سوختگی نوعی جراحت پوست یا غشاهای مخاطی ( مانند پوشش دهان ،معهده

مراقب باشید که بانداژ صورت گرفته خیلی محکم نشده باشد چرا که در

و مجاری هوایی) است که در اثر عواملی همچون گرما یها سهرمای بهیش از حهد،

این صورت ،جریان خون در عضو مبتال ،دچار اشکال می گردد .لذا در صورت

مواد شیمیایی و جریان الکتریکی ایجاد میشود .جراحت سهوختگی مهیتوانهد از

بروز عالیمی مانند سوزنسوزن شدن ،بیحسی ،درد یا تورم و رنگپریدگی

این فراتر رفته و ساختمان های زیر پوست مثل ماهیچه ها ،استخوان هها ،اعصهاب و

پوست باید باند را باز نموده و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

رگ های خونی را نیز گرفتار کند .شرایط آسیب ،علت سهوختگی ،محهل و شهکل

ممکن است پزشک ،پمادهای مختلفی از جمله سیلور سولفادیازین ( به

سوختگی ،وسعت ،سن مصدوم و وجهود ضهایعات همهراه از جملهه معیارههایی

صورت کرم یک درصد) را برای درمان سوختگی تجویز کند .در استفاده از آن

هستند که در تعیین شدت سوختگی بهکار میروند.

روی ضایعات صورت محتاط باشید.

اقدامات امدادی که باید انجام داد عبارتنداز:

سوختگی ها بر حسب شدت به  ۳گروه عمده تقسیم می شوند:
 سوختگی سطحی :فقط سبب قرمزی ،تورم و حساسیت پوست مهیشهود و
به طور طبیعی بهدون بهاقی گذاشهتن اثهری از خهود ،بهبهود مهی یابهد .ایهن
سوختگی نیاز چندانی به مراقبت پزشکی ندارد.
 سوختگی متوسط :با ایجهاد تهاول مشهخص مهیشهود و در صهورت عهدم
رسیدگی دچار عفونت میگردد.
 سوختگی عمی  :محل سوختگی به رنگ خاکستری در میآیهد و بها وجهود
وسعت سوختگی ،دردی ندارد ،زیرا اعصاب مربهوط بهه درد نیهز در محهل
سوختگی از بین میروند .این سوختگی نیاز به بستری شدن در بیمارسهتان
و گاهی پیوند پوست دارد.

 حذف عامل سوختگی :با آب سرد آتش را خفهه کنیهد ،لبهاس ههای

 01توصیه طالیی برای کمک به افراد آسیب دیده از سوختگی

مستعد آتش سوزی را در آورید ،از دویدن شخص در حال سوختن

در صورت مواجهه با فردی که لباسش آتش گرفته یا دچار سوختگی شده
اقدامات زیر را انجام داده و مصدوم را به سرعت به بیمارستان برسانید.
 -۱فورا شعلههای آتش لباس یا موی مصدوم را خاموش کنید ،برای این
منظور مصدوم را با یک پرده ،پتو ،کت یا گلیم تنگ پوشانده و او را در کف
زمین صاف بخوابانید.

برای هرکس ممکن است سوختگیهای خفیف رخ دهد .بهرای درمهان ایهن قبیهل
سوختگیها ،اسهتفاده از کمپهرس سهرد روی محهل سهوختگی ،درد و سهوزش را
تخفیف میدهد .برای این کار میتوانید گازاستریل را بها آب یهخ آغشهته کهرده و

 -۲اگر لباسهای مصدوم در حال سوختن است ،به او اجازه ندهید بدود.
 -۳نباید مصدوم را روی زمین بغلتانید ،این کار باعث سوختن نواحی آسیب

 -۵سعی نکنید که قسمتهایی از لباس را که به پوست چسبیدهاند ،جدا کنید.
 -۶اگر مصدوم بیهوش است با عقب دادن سر وی ،هرگونه انسداد راه هوایی
توسط زبان را رفع کنید.

حدود  ۲۱-۱۵دقیقه روی محل سوختگی بگذارید .روزی  ۴تا  ۶بهار ایهن کهار را
انجام دهید .آب تمیز بهترین محلول برای شستشوی سوختگی است.

 -۸اگر خونریزی خارجی شدید وجود دارد ،فوراً آن را متوقف کنید.

اگر پوست شما تاول زده است ،قبهل از لمهس تهاول  ،دسهت هها را بها آب و
صابون بشویید چراکه این تاول ها به سادگی دچار عفونت میشوند .برای پانسمان
تاول های پاره شده یک باند استریل روی تهاول بگذاریهد ،سهپس آن را بها پنبهه و
چسب بپوشانید .به هیچ وجه از محلول های یددار یا الکل در زیر پانسمان اسهتفاده

سوختگی را بررسی کنید.
 درمان سوختگی
 -۱بیمار را روی سطحی از بدن که نسوخته یا کمترین سطح سهوختگی را
 -۲وسائل آلوده کننده را از بدن مصدوم جدا کنید.
 -۳لباس های چسبیده به محل زخم را هرگز جدا نکنید.
 -۵محل زخم را با گاز استریل پانسمان کنید.
 -۶اگر بیمار قادر به نوشیدن است و زمان کافی داریهد بهر اسهاس الگهوی
زیر به مصدوم مایعات بنوشانید.
بزرگساالن۱/۵ :لیوان
کودکان یک تا  ۱۲ساله۱/۲۵ :لیوان

 -۹اگر مصدوم هشیار است برای جایگزینی مایعات از دست رفته به وی آب
بدهید.
 -۱۱با استفاده از باندهای تمیز محل سوختگی را بپوشانید تا خطر ایجاد
عفونت را کم کنید.

کودکان کمتر از یکسال۱/۱۲۵ :لیوان
 در صورت وخامت سوختگی مصهدوم را بهه اولهین مرکهز درمهانی
منتقل کنید.
تذکر:

نکنید چرا که ترمیم را به تاخیر میاندازند .روزی یک بار پانسمان روی تاول هها را
تعویض کنید .استفاده از مقداری آب سهرد قبهل از تعهویض ،جهدا کهردن بانهد را

عوامل مختلفی می تواند موجب سوختگی گردد که از آن میان می توان به

تسهیل می نماید.

آتش ،مواد شیمیایی ،جریان برق و تابش پرتوهای قوی اشاره نمود.
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 ارزیابی بیمار :عالئم حیهاتی را کنتهرل و عمه  ،وسهعت و وخامهت

 -۴محل سوختگی را با آب خنک و تمیز شستشو دهید.

 -۴مصدوم را از محوطهای که دود گرفته است ،خارج کنید.

 -۷اگر نبضی وجود ندارد ،ماساژهای قلبی را شروع کنید.

جلوگیری کنید.

دارد دراز کنید.

ندیده میشود.

صرف نظر از سوختگیهای شدید که نیاز به مراقبتههای دقیه پزشهکی دارد

سوختگي با آتش

در سوختگی با قیر بالفاصله منطقه را با آب سرد خنک نموده و سپس
اقدامات ذکر شده در مبحث فوق را به اجرا درآورید .قیر را هرگز از روی
محل سوختگی جدا نکنید.
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سوختگي با مواد شيميائي
از جدی ترین انواع سوختگی است که در سطح کم و عم زیاد بدن را دچهار
سوختگی می نماید.
اقدامات امدادی که باید انجام داد عبارتنداز:
 حذف عامل سوختگی :لباس های آلوده را در آورده و محل را با آب فهراوان

سوختگي با جريان برق
این نوع سوختگی دارای عم زیادی است و به بافت های داخلی آسیب وارد

شستشو دهید.
 ارزیابی بیمار :عالئم حیاتی را کنترل و عم  ،وسعت و وخامت سهوختگی را

می آورد .اقدامات امدادی در این نوع سوختگی عبارتند از:
 حذف عامل سوختگی :با یک وسیله عای  ،مصدوم را از جریان برق جدا

بررسی کنید.
 درمان سوختگی :درمان این نوع سوختگی عبارت از شستشوی موضع با آب
فراوان ،حداقل به مدت  ۲۱تها  ۳۱دقیقهه و سهپس انجهام اقهدامات درمهانی

کنید.
 ارزیههابی بیمههار :عالئههم حیههاتی را کنتههرل و عم ه  ،وسههعت و وخامههت

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

سوختگی را بررسی کنید.

همانند سوختگی با حرارت.
 انتقال مصدوم :مصدوم را در صورت امکان به اولین مرکز درمانی منتقل کنید.

 درمان سوختگی :محل ورود و خروج جریان برق را پانسمان و اقهدامات
امدادی شبیه سوختگی با حرارت را به عمل آورید.

تذکر:
در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی بهترین کار شستشو بها آب فهراوان
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 انتقال :مصدوم را در اسرع وقت به اولین مرکز درمانی منتقل کنید.

است .دقت کنید تا در موقع شستشو ،آب خهارج شهده موجهب آلهودگی چشهم
مقابل نگردد .در صورت وجود جسم خارجی در چشم با نوك دستمال تمیهز آن

تذکرات:

را به آرامی خارج کنید .بعهد از شستشهو ،چشهم را بها گهاز اسهتریل پانسهمان و

۱ه روش برآورد عم  ،وسعت و وخامت سوختگی را به خوبی فراگیرید.

مصدوم را به درمانگاه منتقل کنید.

۲ه در مورد سوختگی ههای وخهیم ،کمهک ههای اولیهه را سهریعاً انجهام داده و

در سوختگی های شیمیایی ،استفاده از ماده خنثی کننده ،مزیتی بر شستشوی با آب

آشنايي با انواع سوختگي و کمک های اوليه مربوط به آن

مصدوم را در اسرع وقت به مراکز درمانی انتقال دهید.
 -۳اگر لباس به محل زخم چسبیده است ،لباس های اطراف زخم را بریده و از

فراوان ندارد .لذا از کاربرد آن خودداری و به جای آن از آب تمیز استفاده کنید.

بدن خارج کنید ولی به محل زخم دست نزنید.
۴ه هرگز برای سرد کردن محل از یخ استفاده نکنید.
۵ه به آب مصرفی جهت افزایش سرمای آن نمک اضافه نکنید.
۶ه کمک های اولیه در مورد سوختگی های شدید باید سریعاً انجام گیرند.
۷ه نارسائی تنفسی و شوك احتمالی را سریعاً کنترل نمائید ( بهه خصهو

سوختگي ناشي از اشعه

سوختگی به وسیله برق).

سوختگی با دو نوع اشعه ایجاد می گردد:
۱ه اشعه خورشید

در

ماخذ:

۲ه تشعشات اتمی

در مورد تشعشات اتمی ابتدا محافظهت خهود امهدادگر از خطهر تشعشهات و
سپس رفع آلودگی مصدوم و درصورت امکان ارائه کمک های اولیه سوختگی بها
حرارت مد نظر قرار گیرد و در مرحله آخر ،مصدوم به مرکز درمانی انتقال یابد.

4

سایت پزشکان ایران به نشانی

www.pezeshkan.org

پایگاه اینترنتی امدادگران ایران به نشانی

دفتر امور ايمني ،سالمت و محيط زيست آزمايشگاهها و کارگاهها

www.emdadgar.com

هرگونه نظر ،پيشنهاد يا انتقاد خود را درباره اين توصيه نامه آموزشي
با پست الکترونيک به آدرس  Safety-office@um.ac.irارسال نماييد.
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