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 فرز المرضى

Triage 

الرضوض ٌمكن ان ٌستنفذ الطاقات بال فائدة  أوان الخدمة التً تقدم فً حاالت الطوارئ 

عملٌة فرز  أووالسبب فً ذلك هو قلة المختصٌن بطب الطوارئ وعدم تفعٌل نظام الترٌاج 

 المرضى فً كافة المستشفٌات  أوالمصابٌن 

قسم الطوارئ ٌتم استقبالهم من قبل ممرض فرز والذي  إلىان معظم المرضى الذٌن ٌدخلون 

سٌقوم بعمل تقٌٌم مختصر للمرٌض ٌتخذ من خالله قرار ٌبٌن به مستوى حدة االصابة أو 

 توى حدة االصابات واالولوٌات اولوٌات العناٌة اي ان دور ممرض الفرز هو تحدٌد مس

 

أو عملٌة فرز المرضى تعنً عملٌة تصنٌف المرضى من أجل تحدٌد أولوٌات  ترٌاجكلمة 

 تقدٌم الرعاٌة  وذلك من أجل تقدٌم أفضل رعاٌة ممكنة ألكبر عدد من المرضى فً حاالت

 األزمات والكوارث

 الزالزل ...(  -وصول مفاجئ للعدٌد من المرضى )كما فً حاالت التسمم الغذائً هذا ٌعنً

االذى لكل مرٌض  أوشدة المرض  عملٌة فرز المرضى هً عملٌة تستخدم لتحدٌد -

 ٌدخل قسم الطوارئ فً المشفى

هً طرٌقة فعالة لفصل المرضى الذٌن ٌتطلبون اهتمام طبً سرٌع من أولئك الذٌن  -

 التدخالت السرٌعة التستدعً حاالتهم

 احتياطات فرز المرضى:

 حماٌة انفسنا -

 تجنب المواد الضارة -

 تجنب المواقف غٌر االمنة -

 ارتداء البسة الحماٌة الشخصٌة  -

 تعقٌم االدوات بٌن المصابٌن -

 الهدف من عملية فرز المرضى هي:

 تحدٌد سرٌع وموجه للمرضى الذٌن ٌحتاجون تدخل طبً سرٌع وحالً  -1
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الباطنة  أوتحدٌد المكان المناسب لتقدٌم العالج أو التدخل السرٌع مثل )قسم الجراحة  -2

  عٌادات خارجٌة .. الخ( -التابع لقسم الطوارئ

 مستوٌات هً: إلىتصنف عملٌة فرز المرضى 

 مستوٌا هً 5معظم أنظمة الفرز تتضمن 

 :)االنعاش( المستوى األول

ساعة وتحوله للمستوٌات األعلى فً حال تم  24هو شعبة مراقبة تراقب المرٌض لمدة 

 اكتشاف أي جدٌد لم ٌتم تشخٌصه فً البدء

ٌضم الحاالت التً تتطلب تقٌٌم فوري من قبل الممرض والطبٌب وأي تأخٌر فً العالج قد 

 ٌشكل خطورة على حٌاة المرٌض

 وتشمل حاالت مثل: 

 تعرض مجرى الهواء ألي خطورة -

 توقف القلب -

 صدمة شدٌدة -

 بة العنق والعمود الفقرياصا -

 اصابات متعددة فً اجهزة الجسم -

 تغٌر بمستوى الوعً -

 التشنجات اثناء الحمل -

فً هذه المرحلة الٌتطلب المرٌض مركز رعاٌة رضوض وانما ٌتطلب مراقبة ورعاٌة 

ساعة مع احتمال اجراء جراحة وٌتم اجراء تشخٌص شعاعً ومخبري بحسب  24ل

 وجود برنامج تثقٌف وتوعٌة للوقاٌة من الرضوض إلىالضرورة باالضافة 

 :)الفرز الطارئ( المستوى الثاني

 أوالمرٌض منها  اكثر وٌتم تحوٌل أوساعة  44هو شعبة رعاٌة متوسطة تراقب المرٌض لمدة 

 بعد عملٌات الرضوض غٌر االسعافٌة أوقبوله فٌها حسب حاجة المرٌض  

 دقٌقة من وصوله وتشمل الحاالت التالٌة: 15خالل وتضم الحاالت التً تتطلب تقٌم المرٌض 
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 اصابات الرأس -

 اصابة شدٌدة -

 خمول ووهن وتهٌج -

 االفراط بالجرعات -

 حساسٌة شدٌدة -

 تعرض العٌنٌن لمادة كٌمٌائٌة -

 الم بالظهر والصدر -

 نزٌف الجهاز الهضمً مع عالمات حٌوٌة غٌر مستقرة -

 السكتة مع عجز بالجهاز العصبً -

 ازمة ربو شدٌدة -

 سنة 55بالبطن لمرٌض اكبر من  الم -

 استفراغ واسهال مع جفاف -

 اشهر 3ارتفاع الحرارة لدى الرضع اصغر من  -

 حادث ذهانً ونفسً حاد -

 درجات 7صداع شدٌد واي الم درجته اكثر من  -

 االعتداءات الجنسٌة -

 مرضى المستوى الثانً:

 ":ٌتطلب توفٌر االختصاصات التالٌة 

 جراحة-عٌنٌة-قلبٌة 

  ساعة 24عملٌات على مدار توفٌر غرفة 

  قسم جراحة عصبٌة 

  وجود لجنة طبٌة تمرٌضٌة قادرة على تقٌٌم وتوجٌه جهود الرعاٌة لتناسب احتٌاجات

 المرٌض من ناحٌة طبٌة وتمرٌضٌة

 برنامج تثقٌف وتوعٌة للوقاٌة من الرضوض 

 الثالث الفرز المستعجل:  المستوى

 نصف ساعة وتشمل الحاالت التالٌة:تتطلب تقٌٌم من قبل الطبٌب والممرض  خالل 

 اصابة الراس مع استفراغ -

 ازمة ربو متوسطة -
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 اصابات متوسطة -

 اٌذاء جسدي  -

 نزٌف هضمً مع عالمات حٌوٌة مستقرة -

 تارٌخ سابق لنوٌة مرضٌة -

 المستوى الرابع الفرز األقل استعجاال:

 التالٌة:وٌضم الحاالت التً تتطلب تقٌٌم خالل ساعة من الوصول وتشمل الحاالت 

 اصابة الراس دون استفراغ -

 اصابات بسٌطة -

 استفراغ واسهال لمرٌض اكبر من سنتٌن بدون جفاف -

 الم باالذن -

 حساسٌة بسٌطة -

 جسم غرٌب بقرنٌة العٌن -

 الم مزمن بالظهر -

 المستوى الخامس الفرز غير المستعجل:

 التالٌة: الحاالت التً تتطلب التقٌٌم خالل ساعتٌن من وصول المرٌض  ةتشمل الحاالت

 التهابات وقرح الحنجرة -

 اعراض بسٌطة -

 الم مزمن بالبطن -

 

 المستوى الثالث والرابع والخامس:

 ٌتطلب هؤوالء المرضى:

 خدمة الطوارئ والرضوض 

  ساعة 24توفٌر تصوٌر شعاعً ومخبري 

 توفٌر جراحٌن مختصٌن 

 مراقبة العالمات الحٌوٌة بشكل دقٌق وعمل االجهزة الحٌوٌة فً الجسم 
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 ًمتابعة عصبٌة وتقٌم وعً المرٌض بشكل ساع 

 وجود ممرضٌن عنٌة بالرضوض مدربٌن ومؤهلٌن 

  وجود جهاز قٌاس مستوى اشباع الدم باالكسجٌن وجهاز مراقبة )مونٌتور( وقثطرة

 مركزٌة

 وجود اجهزة تنفس صناعً واجهزة لتزوٌد المرٌض باالكسجٌن 

 : المرضى تصنيف 

 مجموعات هً: 3 إلى مرضىٌصنف ال

 االمثلة التعرٌف التصنٌف

 الحاالت الطارئة
)مرضى ٌصلون بسٌارة 

 (اإلسعاف

Emergent condition  

اضطرابات مهددة للحٌاة 
 -متضمنة مجرى الهواء

 ABCsالدوران  -التنفس

 تتطلب تدخل حالً وسرٌع-

مشاكل بمجرى الهواء, الم 
صدري بسبب مرض قلبً, 

 صدمة, غٌبوبة, نزٌف

 حاالت عاجلة 
Urgent condition 

 مرض أو أذٌة كبٌرة -

دقٌقة  25التدخالت خالل  -

 ساعة 2 إلى

استقرار فً العالمات  -
 الحٌوٌة

حمى, الم بطنً, كسور 
 التترافق مع مضاعفات

غٌر –حاالت غٌر ملحة 
 عاجلة

Non- urgent condition 

 أذٌة أو مرض خفٌف -
 التدخالت ربما تتأخر -

 البرد أوااللتواءات, االنفلونزا 

 

 التصنٌف فً الطوارئ بحسب االلوان:

 مستوٌات : 5ٌتكون الترٌاج من 

 االول غرفة االنعاش اللون االحمر

ٌكون عال الخطورة وٌحتاج المرٌض دعم عاجل للحٌاة  مثل انسداد مجرى الهواء , توقف 

 جهاز بالجسم قلب, صدمة شدٌدة اصابة بالعمود الفقري اصابة اكثر من

 المستوى الثانً اللون االصفر
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دقٌقة  ٌعانً المرٌض من اصابة حرجة مع الم شدٌد جدا مثل  15التعامل مع المصاب خالل 

اصابة بالراس, ردة فعل حساسٌة شدٌدة تناول عالج دوائً عال الجرعة  نزٌف بالجهاز 

 اصابة العٌن بمادة كٌمٌائٌة تشنجات حرارٌة شدٌدة  الهضمً  مع عالمات حٌوٌة غٌر طبٌعٌة

 المستوى الثالث اللون االخضر

دقٌقة مثل اصابة بالراس مع قٌئ ازمة متوسطة   35الحاالت العاجلة والتعامل مع الحالة خالل 

 كسر غٌر مضاعف  نزف جهاز هضمً ولكن العالمات الحٌوٌة مستقرة  تارٌخ مرض صرع

 االبٌض لٌس عاجل والتعامل مع المصاب خالل ساعة مثال: المستوى الرابع اللون

من فجوات الراس مثل االنف االذن والعٌن والفم  أينزٌف من  أواصابة بالراس والٌوجد قٌئ 

حشرات دخول جسم  أوطعام  أو, اصابات صغٌرة, الم بالالذن, رد فعل بسٌط لحساسٌة دواء 

 غرٌب باالطراف


