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ارزیابی اصلی و اساسی بیماران 

ومدیریت آن توسط پرستاران





بررسی پرستاری یکی 

مهم مراقبتهای اجزاء از 

پرستاری جامع و اساس 

. استفرایند پرستاری 







 و   
 بررسی جسمی 

تاریخچه سالمتی 



مشخص کردن گزارشات قبل از انتقال بیمار :الف

به بیمارستان جهت آمادگی زمان تحویل و 

بیمارستانرسیدن بیمار به 

مشخص کردن معاینات واضح و موثر به صورت :ب 
اولیه و ثانویه جهت بیماران 



مشخص نمودن تمام آسیب های بیمار جهت :ج

مراقبت بر اساس اولویتهای مورد نیاز بیماران

 

احیا اولیه و اساسی بیماران با آسیب های :د

جدی و تریاژ  مناسب آنها 



مشخص کردن ايلًیتُای مراقبتی (ٌ
قطعی بًسیلٍ تشخیص محل اوتقال 

.بیمار درمراحل بعذی درمان

برقررراری ارتبرران برریه مررذد ً ي  (ي
پرستار











  

توجه به گزارش قبل از انتقال بیمار (الف

آسیب به بیمارستان و مکانیزم 
 



تیم درمان باید توجو دقیق بو گزارش قبل از انتقال بیمار بو بیمارستان (1
.داشتو باشد

توجه به مکانیزم آسیب ها ی وارده به بیمار(2 

توجه به مکانیزم آسیب و انتقال انرژی به بیمار که شامل کراش های ناشی از ضربه (3 
.تروما ها می باشد assaultافتادن ها ،کراش یا  -penetrateدر اتومبیل ،آسیبهای 

توجه به کلیه عالئم بالینی بیمار ،درد حساسیت ها و تاریخچه مصرف دارو ها در (4 
وی



در اتاق احیا درمانحاضر شدن کلیه افراد تیم (1

 

استفاده از احتیاط های استاندارد برای کلیه (2

اعضا و تیم درمانی

مطمئن شدن از تهیه  وسایل و تجهیزات به نحو مناسب (3

  و عملکرد صحیح آنها جهت معاینه و درمان بیمار





:روشهای معاینه
(  (inspectionنگاه کردن 

( (palpationلمس کردن

 

( (percussionدق کردن 

(Auscultation)سمع کردن 





( :اصلی)ارزیابی اولیه 
A : کنترل وباز بودن را ه هواییAir Way



B :         تنفس

Breathing



Circulation. c

توجه به گردش خون با 

کنترل خونریزی



D : کنترلGCS  و معاینه

مردمکها 

Disability 



E :توجه به محیط و خارج کردن لباس بیمار

 

Esposure /

Enviromentol control



Aنگهداری راه ىوایی با توجو بو کنترل مهره ىای 
گردنی 

ارزیابی -1

ارزیابی جهت باز بودن راه هوایی (الف

مهره های گردنی را در حالت  خنثی با استفاده از کالر (ب
.قرار دهید

توجه به هرگونه آسیب یا انسداد درمجاری تنفسی(ج



 chin liftیا  Jaw thrustا٘جاْ ٔا٘ٛر (اِف

.عاوؾٗ راٜ ٞٛایی تیٕار اس تزؽحات( ب

ٔذاخالت  -2

  Oropharyhgealاعتفادٜ اس راٜ ٞٛایی ( ج
Nasopharyhgealیا 

ٌزد٘یی تا ٔزالثت اس ٟٔزٜ ٞاETTاعتفادٜ اس (  د
ٚ )Cricothyroidotomy ٝ٘پیؾٍیزا
Video-laryngoscopy( س



B تنفس  
.پٛؽؼ ٞای رٚی لفغٝ عیٙٝ را وٙار تش٘یذ(اِف

.ػٕك ٚ تؼذاد تٙفظ را ٔٛرد ارسیاتی لزار دٞیذ(ب
.صذاٞای تٙفغی را عٕغ ٕ٘اییذ( ج
.صذای لّة را عٕغ ٕ٘اییذ(د
تٝ حزوات دیٛار٠ لفغٝ عیٙٝ تٝ صٛرت دٚطزفٝ ٍ٘اٜ  (ٜ

.وٙیذ
لفغٝ عیٙٝ را تٝ صٛرت دٚ طزفٝ تا ِٕظ وزدٖ اس ٘ظز  (ٚ

.حزوت ٚ آعیة تزرعی ٕ٘اییذ

ارزیابی وجود و کیفیت مناسب راه هوایی  -1



:مداخالت -2
:تجویز اکسیژن

تجویز اکسیژن باجریان باال توسط ماسک صورت 

non -rebreather

 

  Tension pneumothoraxتوجه به عالئم 

دیسترس تنفسی ،بزرگی ورید گردنی ،تکی کاردیا 
و فقدان صداهای   Tracheal deviation،هیپوتنشن، 

.تنفسی در سمت آسیب دیده است



 needleجهت نموتوراکس  Tensionدر صورت 
decompression  بوسیلوchest tube  یا نیدل

.آمادگی داشتو باشید

از پانسمان که از بازPneumothoraxدر صورت

سه طرف چسب می خورد استفاده نمایید جهت حمایت 

.تنفسی در صورت نیاز از اینتوباسیون استفاده نمایید















C  .تٛجٝ تٝ ٌزدػ خٖٛ ٔخصٛصا وٙتزَ خٛ٘زیشی
:ارسیاتی-1

ٔؾخص ٕ٘ٛدٖ ػالیٓ خٛ٘زیشی ٚ ؽٛن (اِف
ارسیاتی عطح ٞٛؽیاری(ب
ارسیاتی ٘ثض تیٕار اس ٘ظز ویفیت ،تؼذاد ٚ ٘ظٓ(ج
pallor  ٚcyanosisارسیاتی رً٘ پٛعت اس ٘ظز (د

ارسیاتی پٛعت تیٕار اس ٘ظز دٔاٚ رطٛتت (ٜ

تٛجٝ تٝ ػالئٓ درد  لفغٝ عیٙٝ ،اضطزاب، عزٌیجٝ (ٚ
در تیٕار



ATLS classification of hypovolemic shock



CLASS Assessment Intervention

Class 1 Hemorrhage

10 – 15% Blood loss

(750 cc  or  loss)

- May be slightly anxious

- Pulse < 100 / minute

- Skin – warm – dry – pink

- Normal  BP & Pulse pressure

- Normal Respirations

- Capillary refill <2 seconds    

_ Control  obvious bleeding

_ Administer  IV crystalloids

Class 2 Hemorrhage

15 – 30 % blood less

(800 - 1500 cc)

- Tachycardia (greater than 100)

- Normal systolic BP

- Pulse pressure narrows 

- Mildly  anxious 

- Slightly cool skin

-Urine output decreased

-(20-30cc/hr) 

-Oxygen administration

-Two large bore IV s

-Crystalloids replace at 3cc for 

every1cc of blood lost(2000-

4000cc) May require blood prod.

- Identify source and control 

bleeding 

- Surgical intervention 

Class3 Hemorrhage

30 – 40%  blood loss

(1500 – 2000 cc)

-Anxious. Restless or confused

-Tachycardia (>120/min)

-Cool- clammy-and pale

-Decreased systolic BP

- Narrowed pulse pressure 

-Oxygen / Initiate two or more 

large bore IV . Continue rapid 

infusion of crystalloids .titrate to 

Pt  response/ Prepare for 

administration of blood / Identify 

source & control bleeding/ 

Su.Int. 

Class 4 Hemorrhage

Greater than 40% blood 
loss (2000cc or more)

-Decreased level of consciousness / 

Tachycardia >140 thready pulse / Pale. 

Cool.clammy skin /Severely decreased  BP/ 

Narrowed pulse Pressure/Urine out put 

minimal or none/A.B.G = metabolic acidosis 

& respiratory alkolosis

-Oxygen /Multiple large bore IV 

lines/ Administer blood 

products 

Identify source and control 

bleeding / Surgical intervention 





:مداخالت -2
فؾار ٔغتمیٓ تزرٚی ٔحُ خٛ٘زیشی (اِف

:   احتیاط
احیا تٛعط ٔایؼاات  . اِٚیٝ وٙتزَ خٛ٘زیشی اعت ٞذف (ب 

.ضزٚری ٔی تاؽذ أا در ٔزحّٝ دْٚ اِٚٛیت لزار دارد

دٚخط ٚریذی تشري جٟت تیٕار ٌزفتاٝ ٚ خاٖٛ تیٕاار    (ج
تٝ  Base lineٚ وزاط ٔچ ٚ آسٔایؾات  typeجٟت وٙتزَ 

آسٔایؾٍاٜ فزعتادٜ ؽٛد در صٛرت ٘یاس تٝ وٙتزَ خاٖٛ اس  
.٘ظز عطح اِىُ یا عْٕٛ ٘یش ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ٌزفتٝ ؽٛد

.اعتفادٜ اس عزْ ریٍٙز الوتات یا ٘زٔاَ عیّیٗ ٌزْ(د



استفادُ ازخَى گرم( ُ

در صَرت ًیاز بِ فیکس کردى استخَاى لگي ٍ فوَر جْت   (ٍ
.کٌترل خًَریسی از ٍسایل کوکی استفادُ شَد

.اًجام هذاخالت جراحی(ز

کتتِ شتتاهل  Pericardialtamponadeدر صتتَرت ههتتاّذُ  ال تتن (ح
pulsusبسرگتتی ٍریتتذی ّتتای گتتردى ش کتتاّ، فهتتارخَى ش paradoxus

,muffled heart tones   ٍnarrowing pulse pressure    درصتَرت ًیتاز
ٍسایل هَرد ًیاز جْ  پریکاردیَ سٌتس ششَک قلبی شتَراکتاتَهی هْیتا   

.گردد

بی حرک (ط

کٌترل درد بیوار(ی 



:احتیاط
:ػالئٓ تاِیٙی ؽایغ ا٘فاروتٛط حاد ٔیٛوارد

اضطزاب ،درد تا ا٘تؾار تٝ ٞز دٚ دعت تٝ ٘احیاٝ  
دلیمٝ ،احغاط عٍٙیٙی ٚ فؾار  30فه تیؼ اس 

.رٚی عیٙٝ ٔٛرد تٛجٝ لزار ٌیزد

:حتیاط ا
ػالئٓ ٚ ٘ؾاا٘ٝ ٞاا پزیىاردیااَ تأاٛ٘ااد ٚ تٙؾاٗ      

.ٕ٘ٛتٛراوظ ؽثیٝ ٞغتٙذ 



D:Disability

 ارسیاتی(1

ارسیاتی عطح ٞٛؽیاری تیٕار تا اعتفادٜ اس وٙتزَ  (اِف
(GCS)

ارسیاتی ا٘ذاسٜ ، ویفیت ٚ ٚاوٙؼ ٔزدٔه تٝ ٘ٛر (ب

ٔغٕٛٔیتٟا تا دارٚ ٚ ٔٛاد ٔخذر( ج





:ٔذاخالت (2

وٕتز   GCSدر صٛرت واٞؼ عطح ٞٛؽیاری تیٕار ٚ ( اِف 
.تیٕار جٟت ایٙتٛتاعیٖٛ آٔادٜ ؽٛد8اس 

.تشریك ٔایؼات ٚ خٖٛ(ب

تا جزاح ٔغشٚ اػصاب یا پشؽه ٔغش ٚاػصاب جٟت  (ج
آعیثٟای ٚاردٜ تٝ عزٚ ػالئٓ واٞؼ عطح ٞٛؽیاری    

.ٔؾٛرت ٕ٘اییذ

٘اِٛوغاٖ ،دوغتزٚس ٚ دارٚٞای ایٙٛتٛرج در دعتزط (د
لزار ٌیزد



E: ٖوٙتزَ ٔحیط/ خارج وزدٖ ِثاط تیٕارا

:ارسیاتی -1

.ِثاعٟا تیٕار وأال خارج ؽٛد ٚ تیٕار ٔؼایٙٝ ٌزدد(اِف

در تزخی ٔغٕٛٔیتٟا اس طزیك پٛعت تاا خاارج وازدٖ    (ب
.ِثاعٟا جذب عْٕٛ وٕتز ٔی ؽٛد





ٔذاخالت-2

اعتفادٜ اسپتٛی ٌزْ ، عزْ ٌزْ ٚ 
.عیغتٓ ٌزْ وٙٙذٜ ٞٛا





:
وٙتزَ ٚ ارسیاتی ػالیٓ حیاتی (اِف

pulse Oximetryا٘ذاسٜ ٌیزی (ب
ECG monitoring( ج
ABGا٘ذاسٜ ٌیزی(د
ْ (ح FAST( Focused abdominal sonography,ا٘جاا for 

trauma) 
peritoneal larage)  Diagnostic )DPL

درصٛرت ٘یاس  Gastric tubeٌذاؽتٗ ( ٚ
Urinary catheter(س
رادیٌٛزافی اس عیٙٝ ٚ ٍِٗ(ٜ

آسٔایؾات اختصاصی درٔغٕٛٔیتٟا( ط
ارسیاتی جٟت ا٘تماَ تیٕار( ی





، خٛ٘زیشی ٚ آعیة Deformityاعتخٛاٟ٘ای عز اس ٘ظز -

تٛجٝ تٝ واٞؼ ٔٛ در تزخی ٘ماط عز تیٕار-

تٛجٝ تٝ ٞزٌٛ٘ٝ عزدرد در ٔٙاطك ٔختّف عز-

.دلت تٝ تزؽحات ٌٛؽٟا ٚ تیٙی -





ٔذاخالت(ب

وٙتزَ خٛ٘زیشی تافؾار ٔغتمیٓ تز ٔحُ آعیة-

 
دلت تٝ تٕاْ ِِٛٝ ٞا ٚ اتصاالت تیٕار-

ٚ ارتثااط آٖ تاا    BPتٛجٝ تٝ تغییازات ػالئآ حیااتی ٚ    -
عزدرد



:ارسیاتی ( اِف

وٙتزَ ٔجذد راٜ ٞٛایی تیٕار -

ارسیاتی تغییزات  ٔزدٔه ٞا ٚافتإِٛعىٛپی -

ارسیاتی آعیة ٞای چؾٓ ٚ اعتخٛاٖ حذلٝ ٚ تٛجٝ تٝ  -
واٞؼ  ٘اٌٟا٘ی تیٙایی ٚ ؽٙٛایی 

تٛجٝ تٝ ِثخٙذٚ اخٓ تیٕار-

ٞزٌٛ٘ٝ خٛ٘زیشی، ٚرْ ٚ جاتجایی اعتخٛاٖ ٔٛرد   -
ٔؾاٞذٜ لزار ٌیزد





:ٔذاخالت ( ب

تزلزاری راٜ ٞٛایی -

وٙتزَ خٛ٘زیشی -

درصٛرت ٚجٛد خارج وزدٖ ِٙشٞای تٕاعی-

ؽغتؾٛ  چؾٕٟا ی آِٛدٜ اس داخُ تٝ عٕت خارج -



ؽىغتٍی عتٖٛ فمزات تٝ ػّت آعیة ٘خاع یاه صاذٔٝ   
.ٚخیٓ اعت

:ارسیاتی 

ٔؾاٞذٜ ٚ ِٕظ ٌزدٖ اس ٘ظز خاٛ٘زیشی ٚتغییاز ؽاىُ ٚ    •
.آعیة

 tracheaتزرعی ػزٚق ٌزدٖ ٚ  •

hoarsenessتٛجٝ تٝ  تغییز صذا ٚ  •















:ارسیاتی 
تٛجٝ تٝ سخٓ ٞای تاس،وثٛدی ٚ حزوات لفغٝ عیٙٝ •

لفغٝ عایٙٝ   expansionٚ ٘حٜٛ    symmetryتٛجٝ تٝ •
تٝ صٛرت دٚ طزفٝ

عٕغ صذاٞای تٙفغی •

.ِٕظ لفغٝ عیٙٝ، اعتخٛاٟ٘ای ؽا٘ٝ ٚ والٚیىُ •

تٛجٝ تٝ ٞزٌٛ٘ٝ درد تیٕار، خّط خٛ٘ی ٚ ٘ٛع عزفٝ•





:ارسیاتی (اِف

 Seatbeltیا  abrasions ,contusionمشاَذٌ شکم از وظر •
sign.

،رحرم   gravidي در خاوم َا برٍ   distentionتً ٍ بٍ َرگًوٍ •
.تً ٍ شًد 

.قسمت شکم 4سمغ صذاَای ريدٌ در َر •

.قسمت شکم 4معایىٍ حساسیت َا ،درد ي سفتی شکم در َر •





:ٔذاخالت(ب
fast ٚDPLارسیاتی اس ٘ظز ٘یاس تٝ •

.GTفِٛی ٚ •

.اعتفادٜ اس ریٍٙزیا ٘زٔاَ عیّیٗ جٟت الٚاص•

ؽىٓ یا ػُٕ جزاحی تیٕار Ct scanٕٞاٍٞٙی جٟت •

درصٛرت ٔؾاٞذٜ ػالٔت وٕزتٙاذ تاز ؽاىٓ تاٝ ػالئآ      •
.ؽىغتٍی ٟٔزٜ ٞای وٕزی تٛجٝ ؽٛد

تٛجٝ تٝ ٞزٌٛ٘ٝ ػالئٓ تٟٛع ،اعتفزاؽ،اعٟاَ ٚ ٔحتٛیاات  •
.رٚدٜ ٚٔؼذٜ



:ارسیاتی(اِف 

( تاای اثاااتی )  instabilityِٕااظ ٍِااٗ اس ٘ظااز درد ، •
،Crepitus

: احتیاط

در ٍِٗ  Contusionتٛجٝ تٝ سخٓ ٞای تاس ٚ •

.دلت ؽٛد اس حزوات غیز ضزٚری ٍِٗ اجتٙاب ؽٛد





:ٔذاخالت(ب

ٔؾاٚرٜ ارتٛپذی•

آ٘ضیٌٛزافی تٛجٝ  تٝ  تصمیم گیری جهت در صٛرت ٘یاس •
 ٞزٌٛ٘ٝ ػالئٓ تی اختیاری یا احتثاط ادراری

تی حزوتی ٍِٗ تا اعتفادٜ اس ٚعایُ ٔٙاعة ا٘جاْ ٌیزد•



: ارسیاتی (اِف
مجااری ادراری ٚ  ٔؾاٞذٜ ٞزٌٛ٘ٝ خاٛ٘زیشی در پزیٙاٝ    -

Scrotal ecchymosis,
ا٘جاْ ٔؼایٙٝ روتْٛ اس ٘ظز خاٛ٘زیشی ،ٔحاُ پزٚعاتات ٚ    - 

.تٛ٘یغیتٝ اعفٙىتز ٔمؼذ

در خا٘ٓ ٞا ٔؼایٙٝ ٚاصٖ اس ٘ظزخٛ٘زیشی، تی اثاتی دیاٛارٜ  -
.ا٘جاْ ؽٛد lacerationٚاصٖ یا ٚجٛد 

پیٍیزی ٔؾاٚرٜ س٘اٖ ٚیا یٛرِٚٛصی -



:ٔذاخالت (ب

ا٘جاْ یٛرتزٌٚزاْ در صٛرت ٘یاس  -

:احتیاط
درصٛرت ٔؾاٞذٜ خٖٛ در ٔجزای اداری یا ٔؼایٙٝ غیز  

٘ؾٛد. ٌذاؽتٝ طثیؼی پزٚعتات وتتز ادراری

ارعاَ آسٔایؾات تؾخیصی ادرار یا ٔذفٛع -



:ارسیاتی (اِف
. ، وثٛدی یا ٚرْ deformityوٙتزَ ٞزٌٛ٘ٝ سخٓ تاس ، •
، درد، حزواات غیاز طثیؼای    crepitusتٛجٝ  تٝ ػالئآ  •

اعتخٛاٖ ٚ تی اثاتی ٔفصُ
ٔؼایٙٝ ٚ ٔمایغٝ رً٘ ا٘ذأٟا ، ٘ثض ٚ ػّٕىازد حغای ٚ   •

حزوتی در ٞزدٚ ا٘ذاْ
وٙتزَ وٛتاٞی ا٘ذاْ ٞا•
تٛجٝ تٝ ٞزٌٛ٘ٝ حزوت چزخؾی تٝ داخُ یاا خاارج در    •

عاق ٞای پا
تزرعی ٞزٌٛ٘ٝ ػالئٓ وأاارتٕااٖ یاا درٌیازی ػازٚق ٚ     •

اػصاب





:ٔذاخالت(ب
   Traction Splint,درصٛرت ؽىغتٍی اعتخٛاٖ فٕٛر اس •

.اعتفادٜ ؽٛد
اعتفادٜ اس ٔغىٗ جٟت وٙتزَ درد•
ا٘جاْ رادیٌٛزافی ٔٛرد ٘یاس•

پٛؽا٘ذٖ سخٓ ٞا تا پا٘غٕاٖ ٔٙاعة•
.تشریك آ٘تی تیٛتیه•
پیٍیزی ٔؾاٚرٜ ارتٛپذی•

در صٛرت ٘یاس تشریك  ٚاوغٗ وشاس•
.  تزرعی ٔیشاٖ ٚرْ ا٘ذاْ ٞا•
ٔحاعثٝ پزؽذٌی ٔٛیزٌٟا ٚ  ا طالع تٝ  پشؽه 



: ارسیاتی(اِف

دلت ؽٛد وٝ تٝ ٟٔزٜ )وٙیذ  log rollتیٕاررا تزٌزدا٘یذ یا •
(ٞای وٕزی آعیة ٚارد ٍ٘زدد

ٔؼایٙٝ عطح پؾتی تذٖ تیٕار اس ٘ظاز واا٘تٛصٖ ،سخآ  ،    •
.خٛ٘زیشی ٚ درد

در ٟٔزٜ ٞای وٕزی crepitusتٛجٝ تٝ ٞزٌٛ٘ٝ درد ، •







:ٔذاخالت(ب

احتیان  ُت حفظ وخاع•

کىترل خًوریسی خار ی•



.پیٍیزی ٞای السْ ا٘جاْ ؽٛد  ICUیا  ORدر صٛرت ٘یاس تیٕار تٝ •

ٌشارؽات دلیك تیٕار تٛعط پشؽه تٝ پشؽه ٚ تٛعط پزعتارتٝ پزعتار  •
.ٚاحذ ٞای دیٍز صٛرت ٌیزد

درٔٛرد ٔىا٘یشْ آعیة ،ٔذاخالت ا٘جاْ ؽذٜ ، ٚضؼیت اخیز تیٕار ٚ ػالئٓ  •
.حیاتی تٝ پزعُٙ تخؼ دیٍز اطالػات دلیك ػٙٛاٖ ؽٛد

تٕأی ٌشارؽات ٔىتٛب ؽٛد ٚ ٌزافی ٚ آسٔایؾات تیٕارجٟت ا٘تماَ تٝ •
.ٕٞزاٜ تیٕار آٔادٜ ٌزدد

.تاخا٘ٛادٜ تیٕار ارتثاط تزلزار ؽٛد ٚ در جزیاٖ ٚضؼیت تیٕار لزار ٌیز٘ذ•
ٌزفتٗ ػىظ اس تیٕاراٖ ٘اؽٙاط جٟت پیٍیزی السْ تٝ ٔٙظٛر تؾخیص  •

.ٞٛیت آٟ٘ا 







Table6.1. Pediatric History Pneumonic

CIAMPEDS SAMPLE

C Chief complaint S Signs/symptoms

I Immunizations/isolation A Allergies

A Allergies M Medications

M Medications P Past medical problems

P Past health history L Last food or liquid

E Events preceding problem E Events leading to 
injury/illness

D Diet/elimination

S Symptoms associated with 
problem



CIAMPEDS SAMPLE

C اصلی شکایت S عالیم/ها نشانه

I کردن ایزوله/سازی ایمنی A ها آلرژی

A ها آلرژی M معالجات

M معالجات P قبلی پزشکی مشکالت

P گذشته سالمتی حال شرح L قبلی نوشیدنی یا غذا

E مشکل از قبل وقایع E شدند بیماری/آسیب به منجر که اتفاقاتی

D   پرهیزغذایی/رژیم

S مشکل به وابسته عالیم



:
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