
 

 

 .بگیرید با من تماس "مجددا جدید، مشکل بروز صورت در -

  انجام فرایند تریاژ تلفنی مطابق دستورالعمل  -
 مراجعه جهت الزم مشاوره آمبوالنس، اعزام به نیاز عدم صورت در 

 EOC بـه  بیمـار  تلفـن  و آدرس و مشخصات و شود داده سرپایی

 پیگیـري  جهت دانشگاه ايبیماریه مدیریتمرکز به تا گردد ارسال

 شود داده بعدي

 مطابق دستورالعمل آمبوالنس راهبري و اعزام واحد وظایفانجام -

 بـه  آلـودگی  احتمال از قبلی اطالع بدون بیمار با برخورد

  :جدید کوروناویروس
 مراتب ، کوروناویروس به شک صورت در موظفند آمبوالنس پرسنل-

 بیمارستان به دیسپچ دستور طبق را بیمار و داده اطالع دیسپچ به فورا را

 مـدیریت  و ارزیـابی  بـراي  ویژه کد دیسپچ دستور طبق یا نماید منتقل

 .گردد اعزام بیمار درمان

 می اقدام کوروناویروس به ابتال احتمال با بیماران مانند اقدامات سایر-

 .گردد

 : بیمارستان در بیمار تحویل فرایند
 سـتاد  ، 115 توسـط  کورونـاویروس  به مشکوك بیمار تقالان فرایند در

 وضعیت و بیمار انتقال جریان در را بیمارستان سوپروایزر موظف هدایت

  .دهد قرار وي بالینی
 انتظار اتاق در را بیمار هستند موظف بیمارستانی پیش اورژانس پرسنل

 ایزولـه  واحـد  یـا  و کورونـاویروس  بـه  مشـکوك  بیمـاران  مخصـوص 

 مقـیم  پزشـک  بـه  )اورژانـس  بخشیـا  تریـاژ  واحد در نه و( بیمارستان

   .نمایند تحویل اورژانس
 باید آمبوالنس گندزدایی تنفسی حاد سندرم با بیمار اعزام هربار از بعد

  .شود انجام بهداشت محیط کارشناس با نظارت و هماهنگی
 

  
  

  ویروس کورونا بیماري الگوریتم
 

 
 

  
احتیاطـات  ( ضـروري  احتیاطـات  و اقـدامات رعایـت  

در زمـان   )استاندارد و احتیاطات بر مبناي روش انتقـال 
 بـه  بیمـار  قـال انت و محل به اعزام دریافت ماموریت،

  .توسط تکنسین ها الزامی می باشد بیمارستان
  

 

 
 

                          
 
 

  معاونت درمان
 مرکز مدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی

 
 

 
 

 
 
 
 

  1398ال ــــسبهمن ماه 
  



 

 

  :  تعریف فرد مشکوك به کرونا
 تـب،  دلیـل  بـه  که) SARI سندرم( تبدار تنفسی شدید بیماري به مبتال فرد-1

 دیگـري  بیمـاریزاي  عامل و باشد، می بیمارستان در بستري نیازمند ... و سرفه

 تظـاهرات  مـورد  در پزشـکان  .نیسـت  متصـور  وي بیمـاري  عالئـم  توجیه براي

 باشـندکه  رهوشـیا  بایـد  ایمنـی  نقص با افراد در بیماري غیرمعمول و غیرتنفسی

 :باشد دارا را ذیل مشخصات از یکی حداقل

 در چین، کشور Hubei هوباي استان در Wuhan ووهان به سفر سابقه -الف

 بیماري عالئم شروع از قبل روز 14عرض 

 بخـش  پرسنل سایر و خدمه پرستار، پزشک، درمانی بهداشتی کارکنان از -ب

 اسـت  بوده بستري SARI شدید تنفسی بیمار مورد یک که محل در که باشد

 آن مسـافرت  سابقه یا ملیت به توجه بدون( .است داشته تردد و کرده خدمت

 )بیمار

 به و بوده نامناسب بالینی پاسخ پنومونی، براي مناسب هاي درمان رغم علی -ج

 شود تر وخیم و حادتر بیمار بالینی وضعیت انتظاري غیرقابل و غیرمعمول شکل

 که دیگري زاي بیماري عامل اگر حتی بیمار ملیت و سفر سابقه به توجه بدون

 .باشد شده جداسازي بیمار از نیز باشد، بیمار بالینی وضعیت کننده توجیه

 قبل روز 14 عرض در که باشد که شدتی هر با تنفسی عالئم داراي بیمار -2

 .باشد داشته را ذیل هاي تماس انواع از یکی بالینی عالئم شروع از

 عالمت و قطعی مورد با contact physical close دیکنز تماس -الف

 nCoV بیماري دار

 بیمارستانی داخل انتقال که کشوري در درمانی مرکز یا بیمارستان در کار -ب

  .شده گزارش کشور آن در
 و شوند می انجام کشوري هاي دستورالعمل اساس بر زا بیماري عوامل بررسی
 و بـالینی  مشخصـات  اسـاس  بـر  ومـونی پن زاي بیمـاري  عوامـل  شایعترین شامل

 آنفلوانزاي مانند باشد، می ... تماس، و سفر سابقه شغل، اپیدمیولوژیک فصل،

 ،اسـترپتوکوك  MERS ،کورونـاویروس  RSV پرنـدگان،  آنفلـوانزاي  فصلی،

 B. 2 تیپ آنفلوانزا پنوموفیال، هموفیلوس لژیونال پنومونیه،

  : اورژانس پیش بیمارستانی الزم تجهیزات
 التکـس،  دسـتکش ( فردي حفاظت تجهیزات باید تیم پیش بیمارستانی

 آب، ضد آپرون گان، صورت، محافظ ، N95 ماسک جراحی، ماسک

 محیط گندزدایی ملزومات دست، بهداشت رعایت ملزومات ،)روکفشی

 جمـع  هـاي  جعبه و عفونی هاي زباله آوري جمع وسایل آمبوالنس، و

 دارا را آنهـا  دفـع  نحـوه  و) safety box( برنـده  و تیز وسایل آوري

  .باشند

 
  

 :مقصد درمانی مرکز

 شـبانه  جـامع  سـالمت  مراکـز  :سـرپایی  بیماران جهت درمانی مراکز -

 یـا  )روزي شـبانه  شـهري  یـا  روسـتایی  درمانی بهداشتی مرکز( روزي

 و تعیین سرپایی درمان جهت قبلی ریزي برنامه طی که است بیمارستانی
 مراقبتهـاي  پـایش  مرکز و دانشگاه بیمارستانی پیش ارتباطات مراکز به

 .است گردیده ابالغ درمانی

 برنامه طی که است بیمارستانی :بستري بیماران جهت درمانی مراکز -

 پـیش  ارتباطـات  مراکـز  بـه  و تعیـین  بسـتري  درمـان  جهت قبلی ریزي

 .است گردیده ابالغ درمانی مراقبتهاي پایش مرکز و دانشگاه بیمارستانی

 : آمبوالنس با بیمار اعزام اسیوناندیک
 تـنفس  تعداد افزایش یا نفس تنگی با همراه سرفه، + تب عالئم بروز

 دنده بین هاي عضله فرورفتگی یا ،)بالغین در دقیقه در تا 24 از بیش(

 خـونی،  خلـط  یا )استریدور (صدادار تنفس یاسوپراکالویکوالر، یا اي

 حسـب  )دیسـپچ ( تلفنـی  مشـاور  پزشک نظر یا تکنسین بالینی قضاوت

  مورد
  
  
  

وظایف اورژانس پیش بیمارستانی در مواجهه با بیمار مشکوك به 
:کورناویروس  

  :وظایف دیسپچ
 به مشکوك بیماران انتقال براي ویژه پایگاههاي /پایگاه لیست تهیه-1

 پرسـنل  اختیـار  در دیسـپچ  مرکـز  در بایـد  لیست این : کوروناویروس

 .باشد

 .شود ادهد EOC واحد به اطالع-2

 و اعـزام  واحـد  و 115 تلفنـی  تریـاژ  پرستار(دیسپچ پرسنل آموزش -3
 .باشد شده انجام )آمبوالنس راهبري

 .گردد دقت مشکوك مورد ثبت درخواست فرم بودن تکمیل -4

  :تلفنی تریاژ واحد وظایف
 آنهـا  اصـلی  شـکایت  ، 115 اورژانـس  با تماس در که کسانی تمام از

 مندرج در دستورالعمل پرسیده شود سواالت ، باشد می تنفسی عالئم

 اقدامات ارائه خصوص در همراه به کمک و الزم هاي راهنمایی ارائه

 : آمبوالنس یدنرس تا لزوم صورت در کننده حمایت

 مالحظه با( نماید باز را باز پنجره درو تنفس وضعیت بهبود جهت -

 )هوا آلودگی

 به ) جراجی( معمولی ماسک بیمار ، بودن دسترس در صورت در -

 . باشد داشته صورت

 .کنید آرام را بیمار -

 . دهید قرار است تر راحت که وضعیتی هر در را بیمار -

 .کنید شل را ربیما تنگ لباسهاي -

 .نکند )فعالیت( تقال بگوئید بیمار به -

 . کنید شناسایی را بیمار مصرفی داروهاي امکان، صورت در -

 اسـتفاده  چگونگی از کامل آگاهی عدم و اسپري داشتن صورت در -

   دهید آموزش را آن صحیح استفاده طرز آن، از
 تنفسـی  مشـکل  همراه به ویا دارد قلبی نارسایی بیمار صورتیکه در - 

 .شود قلبی مشکالت به توجه کند، می عنوان نیز را سینه درد

  


