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 درصد سوختگی اندام ها  در بزرگساالن و کودکان

 

 

 

 

-جانیس ال هینکل ، کری اچ. پرستااری داخا ای         :    منبع

پوست و سوختگی ، چشا  و       0202جراحی برونر سودارث 

 گوش.فاطمه بهرام نژاد ، محبوبه خواجه. انتشارات بشری

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریش  ، بیمارستان امام خمینی )ره( .

 20411404210ت فن : 

 24202704010شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان:

 4سوختگی درجه 

در این نوع سوختگی، تمام الیه های پوست تخریب می شوند و              

باعث آسیب دائمی بافت می شود. بافت چربی، ماهیچه و حتی               

استخوان نیز ممکن است درگیر شوند.منطقه سوختگی ممکن              

است سیاه و خشک شود.اگر همراه با سوختگی، دود هم استنشاق           

شود، مشکالت تنفسی، مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن و یا              

 دیگر مسمومیت ها ممکن است رخ دهد.

برای این نوع سوختگی ها به         :    4درمان سوختگی درجه     

 پزشک مراجعه کنید و اقدامات اولیه  را انجام دهید:

 لباس های سوخته را درنیاورید. –

 فرد سوخته را از دود و آتش و یا گرما دور کنید. –

 سرد کردن محل سوختگی پوست –

محل سوختگی را در آب سرد فرو نکنید. اگر منطقه             –

سوخته را سرد کنید، دمای بدن به یکباره افت می کند           

و فشار خون و جریان خون بدتر می شوند و شوک رخ  

 می دهد.

نشانه های گردش خون )تنفس، سرفه و یا حرکت( را            –

بررسی کنید. اگر این نشانه ها وجود ندارد، احیای             

 ق بی ریوی را شروع کنید.

اگر امکان داشته باشد، محل سوختگی را باالتر از              –

 سطح ق ب قرار دهید.

منطقه سوختگی را بپوشانید. با گاز استریل و یا با                –

 منطقه سوخته را بپوشانید.  حوله مرطوب و تمیز،

    
    
    

  
 دانشگاه ع وم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 سوختگی 

 

 

 عموم مردمگروه هدف : 

 زیر نظر واحد آموزش همگانی و بیمار  

  

 8931اردیبهشت 

  

   

مالیدن سفیده تخ  مرغ، کره و یاا  

خمیاردنادان بار روی ماحال            

  سوختگی خودداری کنید
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 به نام خدا

  سوختگی

اسات کاه بار         پاوسات   یاا  گاوشات   باه  آسیاب  نوعی

به وجاود   پرتو یا اصطکاک مواد شیمیایی، برق، گرما، اثر

برای تشخیص سوختگی خفیف تا شدید، اولایان     آید می

قدم تعیین وسعت تخریب بافت بدن )پوست و عضا اه(        

، 0است. سه نوع سوختگی داری : ساوخاتاگای درجاه            

 .4و سوختگی درجه  0سوختگی درجه 

 0سوختگی درجه 

در این نوع سوختگی، فقط الیه خارجی پوست  تخریب           

 می شود و دارای عالئ  زیر است:

  .پوست قرمز می شود 

  .پوست ورم می کند 

  .برخی مواقع درد ه  وجود دارد 

 

اگر این نوع سوختگی بخش هایی از دست، پا، صورت،          

کشاله ران، باسن و یا مفاصل بزرگ را درگیر کند، نیاز            

 به درمان پزشکی دارد.

 0درمان سوختگی درجه 

 سرد کردن : محل سوختگی

 را زیر شیر آب سرد به 

 دقیقه  00تا  02مدت  

بگیرید تا درد فروکش کند و از قرار دادن یخ بر روی              

  محل سوخته خودداری کنید.

 

 

 0سوختگی درجه 

هنگامی که اولین و دومین الیه پوست )اپیدرم و درم(             

نام دارد. عالئ  آن        0تخریب شوند، سوختگی درجه       

 عبارت است از:

  .تاول پوستی بروز می کند 

  .پوست به شدت قرمز و لکه لکه می شود 

  .درد و ورم شدیدی وجود دارد 

از یخ برای محل سوختگی استفاده نکنید. استفاده از یخ            

بر روی محل سوختگی باعث می شود که بدن فرد بسیار            

سرد شود و موجب تخریب بیشتر زخ  شود.اگر وسعت            

این نوع سوختگی بیشتر از هفت و نی  سانتیمتر نباشد، به             

 صورت سوختگی درجه یک درمان می شود.

ونی  سانتیمتر باشد و یا       اگر منطقه سوختگی بیشتر از هفت     

اگر سوختگی در دست ها، پاها، صورت، کشاله ران و یا             

 باسن و یا مفاصل بزرگ باشد، درمان باید فورا انجام شود.

 0درمان سوختگی درجه 

 00تا    02محل سوختگی را زیر شیر آب سرد به مدت              

دقیقه بگیرید تا درد فروکش کند و از قرار دادن یخ بر               

از مالیدن سفیده تخ      روی محل سوخته خودداری کنید.

مرغ، کره و یا خمیردندان بر روی محل سوختگی                

خودداری کنید، زیرا این ها باعث عفونت می شوند.تاول   

ها را نترکانید. ترکاندن تاول ها باعث گسترش عفونت            

 می گردد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7

