
 اورژانس بیمارستان آتیه: تهیه مطلب
 روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه: طراحی و چاپ

 .کنید ارزیابی را بیمار •
 .دهید انجام را زیر اقدامات و کرده مطلع را مقصد بیمارستان پزشک یا •

 موارد تمامی در
 ارزیابی •
 احیاء •
 وضعیت کنترل •

 تروماي غیر نافذ
 به دنبال عالیم زیر باشید

 نوك شانه درد •
 لمس در لمس، حساسیت برگشتی حساسیت در کبودي، •
 لگن تروماي وجود •
 بیمار وضعیت تغییر •

 اقدامات اورژانس
• NPO 
 موثر هوایی راه وجود از اطمینان •
 ماسک صورت طریق از 15LPM -12 اکسیژن  تجویز •
 .بگیرید نظر در را ها مهره آسیب ستون احتمال •
 وریدي خط برقراري •
 . بپوشانید گرم سالین نرمان به آغشته پانسمان با را زده بیرون احشاء •
 حیاتی عالیم مداوم کنترل •
 .بگیرید کراس مچ و خون گروه خون، آزمایشات کامل براي خون نمونه •
 مایعات جایگزینی پزشک معالج   دستور طبق باشد SBP<80 که صورتی در •

 کنید آغاز را
 . کنید خارج را بیمار لباسهاي •
 و  کرده  معاینه  کامل  طور  به  را  وي  پرینه  و  بیمار  شکم  خلفی  قسمت قدامی   •

 روي  مانده  باقی  عالیم.خراش باشید    و  زخم  مانند تندرنس،    عالیمی  بدنبال
 .باشند مهمی هاي ممکن است نشانه لباس بیمار

 گوش کنید را روده صداهاي •
 حادثه به مربوط اطالعات

 حادثه علت ایجاد •
 مکانیسم •
 قبلی بیماریهاي تاریخچه •
 حاملگی •

 مداخالت احتمالی
 ادراري سونداژ •
 ادرار آزمایش کامل •
• NGT 

 زخـــــم هاي نافذ

 زخم ناشی از گلوله
را   زخم  خروج  و  ورود  محل •

 مشخص کنید
 از  ناشی  سوختگی  دنبال  به •

 باشید اطراف زخم باروت در
 نکنید تمیز را اطراف زخم •

 زخم ناشی از چاقو
 نظـر   به  سطحی  است  ممکن •

 مـمـکـن     کـه   در حالی  برسد
 باشد عمیق است بسیار

 که  را  زخم  کننده  ایجاد  وسیله •
 مانده  باقی  داخل بدن    در

 نکنید دستکاري
 کاملی  اطالعات  امکان  صورت  در •

 زخم ایجاد عامل  در خصوص 
 : قبیل از دست بیاورید به

 نوع •
 عرض •
 طول •


