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 ٞطدار سىتٝ حاد ٔغشی

 ساػت اس آٖ سپزی ضدٜ است را دارد؟ 6آیا تیٕار یىی اس ػالیٓ سیز وٝ وٕتز اس 

 

 یکطرفه انداهها با یا بدوى درگیری صورت    ناگهانی ضعف 

 اختالل تکلن ناگهانی

 اختالل تعادل ناگهانی

 (یا ضربه به چشوهایا قرهسی چشوها   خونریسیبدوى )اختالل بینایی ناگهانی 

 «ناگهانی یعنی عالثن به سرعت و ظرف چند دقیقه تا کوتر از یکساعت هستقر شده اند»

   EKG -3اندازه گیری قند خوى با گلوکوهتر   -SPO2     2و (  هر  دو  دست)اندازه گیری فشار خوى -1

 90یا فشار خوى  سیستولی کوتر از  ( 60 >قند )قند خوى با گلوکوهتر اندازه گیری شده و هیپوگلیسوی 
 هیلی هتر جیوه وجود ندارد

 بله

 724اعالم کد 

 724تىٕیُ لسٕت تزیاص فزْ 

 اطالع تٝ پزستار ٚ پشضه رجیستز ٘ٛرِٚٛصی

 ارساَ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ+ ري ٌیزی+  سی تی اسىٗ+ آسٔایطٍاٜ+ اطالع تٝ سٛپزٚایشر

 

 

 



:٘تیجٝ ٚیشیت وٛتاٜ اِٚیٝ پشضه رجیستز ٘ٛرِٚٛصی  

 ٔطاتمت دارد؟  CVAٔؼایٙٝ تاِیٙی تا رخداد 

 بله

اس آخزیٗ سٔاٖ سآِ دیدٜ ضدٖ تیٕار چٝ 
 ٔمدار سٔاٖ سپزی ضدٜ است؟

ساػت 3وٕتز اس  ساػت 5تا  3تیٗ   ساػت 5تیص اس    

وٙسُ ضٛد 724ود   
 ػّت ثثت ٚ ٟٔز ٚ أضا ضٛد

ادأٝ درٔاٖ طثك اٍِٛریتٓ درٔاٖ 
 استا٘دارد ادأٝ یاتد

 
 

ٕٞزاٞی  تیٕار تا ا٘جاْ سی تی 
 اسىٗ اٚرصا٘س

 
 

آ٘ىاَ ایٙزٚ٘طٗ 
 در دستزس است؟ 

 بله خیر 

وٙسُ ضٛد 724ود   
 ػّت ثثت ٚ ٟٔز ٚ أضا ضٛد

 

 

 



 CT scan٘تیجٝ 

 ٚجٛد خٛ٘زیشی  
در صٛرت ٔطىٛن تٛدٖ  )

٘ظز آ٘ىاَ ٘ٛرِٚٛصی اخذ 
 (ضٛد

وٙسُ ضٛد 724ود   
 ػّت ثثت ٚ ٟٔز ٚ أضا ضٛد

ادأٝ درٔاٖ طثك اٍِٛریتٓ درٔاٖ 
 استا٘دارد ادأٝ یاتد

رٚیت ایسىٕی یا ػدْ رٚیت 
 ضایؼٝ تارس

 724ا٘تماَ تیٕار تٝ اتاق 

 

 

 



 724الدأات تیٓ استزٚن در اتاق 

 
 :پشضه رجیستز ٘ٛرِٚٛصی

 
ا٘داسٜ ٌیزی ٔؼیار    -

NIHSS 
 
در صٛرت ٚجٛد فطار   -

یه  BP> 185/105خٖٛ 
تار تالش تزای اصالح فطار  

 خٖٛ تا تشریك دارٚ  
 

/ اطٕیٙاٖ اس ػدْ ٚجٛد تة  -
 ردٚر ٌزدٖ

 
چه ٔؼیارٞای ٔٙغ ٚ ػدْ  -

ٔٙغ تزٚٔثِٛیش تا اخذ 
 اطالػات اس  ٕٞزاٜ آٌاٜ تیٕار

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :724پزستار 
 

تزلزاری ٔٛ٘یتٛریًٙ لّة،  -
 فطار ٚ تٙفس

 
 EKGاخذ  -
 

ثثت دلیك درجٝ حزارت    -
 تدٖ تیٕار

 
 ٔٙاسة  IV lineاطٕیٙاٖ اس -
 (ػدد 2حدالُ (
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 724٘تیجٝ الدأات تیٓ استزٚن در اتاق 
 
 
 
 

4< NIHSS < 25 
ٚ  تٝ خٛتی وٙتزَ ضدٜ    BP < 185/105در ٔحدٚدٜ ٔطّٛب است    فطار خٖٛ -

 .است
 

 (تاِیٙی ٚ آسٔایطٍاٞی)ٔؼیارٞای ػدْ ٔٙغ تزٚٔثِٛیش  ٚجٛد ٘دارد  -
 
 
 
 

 
وٙسُ ضٛد 724ود   

 ػّت ثثت ضٛد
ادأٝ درٔاٖ طثك اٍِٛریتٓ درٔاٖ 

 استا٘دارد ادأٝ یاتد

 تٕاس تا آ٘ىاَ ٘ٛرِٚٛصی  
آیا وا٘دیدا تشریك یا 

 تزٚٔثىتٛٔی ٔی تاضد؟  

 خیر 

له
 ب

اخذ رضایت آٌاٞا٘ٝ ٚ تىٕیُ تزائت ٘أٝ  
 تٛسط تستٍاٖ درجٝ یه

 بله
ٔحاسثٝ ٔجدد سٔاٖ سپزی ضدٜ اس ضزٚع  

تز اساس سٔاٖ  سپزی  ضدٜ ، . ػالیٓ
تا  Cath labدارٚ  ٚ یا ا٘تماَ تٝ تشریك 

 دستٛر ٟ٘ایی آ٘ىاَ ٘ٛرِٚٛصی

 

 

 



 rTPAپس اس تشریك 

 ICUیا  SCU ا٘تماَ تٝ 

 پس اس تزٚٔثىتٛٔی

 ICUا٘تماَ تٝ 

 
 

 ساػت پس اس تشریك 24تا  ٔٛ٘یتٛریًٙ ٔداْٚ  ػالیٓ حیاتی -
 185/105حفظ فطار خٖٛ در سطح وٕتز اس  

 
 ٔزالثت اس ٘ظز ػالیٓ آ٘الیالوسی تٝ دارٚ     -
دلیمٝ، سپس  15ساػت اَٚ ثثت ٞز  2در  )ثثت سطح ٞٛضیاری  -

 (ساػت 16تا ساػت  2ساػت، سپس ٞز  6ٞز یه ساػت تا 
 

اطالع : در صٛرت افت ٞٛضیاری یا ٘إٞساٖ ضدٖ  سایش ٔزدٔىٟا -
 تٝ رجیستز ٘ٛرِٚٛصی ٚ آ٘ىاَ ٘ٛرِٚٛصی

 
 

 

 

 

 


