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Multiple-casualty incident (MCI)  

صحیح پاسخ و مدیریت برای و گذاشته برجای دیده آسیب تعدادی که ای حادثه هر 

 .باشد می نیاز اضافی تجهیزات و انسانی نیروی آن، به

دارد بستگی دسترس در منابع و پرسنل توانمندی به حوادث نوع این به گویی پاسخ. 

باشد می نفر 3 از بیش حوادث نوع این در مصدومین تعداد. 

 

نفر و  2تفاوت تصادف بین دو خودرو در منطقه روستایی و  شهری که منجر به مرگ  

 !!!!!!نفر شده است 6آسیب شدید 
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Multiple-casualty incident (MCI)  

و نقلیه،انفجار وسائل تصادم یا تصادف شامل توانند می متعدد تلفات با حوادث 

 مخاطرات یا نظامی های درگیری ،انبوه تجمعات به مربوط حوادث ،سوزی آتش

 .باشد غیره و طوفان سیل، زلزله، مثل؛ طبیعی

 

مسمومیت) شوند نمی ترومایی های آسیب مشمول فقط متعدد قربانیان با حوادث 

 .(... و ها گیری همه جمعی، های
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Normal Situation 
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P = Patient 

R = Resource 
10 November 2019 y.akbari55@gmail.com 



Emergency Situation 
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Disaster Situation 
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Multiple-casualty incident (MCI)  
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 اصول مدیریت مؤثر حوادث با تلفات متعدد

حضور تیم سازمان های مسئول، همکار و پشتیبان در صحنه 

 استقرار مناسب خودروهای امدادی 

 مدیریت مناسب صحنه حادثه 

 استقرار سامانه فرماندهی حادثه 

 ارائه مراقبت های پزشکی مناسب 

 انتقال صحیح و با کیفیت بیماران به مراکز درمانی 

 دریافت خدمات مناسب مراقبتی در مرکز درمانی 
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 حضور تیم سازمان های مسئول، همکار و پشتیبان در صحنه
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 استقرار خودروها و پیشگیری از حوادث ثانویه

10 November 2019 



در صحنه هقوانین عمومی برای کاهش حادثه ثانوی  

نمائید پارک صحیح طور به را آمبوالنس 

صحنه در حضور زمان کاهش  

نمائید ترافیک جریان قطع لزوم، صورت در 

مناسب محل در ها مخروطی و گردان چراغ از اعم هشدار عالئم دادن قرار  

نور دهنده انعکاس کاورهای یا پوشش   

دهید انجام را خود اقدامات حادثه صحنه از دورتر ممکن حد تا 

نگیرید قرار ترافیک جریان به پشت گاه هیچ 

نکنید عبور ها گاردیل روی از مقابل سمت به رسیدن برای گاه هیچ 

نمائید خودداری دیگر رانندهای دید در اختالل ایجاد از 

نمائید پرهیز خودروها بین ایستادن از 
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 دیاگرام صحنه مواد خطرناک

Hazardous Material 

(HazMat) 



c w 

10 November 2019 

 منطقه داغ
لوده

 
 منطقه آ

 باالترین سطح پوشش حفاظت فردی
 حدآقل آفرآد حضور دآشته باشند

لوده در نظر گرفته می شود
 
 همه چیز آ

 منطقه گرم
لودگی زدآیــی

 
 منطقه آ

 سطح پوشش حفاظت فردی مناسب
 آقدآمات فوریتی جهت حفظ حیات

 منطقه سرد
 محل آستقرآر پست فرماندهی

 محل آستقرآر خودروهای آمدآدی
 منطقه مرآقبت و آنتقال

Hot 



  تریـاژ 
 

  ممکن هستیم روبرو دیدگان آسیب از عظیمی های باتوده که درمواردی
  دهیم انجام است شایسته که ای بگونه را درمان عملیات نتوانیم است

 کفایت مراقبتی فعالیتهای ارائه برای موجود وپرسنل وتسهیالت
  آن از ومراقبت داده راتغییر خود سیاست باید موارد دراین .نمیکند
  از مراقبت جایگزین دارند را بقا شانس بیشترین که را افرادی

 .نمود تغییر بیماران بدحالترین
 
 
 



 تریاژ بر حسب مکان

 حادثه محل در تریاژ•

 بیمارستان اورژانس بخش در تریاژ•

 جراحی عمل از قبل تریاژ•

 جراحی عمل از پس تریاژ•
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 افراد دخیل در تریاژ
 فوریتها پرسنل•

 رانندگان و نشانی آتش•

 بیمارستان مختلف بخشهای و پرستاران•

 مختلف های تخصص با پزشکان•

 بیمارستان،حسابداری،منشی اداری کارکنان•

 نگهداری،حراست و ها،تعمیر
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 تعریف تریاژ
کلمه از مشتق تریاژ trier معنای به  Sort 

 . است (بندی اولویت  بندی ،دسته بندی طبقه)

تریاژ : 

جهت مصدومین بندی طبقه برای است سیستمی 

 مراقبت و خدمات دریافت در افراد اولویت تعیین

 خدمات  ارائه محل به انتقال یا درمانی های

 درمانی
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 به پویا است روندی تریاژ ، مترقبه غیر حوادث و دربالیا   
 تفکیک و نیازها ترین فوری با مصدومین شناسایی منظور
 و درمانی های اولویت تعیین منظور به  سایرین از آنها

 اعزام

 و است اشکال بدون و کامل صد در صد نه بالیا در تریاژ ***
 ***  عادالنه  صد در صد  نه

     های ویژگی به وتوجه احساسات برای جایی تریاژ در ***
 کارآیی و نتیجه تنها و ندارد وجود مصدومین فردی

 ***   است برخوردار اهمیت از عملیات

 که است مصدومینی مورد در گیری تصمیم دشوارترین ***
 به  امیدی  درمانی تدابیر  دریافت و بودن زنده علیرغم
 نجات و ماندن زنده شانس آنها حذف با و نیست آنها نجات

 *** یافت خواهد افزایش دیگران
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تریاژ در دپارتمان های 

 اورژانس 
 

 ترین وخیم و ترین شدید شناسایی : نخست 

   بیماران

این به ها مراقبت ترین سریع ارائه : سپس 

 باشد پایین آنها حیات احتمال اگر حتی بیماران

26 
Do the best for each individual. 



(Disaster )تریاژ در بالیا    

 
 انجام بهترین برای بیشترین 

 تعداد قربانیان   

 

27 

Do the greatest 
good for the 

greatest 
number. 

Maximize 
survival. 



 تـریاژ

 بـالیا

بیمارستان   
 پیش

 بیمارستانی

 شرایط عادی

 بیمارستان
 پیش

 بیمارستانی
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 پیش بیمارستانی

Prehospital 

 

 شرایط عادی

 

 تریاژ در صحنه

 CDC پروتکل

شرایط اورژانس    

 و بالیا

 تریاژ سطح اول
START 

 تریاژ سطح دوم

SAVE - Sort 
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 تریا ژ در بالیا  
 

ابتدایی    Preliminary     

 

اولیهPrimary                       

 

ثانویه    Secondary          
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    Preliminaryتریا ژ  ابتدایی
 قبل از رسیدن پرسنل باتجربه و کاارآزموده ،  بصاورت ابتادایی

-توسااط افااراد محلاای وبااا سرپرسااتی یکاای از کارکنااان بهداشااتی
 .درمانی مانند بهورز انجام می پذیرد 

باااا تریااااژ ابتااادایی درسااااعات اولیاااه حاد اااه کاااه مناااابع : اهمیااات
درمانی محدودیت شدیدی دارند، بیماران با  آسیب هاای  جزیای 
موجب تحمیل  بار کاری به تایم اماداد و مراکاز درماانی نشاده و 
ازطاارف دیگاار امکااان دسااتیابی  بیماااران بااد حااال  بااه خاادمات 

 .درمانی به سرعت فراهم خواهد شد

 آساایب دیاادگان در محاال مشخصاای جمااع آوری شااده  و امکااان
 . انتقال سریع تر آنها فراهم می شود

38 



     Primary Triageتریاژ اولیه
  START:روش  -- 

نیروی انسانی: 

  پرساانل اورژانس،اماادادگران هااالل احمر،گااروه ساایار امااداد
 پزشکی

تجهیزات: 

 کارت تریاژ اولیه، ماژیک ضد آب ، امکانات درمانی ساده 

 درمان همراه : 

 بااازکردن راه هااای هااوایی ، اصااال  پوزیشاان نامناسااب فاارد
آساایب دیااده، کنتاارل خااونریزی هااای شاادید وفعااال خااارجی بااا 

 پانسمان فشاری
39 



START  
Simple  

      Triage  

                    And  

                   Rapid  

                         Treatment  
40 



START  

بررسای  و درمااان اولیااه باارای هاار مصاادوم  

 انجام پذیرد  انیه  30کمتر از بایستی در 

41 



 START علل استفاده از

 سرعتFAST                                                

سادگی  SIMPLE                                            

            استفاده آسان                Easy To Use     

 Easy To Remember بخاطر سپاری آسان         

                       سازگار و تعمیم پذیرConsistent 
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    Noji et al, NEJM 



نکات مهم  ---تریاژ  

  تریاژ اولیه بر ارائه فوریت های پزشکی مقدم است 

 فوریت های پزشکی قابل ارائه توسط تیم تریاژ شامل : 

 کنترل خونریزی های شدید قابل رویت  --

 باز کردن راه هوایی  --

 باال نگاه داشتن اندام تحتانی  --
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START SYSTEM 

Clasification is based on three items 

 

 Respiratory 

 Perfusion 

 Mental status evaluation 



 START مقوله اصلی تریاژ 4

توانایی بلند شدن وراه رفتن   
وضعیت تنفسی   
وضعیت خونرسانی   
وضعیت هوشیاری   
 ثانیه خواهد بود 30تکمیل این تریاژ درمدت 



START     روش تریاژ 
 سال و  8روشی پیشنهادی در بزرگساالن و کودکان با سن بیش  از

 کیلوگرم  40دارای وزن بیش از 

  چهار معیار ارزیابی در تریاژ به روشSTART  : 

 :  توانایی حرکت و راه رفتن  -1     

هر مصدومی که قادر به راه رفتن باشد ، فارغ از صدمه ای که دیده ، در    

 گروه سرپایی قرار می گیرد 

 : تنفس  -2     

 بار در دقیقه 30هر مصدوم با تنفس بیش از     

 پرفیوژن بررسی << دقیقه در بار 30 از کمتر تنفس با مصدوم هر   

در صورت برقراری << بازکردن راه هوایی << در صورت عدم تنفس ** 

 عدم برقراری تنفس –تنفس                 
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START (     ادامه)روش تریاژ  
 (پرفیوژن)سیستم خونرسانی  -3 

عدم  لمس نبض /  انیه  2در صورت پرشدن مجدد مویرگی طوالنی تراز  

 رادیال 

لمس نبض /   انیه  2در صورت پرشدن مجدد مویرگی در کمتر  از  

 بررسی سیستم عصبی<< رادیال 

در صورت خونریزی خارجی مشهود ، بانداژ فشاری یا فشار روی *** 

 ***  نقاط فشار و در صورت شوک ، باال قرار دادن اندام تحتانی 

 : سیستم عصبی  -4 

 اجرای دستورات ساده  

 عدم هوشیاری  / عدم اجرای دستورات  
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START Triage Method 
AMBULATORY 

PATIENT 

Breathing 

Open Airway 

Breathing 

IMMEDIATE 
Capillary  

Refilling 
IMMEDIATE EXPECTANT 

IMMEDIATE 
Mental Status 

Inappropriate 

IMMEDIATE 

NO YES 
30/min 

NO YES 

UNDER OVER 

>2 s <2 s 

NO 

YES 

Appropriate 

DELAYED 

CONTROL 

BLEEDING 

MINIMUM 



START First Step 

Can the Patient Walk? 

YES NO 

Green  

(Minor) 

Evaluate Ventilation 

(Step-2) 



START Step-2 

Ventilation Present? 

YES NO 

> 30/Min < 30/min 

Evaluate Circulation 

(Step-3) 

Open Airway 

Ventilation Present? 

NO YES 

Black Red/ Immediate 

Red/ Immediate 



START Step-3 

Circulation 

Absent Radial Pulse 

Control Hemorrhage 

Present Radial Pulse 

Evaluate Level of 

Consciousness 
Red/ Immediate 



START Step-4 

Can’t Follow Simple  

Commands 

Level of Consciousness 

Can Follow Simple  

Commands 

Yellow/ Delayed Red/ Immediate 
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Jump START 

Disaster Triage 

On the Young  Child 

سال و کودکان  1-8روش تریاژ در کودکان 

 40سال با وزن کمتر از  8بزرگتر از 

 کیلوگرم 

 

56 



در کودکان  START مشکالت بالقوه تریاژ    

ایست  تنفسای مقادم بار در کودکان بر خالف بزرگساالن ، غالباً --

بااوده و پرفیااوژن ممکنساات در طاای  زمااانی کوتاااه ایساات قلباای 

پاااس از ایسااات تنفسااای همچناااان حفاااظ گاااردد و در ایااان فاصاااله 

 .کودک قابل نجات می باشد 

باار در  30بسته به سن کودک تعداد تانفس بیشاتر یاا کمتار از  --

 دقیقه معیار مناسبی نمی باشد 

برگشت مجدد مویرگی ممکن است انعکااس مناسابی از جریاان  --

 خونرسانی محیطی در محیط های سرد نباشد  

اطاعااات از دساااتورات روشااای مناساااب جهااات  بررسااای ساااط   --

 57 هوشیاری در کودکان نیست 



Jump START   روش  
 : توانایی راه رفتن و حرکت  -1

هاار مصاادومی کااه راه ماای رود بایسااتی باارای تریاااژ   انویااه   

، کودکاانی کاه هناوز راه نیفتااده و ( رنگ سبز) هدایت شود 

 ( رنگ سبز ) به درمان فوری نیز  نیاز ندارند 

 : تنفس  -2 

  45یااا بیشااتر از  15چنانچااه تاانفس کمتاار از :بررساای تاانفس  

 ( رنگ قرمز) بار در دقیقه یا نامنظم باشد 

در صورت عدم تنفس اگار پاس از بااز کاردن راه هاوایی تانفس 

 ( رنگ سیاه ) برقرار نشده  و نبض بازویی حس نشود  
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(ادامه) Jump START   روش  

ولی اگر پس از باز کردن راه هاوایی ، نابض باازویی حاس گاردد ولای    
 انیه تنفس مصانوعی داده شاده و در  15تنفس وجود نداشته باشد ، 

و در صااورت برگشاات ( رنااگ ساایاه ) صااورت عاادم برگشاات تاانفس 
 (  رنگ قرمز ) تنفس 

 : سیستم خونرسانی  -3   

در :  ، بررسای نابض باازویی  15-45در صورت تنفس منظم با تعداد   
و در صاورت لماس نابض ( رنگ قرماز ) صورت فقدان نبض بازویی 

 بازویی ، بررسی وضعیت سیستم عصبی

 :  سیستم عصبی   -4   

و ( رناگ زرد) در صورت هوشیاری و پاسخ مناساب باه صادا یاا درد    
رنااگ )در صااورت عاادم پاسااخ بااه محاارک دردناااک یااا پاسااخ نامناسااب 

 59 (قرمز 
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Secondary 

   Assessment of 

     Victim 

         Endpoint 
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   Secondaryتریاژ ثانویه
 

انتقال امکان و بوده زیاد دیدگان آسیب تعداد که درمواردی 
 و ندارد وجود بیمارستان یا درمانی مراکز به آنها تمام

 از گروهی است، نشده احداث درمحل نیز صحرایی درمانگاه
  .مانند می باقی محل همان در زیادی مدت تا دیدگان آسیب

تریاژ  سیستم از موارد این در  SAVE شود می  استفاده. 

 

روش SAVE بیشترین که است  مصدومینی تشخیص جهت 
 .برند می موجود های مراقبت از را استفاده
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 SAVE Triage دسته بندی بیماران براساس

 آسیب دیدگانی که علی رغم اینکه درمحل نمی توان اقدامی جهت زنده ماندن ودرمان

 (قرمز)آنها انجام داد،اگر به بیمارستان برسند حتما نجات خواهندیافت

(زرد)آسیب دیدگانی که بیشترین فایده را از مداخالت درمانی موجود می برند 

(سبز)آسیب دیدگانی که حتی بدون مداخله درمانی هم زنده می مانند 

 آسیب دیدگانی که نه تنهادر محل نمی توان اقدامی جهت درمان و زنده ماندن آنها

 (آبی)انجام داد،بلکه اگر به بیمارستان برسند هم قادر به ادامه حیات نخواهند بود

 (سیاه)متوفیان 



 دراین روش م ال اگر سه بیمارنیازمندبه چست تیوب
Chest tube)  ) نفر هرکدام به یک عدد ویک  2باشند که

نفر به دوعدد لوله نیازمندباشند،حکم این است که دونفر 

استفاده بیشتری از منابع موجودمی برند حتی اگر به نفر 

 سوم نرسد 

 

SAVE Triage 



( سبز)گروه سرپایی   

 Walking  Wounded 

معرض در جانشان نه که خفیف ضایعات دچار مصدومین 

 نیاز و شده آسیب از ناشی عوارض دچار نه و است خطر

 . ندارند اورژانسی درمان به

 آسیب های خفیف بافت نرم 

شکستگی های بسته ،پیچ خوردگی ،دررفتگی 

 (غیر از راه هوایی )سوختگی های خفیف 

 روانی  –اختالالت عصبی 

آسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندارند 

شکایات طبی معمول 
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(زرد)گروه تاخیری   

 اضطراری

  پارگی های متوسط بدون خونریزی 

  صدمات  چشمی 

  آسیب های غیر بحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کوما 

 (  بدون شوک)زخم های نافذ شکم، قفسه سینه 

 اختالل سط  هوشیاری 

 اختالالت تنفسی غیر حاد 

 شکستگی های ساده استخوان های بلند 
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(   قرمز)گروه فوری   

درمان سریع–وضعیت مخاطره آمیز   
 خونریزی شدید خارجی 

 مشکالت تنفسی قابل اصالح 

 جراحات شدید ناشی از آوار 

 قطع عضو به طور ناقص 

 پارگی های شدید همراه با شکستگی باز 

 سوختگی های شدید صورت و راه های هوایی 

 40با وسعت  3و  2سوختگی های درجه% 

 عدم هوشیاری بدون علت مشخص 

 نشانه های انفارکتوس میوکارد 

  تشنج پایدار 

 عالیم دال بر زایمان قریب الوقوع  یا  زودرس 

مسمومیت شدید 

 مراحل اولیه تا متوسط  شوک 
 



(مشرف به مرگ -محتضر )گروه آبی   

مرگ در کمتر از یک ساعت در  -باالترین اولویت پس از گروه قرمز

 صورت عدم دسترسی به امکانات کافی  

 ایست قلبی غیر تروماتیک 

هیپرترمی شدید / هیپو 

صدمات بحرانی سیستم عصبی مرکزی همراه با کوما 

 آسیب دیدگی های بحرانی متعدد 

 وسیع( تمام ضخامت) 3سوختگی درجه 

 خفگی تروماتیک 

 شوک در مراحل پیشرفته    / خونریزی 
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 با تشکر       

 از بذل توجه شما  


