
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت صحنه

درخواست منابع –ارزیابی کلی –ایمنی   

 ارزیابی اولیه

Airway – Breathing - Circulation 
  SAMPLE -شرح حال هدفمند 

 GCS-BS-PR-RR-sat2O-(BPکنترل عالئم حیاتی)

 

 

  (لیتر /دقیقه 15توسط ماسک صورت  درمانی)اکسیژن 

 و

 انجام کاپنوگرافی

 و زمان شروع عالئمقبلی بیمار نرمال ثبت اطالعات 

 آمبوالنس را جهت انتقال سریع آماده کنید 

 و فعال سازی کد سما  FASTبررسی عالئم سکته مغزی طبق معیار

 IV LINE  جهت تزریقTPA 

 در یک ساعت اول EKG 12 Leadو  و مانیتورینگ قلبی بیمار

 دقیقه 10از انتقال در کمتر 

 

 سکته مغزیپروتکل 

 مشاوره پزشکی / انتقال و اطالع فوری به مرکز درمانی مناسب / پایش مداوم

 مدیریت راه هوایی 

انجام معاینه هدایت چرخش چشم ها و تکرار تا رسیدن به 

 بیمارستان 



 

 

 

 تشخیص های افتراقی عالئم و نشانه ها تاریخچه

 CVAوTIA قبلی 

  قبلیعروقی –جراحی قلبی 

  بیماری های مرتبط شامل : دیابت ، فشار خون باال 

 فیبریالسیون دهلیزی 

 (خون رقیق کننده هایداروها) 

 شرح حال تروما 

 تغییر وضعیت ذهنی 

  ضعف و بی حالی 

  کوری 

 عدم قدرت تکلم 

  غش 

  سرگیجه 

 استفراغ 

 سردرد 

 تشنج 

 تغییر الگوی تنفسی 

  فشار خون باال یا پایین 

 اختالل وضعیت ذهنی 

 حمله گذرای ایسکمیک 

 تشنج 

 هیپوگلیسمی 

 ترومبوتیک 

 آمبولیک 

  همورازیک 

 تومور 

 تروما 

 

 

 

 نکات کلیدی

 نی،قلب،ریه،شکم،اندام ها و اعصابمعاینات:وضعیت ذه. 

  دقیقه مجددا انجام دهید 10یررسی عصبی بیمار را هر 

 ،بی حسی، عدم تکلم، اختالل تکلم، تشنج را ثبت کنید. شواهد ضعف سیستم عصبی شامل گیجی، لکنت زبان، عدم تقارن صورت، کما 

 .فشارخون باال یک وضعیت تهدید کننده حیات می باشد که باعث آسیب به قلب، کلیه ها و سیستم اعصاب مرکزی می باشد 

 مداخالت پزشکی صورت گیرد میلی متر جیوه باشد باید 20بیش از دست  اختالف فشار بین دو و اگر دست چک کنید فشار خون را از هر دو 

  میزانGCS بیمار را دائما چک کرده و ثبت کنید 

 .مردمک بیمار را چک کنید و احتمال ترومای سر را رد کنید 

 .بیماران با فشار خون باال را در حالتی قرار دهید که سر بیمار باالتر از بدن قرار گیرد 

  ثبت کنید.زمان شروع عالئم را 

 .مراقب راه هوایی بیمار باشید زیرا بیمار دچار اختالل در بلع و عدم وجود رفلکس گگ می باشد 

 .هیپوگلیسمی بیمار را در نظر بگیرید و قند خون بیمار را بررسی کنید 

 


