
  1گونگي مواجه شدن با انواع سوختگيچ

 سوختگي با مواد شيميائي

از جدي ترين نوع سوختگي ها بوده كه در سطح كم و عمق زيادتري بدن را دچار    
  .سوختگي مي نمايد

لباس هاي آلوده را در آورده و محل را با آب :حذف عامل سوختگي
  .فراوان شستشو دهيد

را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي ... و عالئم حياتي ، شوك :ارزيابي بيمار
  .را بررسي كنيد

درمان اين نوع سوختگي عبارت از شستشوي موضع با آب فراوان  :درمان سوختگي 
دقيقه و سپس اقدامات درماني بايد همانند سوختگي با حرارت  30تا  20حداقل بمدت 

  .بعمل آيد

  .ن مركز درماني منتقل كنيدمصدوم را در صورت امكان به اولي :انتقال مصدوم

در صورت آلوده شدن چشم با مواد شيميايي بهترين كار شستشو با آب فراوان  :تذكر
شو آب مصرف شده از جانب بيروني چشم خارج و  دقت كنيد تا در موقع شست.است

در صورت وجود جسم خارجي در چشم با نوك .شود تا چشم مقابل را آلوده نكند
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ه آرامي خارج كنيد بعد از شستشوي چشم را با گاز استريل پانسمان و دستمال تميز آن را ب
  .مصدوم را منتقل كنيد

 سوختگي با جريان برق

  .اين نوع سوختگي داراي عمق زيادي است و به بافت هاي داخل بدن صدمه مي زند 

  :اقدامات امدادي در اين نوع سوختگي عبارتند از

مصدوم را از جريان برق  توسط يك وسيله عايق :حذف عامل سوختگي
  .جدا كنيد

را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي ... عالئم حياتي ، شوك و  :ارزيابي بيمار
  .را بررسي كنيد

محل ورود خروج برق را پانسمان و اقدامات امدادي شبيه سوختگي  :درمان سوختگي 
   .با حرارت را به عمل آوريد

  .ولين مركز درماني منتقل كنيدمصدوم را در اسرع وقت به ا: انتقال

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 سوختگي با آتش

 قدامات امدادي كه بايد انجام دادا
                                                         :عبارتنداز

لباس هاي مستعد آتش  -آتش را خفه كنيد  :حذف عامل سوختگي  
  .كنيد  سوزي را در آوريد از دويدن شخص در حال سوختن جلوگيري

را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي ...عالئم حياتي و شوك و :ارزيابي بيمار
   .را بررسي كنيد

  :درمان سوختگي

بيمار را روي سطحي از بدن كه سوختگي وجود ندارد يا كمترين سطح سوختگي را  - 1
  .دارد دراز كنيد

  .وسائل آلوده كننده را از بدن مصدوم جدا كنيد - 2

  .لباس هاي چسبيده به محل زخم را هرگز جدا نكنيد -3

  .توسط آب خنك و تميز محل سوختگي را شستشو دهيد - 4



  .محل زخم را با گاز استريل پانسمان كنيد - 5

اگر بيمار قادر به نوشيدن است و زمان كافي داريد بر اساس جدول  -6
   .زير مايعات به مصدوم بنوشانيد

  ليوان125/0سال  ليوان ، كمتر از يك25/0سال 1-12هايليوان ، بچه 5/0بزرگساالن 

  .در صورت وخامت سوختگي مصدوم را به اولين مركز درماني منتقل كنيد

قير را هرگز بر  .در سوختگي با قير بالفاصله منطقه را با آب سرد خنك كنيد:تذكر
  .نداريد سپس اقدامات اوليه ذكر شده فوق را بعمل آوريد

  

   

  
 


