايساقبازشکستگی

یاتیحعالیم.استمنفیآلرژيودارومصرف،بیماريسابقه.آنهاستحرکتبهقادر
.استطبیعی



الپرتقاندازهبهايلختهدفعدلیلبهگذشتهروز10درزایمانسابقهباساله34خانم•
.ستانداشتهمشکلیاشگذشتهبارداريدودر.استپریدهرنگاو.استکردهمراجعه

تعداد،132نبضتعداد،40/86فشارخون.بکشددرازکهکندمیدرخواستشمااز
SpO2و22تنفس 98 .است%

.نیاز به اقدام نجات دهنده حیات : 1سطح 



.شودمیمنتقلاورژانسبهEMSتوسطحمامدرافتادندنبالبهايساله78مرد-•
پروستاترکانسسابقه.استداشتهسرسبکیاحساسحمامبهرفتنازقبلگویدمیوي

نبضعدادت.استمرطوبوسردپوستش.دارددیورتیکباکنترلتحتهایپرتانسیونو
.است66/84فشارخونو24تنفستعداد،نامنظمو178

نیاز به اقدام نجات دهنده حیات: 1سطح 



.استشدهمنتقلاورژانسبهEMSتوسطاستشدهپیداحمامدرکهايساله76آقاي-1
شدهیافتودبشدهخرماییبرنگمدفوعبهآغشتهتوالتکاسهدرحالیکهزیرلباسبابیمار
قرصونخترقیقبرايوداشتهدهلیزيفیبریالسیونسابقه«میگوینداشخانواده.است
نبضتعداد،p/70فشارخون:حیاتیعالیم.»استمیکردهمصرفکوچکیرنگآبی

.است40تنفستعدادو128



هکردمعرفیاورژانسبهآپاندیسیتبهشکباراايساله7کودكاطفالپزشکیک•
مشک.استگرفتهخویشدهانجلويراغاستفراکاسهونشستهآرامکودك.است

.استداشتهمداوماستفراغاطفالمطبدرواستشدهشروعامروزصبحازدردش
و20تعدادتنفس،94نبضتعداد،سانتیگراددرجه8/36حرارتدرجه:حیاتیعالیم

.است62/88فشارخون



هدوبارشدنخارجبدلیلسالمنداننگهداريمرکزازکاشکتیکساله63مرد-3•
.استشدهمنتقلاورژانسبهايتغذیهلوله

خانهدرمغزيوسیعسکتهبدلیلقبلچهارسالاز.نداردپاسخدهیمعمولبطوربیمار•
.میشودنگهداريسالمندان



.گذاشتمزدهزنگمیخیکرويبرراپایم:میگویدايساله29خانم-5•
شناختهحساسیتسابقه.نداردخاصیبیماريسابقه.امنزدهکزازواکسنکهسالهاست

.نمیکندمصرفدارویی.نداردشده



COPD)ریهمزمنانسداديبیماريسابقهباايساله72خانم-6• کارافزایشو(
تنفسهایمدیروززا«میگویدبشمااوتنفسهابین.میشودمنتقلتریاژبهویلچیرباتنفسی

.است%84وي2SpO.»دارمتبوبدترشده



الکلکهشدهپیداحالیدر.استشدهمنتقلاورژانسبهEMSتوسطايساله73مرد•
هب.استداشتهپیشانیناحیهدرسانتیمتري4دهندهخونریزيزخمومیکردهمصرف
.است14ويGCSوداردوقوفمکانوزمان،اشخاص



شدهنهسیقفسهدرددچارقبلیکساعتازبرفپاروکردنبدنبالايساله52مرد-14•
وسردپوست.داردنفستنگیوتهوع.دارد10/10بنديدرجهويدرد.است

.استنامنظمو52نبضتعدادو،50/86فشارخون.داردمرطوب








