
 :سوختگی تعریف  

 مخاط به شده وارد بافتی صدمات نوعی: ها سوختگی  

 مواد با شدید حرارت اثر در که هستند پوست یا

 رتودهیپ یا الکتریسته و قلیایی یا اسیدی شیمیایی

 شوند می ایجاد

 یحرارت منابع با تماس از ناشی درصد سوختگی ۰۸    

 قابل سرپایی طور به که آیندمی وجود به منزل در

 شدن بستری به آنها درصد ۵ حدود در هستند درمان

 عمق به ها سوختگی در دارند نیاز بیمارستان در

 دارد سوختگی سطح و سوختگی زمان مدت جراحت

  تاس آن درمان و کنترل روش و نوع کننده تعیین که

 سیمتق دسته سه به سوختگی پزشکی دیدگاه از

 :شود می

 درد همراه به پوست قرمزیو التهاب : ۱ نوع سوختگی 

 شود مراجعه پزشک به باید که ترشح و تاول ایجاد و

 ایجاد و درد همراه به پوست قرمزی:  ۲ نوع سوختگی 

 شود مراجعه پزشک به باید که ترشح و تاول

 رنگ آن در که شدید سوختگی:  ۳ نوع سوختگی 

 ای قهوه به مایل یا ،زرد سفید کرده تغیر پوست

 نبدو اغلب و کرده پیدا سختی حالت پوست گرددمی

 مانیدر مرکز به بیمار فوراً باید که باشد می درد و تاول

 شود منتقل

 :ها سوختگی در پزشکی اولیه اقدامات 

 قهمنط ابتدا درمانی مرکز یا پزشک به مراجعه از قبل 

 ارچهپ با و کنید خنک یخ یا سرد آب با را شده سوخته

  بپوشانید را آن روی آرامی به استریل خشک گاز یا

  کرد باز نباید را تاولی هیچ

  نتعیی را سوختگی شدت پزشک ابتدا مراجعه از بعد 

 ردهم پوستی هایبافت کندمی تعیین جراحت  موضع و

 رایب بیوتیک آنتی های کرم و ها پماد از و برداشته را

 کنند می استفاده شده سوخته منطقه

 هشد سوخته منطقه امکان صورت در شود می توصیه 

 تورم موارد در شود داده قرار قلب سطح از باالتر

 و کرد استفاده مرطوب و گرم بانداژ از توانمی متوسط

 گرفت تماس پزشک با تب بروز صورت در

 

 

 

 

 سوختگی از حاصل زخم از مراقبت 

 هایبیوتیکآنتی به عموماً سطحی های سوختگی 

 به و زخم پوشانیدن که شده ثابت ندارند نیاز موضعی

 سرعت ها میکروب با آن تماس میزان رساندن حداقل

 زخم اگر دهد می کاهش را درد و افزایش را ترمیم

 در درمانی شد خواهد ترمیم خود به خود نشود عفونی

 : از عبارتند سوم درجه کامل ضخامت با ها سوختگی

 وتیکبی آنتی تمامی تهاجمی های عفونت از  پیشگیری

 یمترم درجاتی تا نقره سولفادیازین مثل موضعی های

 در تنها باید نتیجه در و اندازدمی تعویق به را زخم

 عفونت خطر که وزخم سوم و دوم درجه های سوختگی

 شود استفاده است باال آنها در

 

 



 سوختگی به کمک 

 هک فردی با اگر نیست آسان و سطحی ها سوختگی 

 رخوردب بود شده سوختگی دچار یا گرفته آتش لباسش

 سرعت به را مصدوم و دهید انجام زیر اقدامات کردید

 برسانید بیمارستان به

 را مصدوم موی یا لباس آتش هایشعله فوری   - ۱ 

 پرده یک با را مصدوم منظور این برای کنید خاموش

 نزمی کف در را او و پوشانده تنگ گلیم یا کت پتو

 بخوابانید صاف

 به است سوختن حال در مصدوم های لباس اگر - ۲ 

 بدود تا ندهید اجازه او

 باعث کار این بغلتانید زمین مصدوم نباید -۳ 

 شودمی دیده آسیب نواحی سوختگی

 کنید خارج از گرفته دود که ای محوطه  را مصدوم - ۴ 

 تبه،پوس که را لباس از هایی قسمت که نکنید سعی-  ۵ 

 کنید جدا اند چسبیده

 اهر انسداد هرگونه وی نثر با است بیهوش مصدوم اگر - ۶ 

 کنید دفع را زبان توسط هوایی

 کنید آغاز را قلبی های ماساژ  ندارد نبض اگر - ۷ 

 کنید متوقف را آن دارد خارجی خونریزی اگر - ۰   

 زا مایعات جایگزینی برای است هوشیار  اگرمصدوم - 9  

 بدهید آب وی به رفته دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء 

 
 عنوان :

 سوختگی

 
 

kashani@skums.ac.irEmil:  

 

 مهناز فتحیگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر سروش امانی تایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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