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FASTجستجوي نشانه هاي 

  :ــا ــاس هــ ــه تمــ ــس در همــ ــد115اورژانــ ــده(لزوماٌ ،بفرماییــ ــاس گیرنــ ــیده نام تمــ ــپرســ وداما شــ
شود.)الزاماٌ به جواب منتهی نمی 

           ــیش ــما پ ــراي ش ــکلی ب ــه مش ــود( چ ــی ش ــیده م ــر پرس ــواالت زی ــی از س ــا یک ــار ب ــلی بیم ــکایت اص ش
ــده ــکلی دارید؟ ؟ درآمـ ــه مشـ ــر چـ ــال حاضـ ــت؟/چه   حـ ــده اسـ ــما شـ ــاس شـ ــکلی باعـــث تمـ ــه مشـ چـ

چیزي شما را نگران کرده است؟)
     ــالش ــاده، حـ ــل: افتـ ــبهم مثـ ــکایت مـ ــردن شـ ــخص کـ ــه،     مشـ ــاال رفتـ ــارش بـ ــورده، فشـ ــم خـ ــه هـ بـ

ــکایت   ،کـــردهمغـــزيفشـــارش پـــایین افتـــاده، ســـکته   ــا ســـواالتی تبـــدیل بـــه شـ بایـــد بـــا ســـوال یـ
ــالتی        ــه حـ ــی، چـ ــه عالمتـ ــزي، چـ ــه چیـ ــدي؟ چـ ــه شـ ــور متوجـ ــد: چطـ ــود ماننـ ــخص شـ ــلی مشـ اصـ

؟دیدي یا احساس کردي؟ مددجو چه مشکلی دارد که شما فکر می کنید.....
اگـــر تمـــاس گیرنـــده شـــخص دیگـــري بـــه غیـــر از و تـــنفسجهـــت آگـــاهی از وضـــعیت هوشـــیاري

ــردد:     ــوال گـ ــه سـ ــن گونـ ــد ایـ ــی باشـ ــار مـ ــرس    بیمـ ــت؟ ازش بپـ ــور اسـ ــش چطـ ــرس تنفسـ ازش بپـ
نیز دارد؟)عالئم دیگري 

اگر هوشیار است و مشکل تنفسی نداردرجوع به روند ادامه سواالت
اگرهوشـــیار اســـت و مشـــکل تنفســـی دارد: رجـــوع بـــه رونـــد اخـــتالل تنفســـی بـــا در نظـــر گـــرفتن    

شکایت اصلی بیماري
       دار ســـواالت هدفمنـــ بـــراي اطـــالع از وضـــعیت هوشـــیاري از تمـــاس گیرنـــده بخواهیـــد از بیمـــ

ــد ــه       :بپرسـ ــز دارد؟ در ادامـ ــري نیـ ــم دیگـ ــرس عالئـ ــت؟ ازش بپـ ــور اسـ ــش چطـ ــرس تنفسـ ازش بپـ
ــید      ــعیت تــنفس ســوال پرس ــاط بــا وض ــوع بــه رونــد       شــودهدر ارتب ــرح حــالگیري بــا رج و ادامــه ش

انجام شود.با رجوع به روند شکایت اصلی بیماروشرح حالگیري
FAST نرولوژیکپرسش در مورد شواهد عالیم اختالل

زمان : زمان طالیی براي رسیدن بیمار به مرکز درمانی سه ساعت و نیم پس از شروع عالیم است. البته هرچه 
بیمار زودتر به مرکز درمانی برسد عاقبت بهتري خواهد داشت.

    در صـــورتی کـــه بیمـــار غیـــر هوشـــیار اســـت: ارزیـــابی هوشـــیاري در جهـــت اطمینـــان از اخـــتالل و
ــوال      ــن س ــرح ای ــا ط ــیاري ب ــدم هوش ــا ع ــی کنــد)      "ی ــد( نم ــی کن ــاط برقرارم ــما ارتب ــا ش در "آیــا ب

صــورتی کــه خیـــر بــا مـــن ارتبــاط برقـــرار نمــی کنــد اعـــزام آمبــوالنس و مراجعـــه بــه الگـــوریتم         
یابی تنفس و ادامه روند زرتیکه ارتباط برقرار می کند اراختالل هوشیاري)در صو

ــراه:     ــم همـ ــاي عالئـ ــانه هـ ــتجوي نشـ ــراه   جسـ ــاي همـ ــانه هـ ــتجوي نشـ ــفحه   و جسـ ــه صـ ــه بـ مراجعـ
ــانه   ــتر آن نشــ ــت بیشــ ــورت اهمیــ ــه در صــ ــزي و   (مربوطــ ــکته مغــ ــم ســ ــانی عالیــ ــد همپوشــ ماننــ

ــرد دیابتی)هایپو ــمی در فـ ــون     گالیسـ ــایی چـ ــانه هـ ــانی نشـ ــروز ناگهـ ــورت بـ ــی، در صـ ــور کلـ ــه طـ بـ
ــا اخـــتالل تعـــادل، اخـــتالل حســـی و یـــا حرکتـــی قســـمتی از بـــدن (بـــه ویـــژه، یـــک     ســـرگیجه و یـ

ــت    ــامعلوم، اخـ ــت نـ ــا علـ ــدید بـ ــردرد شـ ــه)، سـ ــه    طرفـ ــر یافتـ ــا هـ ــم یـ ــتالالت تکلـ ــد و اخـ الالت دیـ
ــی     ــتالالت قلبـ ــاالي اخـ ــک بـ ــراد داراي ریسـ ــا افـ ــالمندان و یـ ــژه، در سـ ــه ویـ ــر بـ -نرولوژیـــک دیگـ

شک کرد. CVAعروقی، باید به 

توصیه هاي پیش از رسیدن

بررسی عالیم همراه

تعیین اولویت اعزام

ارتباط برقرار می کند

اعـــــزامبـــــرايتصـــــمیم
ــوالنس ــاًآمبـــ درترجیحـــ

ــین ــهاولـــ ــاسدقیقـــ تمـــ
ــه ــودگرفتــ ــد از وشــ بعــ

ــاس    ــه تمـ ــان دادن بـ اطمینـ
ــزام    ــورد اعـ ــده در مـ گیرنـ
ــه   ــل ادامــ ــوالنس فایــ آمبــ

یابد.

درهـــر جـــایی از فایـــل کـــه 
ــه   ــک بــ ــود CVAشــ وجــ

ــزام   ــت اول اعــــــ داشــــــ
ــگ  ــوالنس هماهنـــــ آمبـــــ

بعــــــد ادامــــــه شــــــود و
ادامه یابد.الگوریتم

ــابقه    ــنس و ســ ــن، جــ ســ
ــاري  ــایی از بیمـــ در هرجـــ

ــود     ــاز بــ ــه نیــ ــل کــ فایــ
پرسیده می شود.

ــکی   ــاوره پزشــــــ مشــــــ
ــاي   ــوالٌ در انتهـ ــل معمـ فایـ

ــر    ــذیرد مگـ ــی پـ ــام مـ انجـ
ر اســــاس شــــرایط اینکـــه  

در هــــر قســــمتی از فایــــل 
نیــاز بــه انجــام ایــن کــار     

باشد.

الگوریتم تریاژ تلفنی در 
سکته مغزيمورد بیماران

سواالت کلیدي


