
 علل سوختگي ها : 

 سوختگي با آتش

 سوختگي با مواد شيميايي

 سوختگي با آب جوش و اجاسم داغ 

 سوختگي توسط الكتريسيته

 اقدامات اوليه در سوختگي با آتش 

  دور كردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن   

        ،متوقف كردن روند سوختگي با وسائلي از قبيل آب، پتتتو

 لحاف و .... 

  هرگز به مصدومي كه در حال سوختن است آب نپاشيد بلكه

يك پتوي خيس به دور او )به جز ناحيه سر( بپتيتدتيتد تتا          

 هاي آتش خاموش شود.  شعله

  .در صورت عدم هوشياري مصدوم، وي را به پهلو بخوابانيد 

      نبض و تنفس بيمار را كنترل كنيد و در صورت عدم وجتود

 نبض و تنفس بيمار را احياء نمائيد. 

   ،ساعت، كمربند و كليه زيورآالت ) انگشتر، دستبند، گوشواره

توانند با حرارت خود موجب تشتديتد      گردن بند و ...( كه مي    

 سوختگي گردند را خارج نماييد .

 

 

      لباس مصدوم و مواد قابل اشتعال همراه وي راكه به پتوستت

 چسبندگي ندارند از او جدا كنيد. 

  انتد از       هرگز لباس و موادي را كه به پوست مصدوم چسبيده

 وي جدا نكنيد. 

 تتوانتد      ريختن آب تميز بطور مستقيم به ناحيه آسيب ديده مي

موجب كاهش عمق سوختگي و درد گردد ولي نبايد بيتش از    

حد بدن را سرد كرد زيرا موجب سقوط درجته حترارت بتدن        

 گردد.  مي

 هاي يخ نبايد بكار برده شوند زيرا موجب صتدمته      يخ و كيسه

 گردند.  پوستي مي

        51  –  02ستفاده از حوله سرد و يا دوش آب سرد به متدت 

 باشد.  دقيقه مفيد مي

         از استعمال پمادها و روغنها در محل سوختتتگتي ختودداري

 نماييد.

  .از دستكاري تاولها جداً خودداري نماييد   

 اقدامات اوليه در سوختگي شيمايي ) اسيد، قليا و...( 

  .دور كردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن 

   .در صورت عدم هوشياري، مصدوم را به پهلو بخوابانيد 

  نبض و تنفس بيمار را كنترل كنيد و در صورت عدم وجود نبض

 و تنفس بيمار را احياء نماييد.

      در صورتي كه ماده مسبب سوختگي شيميايي به صتورت پتودر

 باشد آنرا از روي بدن با وسايلي مانند برس نرم پاك كنيد. 

     02شستشوي ناحيه سوخته با مقدار زيادي آب حداقل به مدت 

دقيقه )بهتر است تا زماني كه درد و سوزش از بين نرفته استت     

 شستشو ادامه يابد(. 

           هرگز سعي نكنيد مواد شيميايي عامل سوختتتگتي رابتا متواد

 شيميايي ديگري خنثي كنيد. 

   .از استعمال پمادها و روغنها در محل سوختگي خودداري نماييد 

   .از دستكاري تاولها جداً خودداري نماييد 
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 اقدامات اوليه در سوختگي با آب جوش و اجسام داغ: 

  . دوركردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن 

  . در صورت عدم هوشياري بيمار را به پهلو بخوابانيد 

      نبض و تنفس بيمار را كنترل كنيد و در صورت عتدم وجتود

 نبض و تنفس بيمار را احياء نماييد. 

    سرد كردن محل سوختگي با آب يا حوله سرد و يا دوش آب

دقيقه، ولي نبايد بدن را بيش از حد سترد   02به مدت حداقل 

 گردد.  كرد زيرا موجب سقوط حرارت بدن مي

      خارج كردن لباسها و وسايل همراه بيمار در صورتي كته بته

 بدن چسبندگي نداشته باشند. 

 هاي يخي نبايد بكار برده شوند زيرا موجب صدمه  يخ و كيسه

 گردند.  پوستي مي

  در سوختگي با قير بايد به سردكردن و جامد نمودن قير، بدون

 كندن آن از روي پوست اقدام نمود. 

        از استعمال پمادها و روغنها در محل سوختتتگتي ختودداري

 نماييد. 

  .از دستكاري تاولهاجداً خودداري نماييد   

 اقدامات اوليه در سوختگي با جريان الكتريسيته : 

اين سوختگي موقعي رخ ميدهد كه جريان برق از بدن مي گذرد و 

ممكن است در نقطه ورود و يا خروج از بدن قابل مشاهده باشد . 

سوختگي الكتريكي در خانه با جريان ولتاژ پايين انجام مي شتود    

 بنابراين مي توانيد جريان را قطع كنيد .

  دقيقه و يا تا زماني كه احساس سوزش قتطتع      52براي مدت

 شود ، روي سوختگي آب سرد بريزيد .

 . به دقت هرگونه لباس را از اطراف سوختگي ببريد 

 . به دقت يك گاز استريل روي سوختگي قرار دهيد 

    اگر گاز نداريد ، پارچه اي تميز و بدون كرك مثل باند مثلتثتي

تاشده ي تميز روي قسمت مجروح بگذاريد . همدنين ميتوانيد  

دست يا پا را درون كيسه پالستيكي تميز بگذاريد و در كيسه را 

 با نوار ببنديد .

 . آمبوالنس را خبر كنيد 

 

 

 

 بيمارستان فرمانيه

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 اقدامات اوليه در سوختگي
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با آرزوي سالمتي و موقيت 
 براي شما 


