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سوختگىدراولیهاقداماتوالعملدستور
سوختگىمرکزبهبیماراناعزاممعیارهاىواولیهدرمانوارزیابى

:فورىدرمانومعاینهاولیه،کمکهاى

:اولیهکمک

.باشیدخودتانسالمتمراقباقدامىهرازقبل-
بیمارغلطاندنیاحریق کپسول اطفاء، وپتآب،ازاستفادهباراآتش.(کنیدمتوقفسریعأراسوختگىیندآفر-
) . کنید خاموشزمینروىبر
محلدقیقه20مدتبهاقلحدوسانتیگراددرجه8-15دمايباوشیربآجریانبا( کنیدخنکرابیمار-

هایپوترمىایجادازباید . استممنوع یخآبیایخازاستفادهبشوئید براي خنک کردن بیمارراسوختگى
توصیه خنک کردن مصدوم به علت خطر هایپوترمی % 10در سوختگی هاي با وسعت بیشتر از . شود جلوگیرى
).نمی شود 

بنابراینومیزندپوستبهبیشترىآسیباین ماده کردنجدابراىتالشقیر،باتماسازناشىسوختگىدر-
.باشدقیرکردنسردبراىمیبایستاولیهتالش

باشد شدهبستهاندامهایاوتنهبدورکهچیزىهروکمربنددستبند،گردنبند،لباسها،وز تورم قبل از بر-
.باشدچسبیدهبدنبهلباساینکهمگر.(شودخارجمیبایست (

.شودپوشاندهتمیزوخشکپارچهبامیبایستسوختگىموضع-
.شودخوددارىسوختگىعمقتعیینتاموضعىپمادهاىاز ةاستفاد-
.بدهیدمسکنبیماربه-

:فورىدرمانومعاینه

:اولیهبررسى

گردنىفقراتستونکنترلهمراهبههوائىراهباز کردن-
تجویز اکسیژن باید در ساعات اولیه ، ؛ در سوختگی استنشاقی با گازهاي تنفسی کنترل وضعیت تنفسی-

و دیگر گازهاي سمی COیرا احتمال مسمومیت با شود زorderبراي مصدوم ) لیتر در دقیقه %15 (100
. سوختگی می گردد و وسعت بیشتر است ، به عالوه نگرفتن اکسیژن به میزان کافی باعث افزایش عمق 

خونریزىکنترلوخونجریانبرقرارى-
عصبىوضعیتبررسى-
جریان خون محیطی کنترلوبدنهمهمعاینه-
)براساس فرمول پارکلند(سوختگىدرصداساسبرمایعتجویزباست رفتهمایعات از دکردن جایگزین -
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:درمانىمایع

مایعبهنیازبیشتروسطحى2درجه٪15ازبیشترسوختگىبابالغینو٪10ازبیشترسوختگىبااطفال-
.دارنددرمانى

هر ازاىبه) الکتاترینگرترجیحأ( کریستالوئیدسیسى4بالغیندراولساعت24درنیازموردمایعمیزان-
تجویزبعدساعت16درمابقىواولساعت8درنآنصفکهاستسوختگىدرصدازاىبهوبدنوزنکیلو 

:) فرمول پارکلند(.میشود

4cc×   وزن مصدوم ×   درصد سوختگی   =  ساعت اول 8نصف ساعت اول24سرم  ساعت اول16نصف 

مایعمقداراینبهاطفالدرمایع درمانی . افزایش می یابد 5.7ccبه 4ccی هاي تنفسی      در سوختگ
.میشوداضافهنیزساعته24نگهدارنده

:کزازازپیشگیرى

.کننددریافتپروتکلاساسبرراکزازواکسن پروفیالکسىمیبایستسوختگىدچاربیماران

:الکتریکىوشیمیائىآسیبهاى

:شیمیائىیبآس

ادامهي موضع سوخته راشستشوساعتیکمدتبهاقلحدقلیاءواسیدنظیرشیمیائىموادباسوختگىدر-
وجودصورتدر. شودپاكبدنازپودرباید ،شستشوازقبلمواد،گونه اینپودرباتماسصورتدر. دهید 

.دهیدادامهدردتسکینتارا شستشوساعت،یک ازبعددرد
. نمائیدحتماً به مرکز سوختگی اعزام مصدوم را-
.نکنیدخنثىراشیمیائىموادهرگز-
.بشوئیدفراوانآبباراچشمصورت و ، شیمیائىدر سوختگی هاي صورت با مواد-
.کنیدخارجراچشمىلنزهاى-
)در صورت سوختگی چشم . (شودمعرفىپزشکچشمبهسریعأمیبایستبیماراقداماتاینازپس-

:برق گرفتگی 

.کنیدقطعبرقازایمنىاصولرعایتبارابیمارارتباطگرفتگىبرقخصوصدر-
.باشدداشتهوجودعمقىشدیدآسیباستممکنکوچکخروجىوورودىوجودعلیرغم-
.شودگرفتهقلبنوارمیبایستگرفتگىبرقدچاربیمارانکلیهاز-
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. در ساعت باشد سی سی 100اقل حداین افراد می بایست برون ده ادراريمیزان -
.شوداعزامسوختگىمرکزبهحتمأمصدوم-

:شوداعزامبیمارستانبهمیبایستمواردیکه

.باشدداشتهمخدرزیتجوبهنیازکهشدیددرد-
.باشدداشتهدرمانىمایعبهنیازبیمار-
.مصدوم مشکل ایجاد کرده باشد براىی که ادمیاوشدیدادمصورت وجوددر-
.باشدداشتهوجودروانى-روحىیااجتماعىمشکالت-
. داشته باشد مشکلیامکررپانسمانهاىبهنیاز-
.سوختگی با بیماریهاي زمینه اي جدي همراه باشد-
. باشد نیازتخصصهاسایربه-

:شوداعزامسوختگىمرکزهببیمارمیبایستمواردیکه

( Split Thickness )سنینتمامدر٪10ازبیش) درجه دو( ضخامتنیمهسوختگى-
بزرگمفاصلونشیمنگاهتناسلى،ناحیهپاها،دستها،صورت،سوختگى-
)Full Thickness( در همه گروههاي سنی ) درجه سه به باال( ضخامتتمامسوختگى-
از جمله رعد و برق کىالکتریسوختگى-
شیمیائىسوختگى-
تنفسىسوختگى-
.روانی با بازتوانی دارند –مراقبت ویژه اجتماعی ، روحی نیاز به بیمارانی که -
. هستند جديبیمارانی که داراي بیماري هاي زمینه اي -
اگر خطر .التر باشدآسیب سوختگی باوجود صدمات دیگر همراه با سوختگی مثل شکستگیها منوط براینکه -

. ا بیشتر باشد ابتدا بیمار باید در مرکز تخصصی تروما بستري شود موي ترفور
می باشند بیماران سوختگیدر زمینه مراقبت از ... ) تجهیزات ، نیروي کارآمد و(امکانات الزم فاقدي کهمراکز-

وم را در اسرع وقت به مراکز سوختگی مصدومین به ویژه کودکان جداً اجتناب نموده و مصداز بستري کردن 
. اعزام نمایند 

:ادموتاولدرمان

:اولتدرمان

پوستومایع داخل آن تخلیه استبهترباشدبزرگخیلىویاکندایجادمفاصلحرکاتدراختاللکهتاولى-
.بماندروزچندتاناحیه سوختگیروى
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:ادمدرمان

.گیردقرارقلبسطحازترباالدرجه30میبایستنمیشودتفادهاسسوختهعضوازصورتیکهدر-
به با ادم (.شوندخارجمیبایستي سوخته می باشند ،اندامهاوگردندورکهزینتنىلوازموتنگلباسهاى-

)می شود در عضو حالت تورنیکت درآمده مانع جریان خون 

:سوختگىازبعدبالفاصلهدرددرمان

وشودخنکوشستهسانتیگراددرجه8- 15ساده و دمايآببا٪10ازکمتروسعتباسوختگىموضع-
ساعت اول بعد از سوختگی مؤثر و 3در ( این عمل .دگردپوشاندهخشکوتمیزپارچهباوشدهخشکسپس

) ود می شنیز موجب تسکین درد و کاهش وسعت و عمق سوختگی بعالوه. هرچه زودتر انجام شود بهتر است 
بدونیابا( دوهرویااستامینوفنیااستروئیدىغیرخوراکىالتهابهاىضدبابیماراستراحتحالدردرد-

.شوددرمان) کدئین
.نشوداستفادهآسپرینازبراي تسکین درد -
.میشوداثراستفادهکوتاهمخدرازپانسمانانجامازناشىدردبراى-
.کرداستفادهمیتوانهمطراب اضضداززوملصورتدر-
به مرکز دردبیپانسمانانجامجهتمصدوم، باالشیوهباپانسماندر حین دردتسکینعدمصورتدر-

.شودمعرفىسوختگی 

:عفونتهاىنشانه

باال،تبتورم،چرك،وجودترشح،افزایشدرد،افزایشپیشرونده،قرمزىیازخماطرافجدیدقرمزى-
.میشوندگرفتهنظردرعفونتعالئمازاطفالدرپذیرىتحریکافزایشویتلنفانژ

:عفونتدرمان

یا مافناید سولفادیازینسیلورپماد تجویز-
سیستمیکبیوتیکآنتىتجویز-
تجویز آنتی بیوتیک (.شوداعزامسوختگىمرکزیابیمارستانبهو پیش رونده بیمار شدیدعفونت موارددر-

). است ممنوعستیک پروفیالکسی در سوختگی سی

:سوختگىازحاصلروانى-روحىمشکالت

نظرمدمیبایستروانپزشکىوروانشناسىمشاورهوروانى-روحىحمایتار میببراي حل مشکالت روانی -
سرپرست مرکزآموزشی درمانی - دکتر مهدي ایاز.باشد

قطب الدین


