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 اورشانس و بستري بخش هاي در هوشیاري وضعیت ارزیابی نحوه

 .تاشذ هی شخص ٍ هناى ،اىزه تِ ًسثت تَدى آگاُ تَاًایی شاهل ٍ تَدُ هحیظ ٍ خَد از عوَهی گاّیآ از حالتی :هوشیاري

 هتغیرر  ماهل تیَْشی تا آلَدگی خَاب از است هوني ٍشَد  هی ایجاد اختالل فرد عادي َّشیاري در مِ حالتی: هوشیاري سطح تغییر

 تغییرر  شَك، هاًٌذ دیگر دالیل تِ یا هغس تِ ضرتِ اثر در است هونيٍ  است تیواري یا آسیة از ٍاضحی ًشاًِ َّشیاري سغح تغییر. تاشذ

  ایجاد شَد. … ٍ تا النل یا هَاد هخذر، هصرف تعضی از دارٍّا هسوَهیت تشٌج، هغسي، سنتِ خَى، قٌذ هیساى در

 هوشیاري: سطح ارزیابی

 شرر   داراي تیوراراى  دررایج تریي اتسار ارزیاتی سغح َّشیاري اسرت،  Glasgow coma scale or GCS): )هعیار مواي گالسنَ -

 :است استَار پایِ سِ ترٍ  شَد هی ستفادُا سر تِ ضرتِ از حالی

 پاسخ چشوی(Eye opening or Eye response :)تِ پاسخ در (،3)صذا تِ پاسخ در(، 4)خَد تِ خَد ّا چشن مردى تاز 

 (1)(، عذم پاسخ2دردًاك) تحرینات

 مالهی پاسخ(Verbal response:) (5پاسخ صحیح تِ سَاالت ،)(3(، پاسخ فقظ تا ملوات ًاهرتَط)4پاسخ ًاهٌاسة ٍ گیجی ،)

 (1)عذم پاسخ(، 2ًاهفَْم) پاسخ فقظ تا اصَات

 حرمتی پاسخ(Motor response :)از را خرَد (، 5)مٌذ هی لَمالیسُ ٍ فْوذ هی را درد هحل(، 6)مٌذ هی اعاعت را دستَرات 

 عثیعی غیر مردى تاز(، 3()دمَرتینِ)ًسثت تِ تحریل دردًاك ّا اًذام عثیعی غیر مردى خن(، 4)مٌذ هی دٍر دردًاك تحریل

 (1عذم حرمت) (،2()سرترُد)ًسثت تِ تحریل دردًاك ّا اًذام

دالیلری هاًٌرذ    ًذارًرذ  سرر  تِ ضرتِ از حالی شر  گًَِ ّیچ مِ تیواراًی در .است 15 تیشتریي ٍ 3 تراتر ًورُ موتریي ،GCSهعیار  اساس تر

تٌاترایي اسرتفادُ از رٍ    .پاییي تر از ًورُ ٍاقعی دادُ هی شَد GCSٍ ضایعات ًخاعی، تحت ًٍتیالتَر تَدى ٍ ... هعیار  آفازي، فلج اًذام ّا

 ارجح هی تاشذ. AVPUهعیار دیگري هاًٌذ 

 تا استفادُ از ٍاشُ ّاي زیر است:یل رٍ  سریع ارزیاتی سغح َّشیاري : AVPUهعیار  -

 A(تیذار ٍ َّشیار :Alert) 

 V(عنس العول تِ هحرك مالهی :Responsive to Verbal Stimulus) 

 P(عنس العول تِ هحرك دردًاك :Responsive to Pain) 

 U :( َْتذٍى عنس العول یا تیUnresponsive) 

 * در مَدماى:

 A(تیذار ٍ َّشیار ٍ تا ٍالذیي ٍ هراقثیي ارتثاط ترقرار هی مٌذ :Alert) 

 V : مٌذزهاًی مِ ٍالذیي ٍ هراقثیي تا صذاي تلٌذ تا اٍ صحثت مٌٌذ، ارتثاط ترقرار هی(Responsive to Verbal Stimulus) 

 P :فقظ تِ تحریل دردًاك پاسخ هی دّذ(Responsive to Pain) 

 U :تِ ّیچ تحرینی پاسخ ًوی دّذ(Unresponsive) 

 توجه:

 استفاده شود. AVPUاز معیار در واحذ تریاش * 

جهتت بیمتاران    GCSمعیار بذون ضربه به سر و از  جهت بیماران AVPUمعیار در اورشانس حاد، بستري و سایر بخش ها از * 

 استفاده شود.ضربه به سر داراي شرح حال 
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