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است و امروزه در  ساز در درمان بیماران تروماي متعدد بدحال مراقبت اولیه جزء مهم و سرنوشت  :مقدمه
 theA.B.Cs اورژانس و بر اساس الگوریتم سیستم تروما عموما بررسی و درمان این بیماران توسط پزشکان

 میر ناشی از تروما کاهش و اعتماد و تر باشد، مرگ تر و سریع تر، دقیق درست گیرد و هر چه این برخورد صورت می
هاي  اولیه بیماران بحرانی در بخش راي ارتقاي کیفیت مراقبتبنابراین ب. یابد مردم به این سیستم افزایش می

   .شود اورژانس بایستی وضع موجود بررسی و ارزیابی

بیمارستان خارج از مرکز استان به مرکز  14هوائی در بیماران تروماي متعدد اعزامی از   ارزیابی اداره راه :هدف
  تروماي مرجع

اعزامی از مراکز درمانی سراسر  بیمار با تروماي متعدد 163قطعی، م -در این مطالعه توصیفی :ها مواد و روش
کمتر از ده )  GCS معیار کماي گالسکو(کاهش سطح هوشیاري  استان به بیمارستان پورسیناي رشت که دچار

خون، مسافت  هاي گردنی، درصد اشباع اکسیژن حرکتی ستون مهره اداره راه هوائی، حفظ بی بودند از نظر نحوه
   .تفسیر شد هاي آماري توصیفی بررسی و نتایج خام با شاخص... ده، و طی ش

شدید سر وارد مطالعه شدند از این  بیمار مولتیپل تروما و تروماي ایزوله و 163در یک دوره شش ماهه،  :نتایج
 ± 9/19میانگین سنی و انحراف معیار بیماران . زن بودند) نفر22( درصد 13مرد و ) نفر 141(درصد  87تعداد 

ترومایی بدحال،  بیمار 163از . بود 06/6 ± 27/2بیماران  GCSمیانگین سطح هوشیاري بر اساس ساله و 2/38
سایرین بدون داشتن راه هوایی باز و مطمئن اعزام  درصد انجام شده بود و) بیمار 95( 2/58گذاري تراشه در  لوله

گردنی  کالر) بیمار 93(درصد بیماران  4/57هاي گردنی نیز تنها در  حرکتی مهره بی در زمینه. شده بودند
درصد و در  84 ± 47/8لوله تراشه  میانگین درصد اشباع اکسیژن خون بیماران اعزامی بدون. گذاشته شده بود

م درمانی انجام شده نوع برخورد و اقدا.گیري شد درصد اندازه 48/92   ±48/4مقابل در بیماران داراي لوله تراشه 
   .هاي استاندارد جهانی تفاوت چشمگیري داشت پروتکل با



مطمئن در بیماران مولتیپل  در مورد برقراري سریع راه هوایی باز و A.T.L.S رغم تاکید به :گیري نتیجه
ان داد پیش بیمارستانی و داخل بیمارستانی، مطالعه ما نش حال و با سطح هوشیاري پائین در شرایط تروماي بد

با  را در رسیدگی به بیماران the ABCs هاي اورژانس مراکز درمانی، الگوریتم بخش که پزشکان شاغل در
   .کنند تروماي متعدد بدحال رعایت نمی

  ،گذاري داخل ناي لوله ،هاي متعدد ضربه ،اداره راه هوایی :هاي کلیدي واژه


