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مقدمه 

مالی  و  جانی  زیانبار  و  مهم  حــوادث  از  یکی  سوختگی 

است که سالیانه هزاران کشته و مجروح به جا می گذارد.

 سوختگی در ایران بسیار شایع است به طوری که مردم 

کشور ما 8 برابر متوسط جهانی دچار سوختگی می شوند. 

سنگینی  درمــانــی  هزینه های  سوختگی ها  ایــن  بر  عــالوه 

تالش های  وجــود  با  که  می کند  تحمیل  خانواده ها  به  را 

بر تغییرات ظاهری، نقایصی  فــراوان ممکن است عالوه 

را برای همیشه به همراه داشته باشد. سوختگی ها دامنه 

کمک های 
اولیه در 
سوختگی

بی بی سخیده اونق
مربی مرکز آمـوزش بـهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فرح قلیچی
مربی مرکز آمـوزش بـهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  اهداف آموزشی  
ازخوانندگان محترم انتظارمی رود پس ازمطالعه مقاله بتوانند:

عالیم و نشانه های سوختگی را توضیح دهند. 	
درجات سوختگی را بیان کنند.  	
عوارض سوختگی را شرح دهند.  	
نحوه ارزیابی شدت سوختگی را توضیح دهند.  	
شدت )درصد( سوختگی را اندازه گیری کنند. 	
کمک های اولیه درسوختگی ها را شرح دهند. 	
پیـگـیـری و مراقبـت های بعدی را بیان کنند. 	
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نــوع  ــن  ایـ در  یـــا ســطــحــی:  اول  1. ســوخــتــگــی هــای درجــــه 
در  پوست آسیب می بیند.  بیرونی  تنها الیه  سوختگی، 

این حالت پوست گرم، قرمز، دردناک و در هنگام لمس 

وسیعی دارند که از یک آسیب پوستی و تاول گرفته تا 

از دست رفتن حجم زیادی از آب بدن و بروز شوک، متغیر 

می توان  بموقع  و  سریع  اقــدام  با  خوشبختانه  هستند. 

و  سوختگی  ضایعات  پیشرفت  از  چشمگیری  طــور  به 

عوارض آن جلوگیری کرد. به همین منظور شناخت انواع 

سوختگی، یادگیری اقدام های اولیه و مراقبت های پس از 

آن اهمیت زیادی دارد.

عالیم و نشانه ها

تماس با هر منبع حرارتی )شیمیایی، الکتریکی یا تابشی( 

بر  می تواند  سوختگی  می شود.  سوختگی  ایجاد  باعث 

اساس شدت و مدت تماس با منبع حرارتی، باعث ایجاد 

آسیب های مختلف به اندام شود، اما به طور کلی آسیب های 

می شوند. بندی  درجــه  نــوع  ســه  بــه  از سوختگی  ناشی 

درجه سوختگی

سوختگی ها را برحسب عمق آسیب وارده به پوست به 

سه درجه تقسیم می کنند:

ویژگی های انواع سوختگی

درجه 3درجه 2درجه 1

اپیدرم + تمام درم + هیپودرماپی درم + قسمتی از درماپی درمعمق سوختگی

نوع سوختگی

تابش شدید و طوالنی 

خورشید

حرارت های خشک

مایعات داغ، بخار آب

* تماس بامایعات بسیارداغ فلزات داغ
* سوختگی با مواد سوختنی

 مانند بنزین، نفت و مواد شیمیایی

* سوختگی با برق

رنگ
قرمز و با فشار سفید 

می شود
صورتی مایل به قرمز

سفید شفاف، زرد مایل به قهوه ای یا 

سیاه و دریچه ها قرمز بسیار تیره

سخت )اسکار(نرمنرمسطح پوست

خشکمرطوبمعمولیرطوبت

نداردوجود داردوجود ندارد یا تاول ریزتاول

حساسیت

به لمس
دردناک

بسیار دردناک حتی 

حساس به جریان هوا
بدون درد
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حساس است و محل آسیب دیده با فشار مالیم انگشت 

رنگ پریده می شود. سوختگی های درجه اول ابتدا بسیار 

بدون  روز  چند  عرض  در  معموالً  ولی  دردنــاک هستند 

به جا گذاشتن اثری ازخود بهبود می یابند.

2. سوختگی درجه دو یا متوسط: در این نوع، تمام پوست 
از پوست میانی دچــار آسیب  به عــالوه قسمتی  بیرونی 

می شود. درناحیه سوختگی، پوست نمای صورتی یا لکه دار 

پیدا می کند که با تاول، تورم، درد شدید و ترشح همراه 

است. مدت بهبودی در این سوختگی طوالنی تر است.

نوع سوختگی،  این  در  عمیق:  یا  درجــه سه  3. سوختگی 
تــخــریــب شـــده و حــتــی ممکن اســـت به  پــوســت کــامــالً 

حتی  و  عضالت  چربی،  یعنی  پوست  زیرین  بافت های 

از  استخوان نیز آسیب وارد می شود. رنگ پوست پس 

سوختگی بسیار متفاوت بوده و ممکن است سفید، زرد 

مایل به قهوه ای، سیاه یا کامال شفاف باشد. در این نوع 

اعصاب حسی  انتهای  رفتن  بین  از  علت  به  سوختگی 

درد وجود ندارد.

عوارض سوختگی ها

ازدست رفتن مایعات بدن 	 

ازدست رفتن حرارت و انرژی بدن	 

عفونت  	 

عوارض گوارشی 	 

عوارضی که پس از بهبودی ممکن است ایجاد شوند 	 

مانند اسکار، محدودیت در حرکت، درد و ...

ارزیابی شدت سوختگی

وسعت  سوختگی،  درجــه  به  توجه  با  سوختگی  شــدت 

سوختگی، محل سوختگی، همراهی سوختگی با آسیب ها 

یــا بــیــمــاری هــای دیــگــر و ســن مــصــدوم تعیین مــی شــود.

عامل سوختگی 

سوختگی های حرارتی شایع ترین نوع سوختگی هستند. 

سوختگی  و  عمیق تر  خشک،  حــرارتــی  سوختگی های 

سوختگی  اســت.  وسیع تر  و  بزرگ تر  مرطوب،  حرارتی 

شیمیایی مثل عوامل اکسیدان و مسمومیت ها است.

وسعت سوختگی )درصد سوختگی(

برای تخمین وسعت سوختگی روش های مختلفی وجود 

دارد:

1. قانون 9: در این روش سطح بدن یک فرد بالغ به قرار 

 10 یا   1 کدام  هر  که  تقسیم می شود  ناحیه هایی  به  زیر 
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درصد از سطح کلی پوست را به خود اختصاص می دهند:

تنه  )سروگردن 9%( )سینه و شکم 18%( )قسمت پشت 

18%( )هر پا 18%( )هر دست 9%( دستگاه تناسلی %1(

این تقسیم بندی در مورد کودکان نیز صادق است با این 

تفاوت که سر و گردن 18% و هر پا 14%محاسبه می شود.

2. روش کف دســت: کف دست هر فــرد، بــدون در نظر 

بدن  سطح  درصــد  یک  معادل  دســت  انگشتان  گرفتن 

اوست. این روش خصوصاً در مواردی مانند سوختگی های 

پراکنده در نواحی مختلف بدن که وسعت سوختگی با 

قانون 9 قابل محاسبه نیست، سودمند است.

محل سوختگی

محل سوختگی در تعیین میزان وخامت آن بسیار مهم 

است. زیرا هرگاه سوختگی در محلی باشد که اندام های 

حیاتی بدن به خطر بیفتد فرد در معرض مشکالت تهدید 

کننده حیات قرار می گیرد. به طور مثال، سوختگی های 

سر و گردن خطرناک تر از سوختگی هایی با همان درجه و 

وسعت در نواحی دیگر بدن هستند، چون تورم ناشی از 

آن ها می تواند باعث تنگی یا انسداد کامل مجاری هوایی 

و مشکالت تنفسی برای مصدوم شود.

بیماری های همراه 

بیماری ها  از  برخی  تشدید  باعث  می تواند  سوختگی 

و … شود.  ریوی  قلبی  بیماری های  قند،  از جمله مرض 

ارزیابی  در  نیز  زمینه ای  بیماری های  به  توجه  بنابراین 

مصدوم اهمیت دارد.

سن مصدوم 

ازجمله عوامل مهم در تعیین اهمیت سوختگی بوده به 

طوری که در سنین پایین تر از 5 سال و باالی 55 سال 

احتمال وقوع شوک و از دست رفتن سریع مایعات بدن 

به دنبال سوختگی وجود دارد.

کمک های اولیه درسوختگی ها

خونسرد باشید و با اورژانس تماس بگیرید.	 

از ایمنی صحنه مطمئن شوید. اگر صحنه امن نیست 	 

و احتمال آسیب به خودتان وجود دارد، ورود نکنید. 

اگر سوختگی الکتریکی است، ابتدا منبع برق را قطع 

کنید.

لباس و مــوهــای مــصــدوم را در صــورت آتــش ســوزی 	 

خاموش کنید.

مصدوم را روی زمین بخوابانید.	 

محل سوختگی را با آب، خنک کنید.	 

وضعیت عمومی مصدوم را بررسی کنید.	 

ــاوی مــواد 	  ــا حـ اگـــر لــبــاس فـــرد مــصــدوم داغ اســـت ی

شیمیایی است، لباس های مصدوم را خارج کنید ولی 
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لباس های چسبیده به پوست را جدا نکنید بلکه آن ها 

را از اطراف محل چسبیده قیچی کنید.

با 	  باید  را  سوختگی  ناحیه  زخــم هــای  شست وشوی 

انجام داد.  آرامی  به  و  محلول استریل نرمال سالین 

در این مورد پوست های شل وکنده شده باید برداشته 

شوند. تاول های کوچک و سالم را به حال خود باید 

ماده  و حــاوی  پــاره شده  تاول های  ولی  باقی گذاشت 

تاول های بسیار  برداشته شوند.  باید  یا کدر  و  خونی 

بزرگ را باید با آسپیراسیون، تخلیه کرده و پوست آن 

را به عنوان پوشش حفظ کرد.

از  را  مــواد شیمیایی آب  با  در صــورت سوختگی چشم 

گوشه داخلی چشم ریخته تا از گوشه خارجی آن خارج 

شود، به طوری که پسماند آن به چشم دیگر سرایت نکند.

سوخته 	  ناحیه  دو،  و  یــک  درجــه  سوختگی های  در 

زیر  یا  ببرید  فــرو  در آب ســرد  ده دقیقه  مــدت  به  را 

جریان مالیم آب سرد شست وشو دهید. در صورت 

با آب ولرم را طوالنی تر  ادامه درد، زمان شست وشو 

کنید و این کار را تا زمانی که درد تسکین یابد ادامه 

دهید. اگر آب سرد در دسترس نداشتید می توانید از 

مایعات دیگر نظیر شیر سرد استفاده کنید. همچنین 

پانسمان با پماد نیتروفورازون صورت گیرد. باید دقت 

با  را  کرد که بعد از خشک کــردن مالیم زخــم، پماد 

زخم  روی  استریل  دستکش  یا  استریل  زبــان  چــوب 

مالید و سپس الیه گاز استریل بر روی آن قرار داد. در 

نهایت اگر نسبت به وخامت سوختگی تردید دارید، 

مصدوم را به مراکز درمانی بفرستید.

جدول کمک های اولیه در سوختگی های تابشی و شیمیایی

اقدامات اولیهعالیمنوع سوختگی

آفتاب سوختگی 

خفیف
قرمزی، درد، سوزش خفیف

از کرم های  استفاده  نــدارد.  اقــدام خاصی  به  نیاز 

ضد آفتاب برای جلوگیری از تابش بیشتر

آفتاب سوختگی 

متوسط
قرمزی و گرمی وسیع پوست همراه تاول

* باالتر قرار دادن عضو سوخته از سطح بدن برای 
کمتر شدن پرخونی منطقه سوخته 

* استفاده از کمپرس آب سرد
* استفاده از نرم کننده برای جلوگیری از سوختگی، 

خشکی و ناراحتی بیشتر پوست

آفتاب سوختگی 

شدید

* التهاب و تورم شدید منطقه سوخته
* درد شدید هنگام لمس منطقه

* براق و نازک شدن پوست

ارجاع فوری

سوختگی 

شیمیایی

اسیدها،  مثل  مختلف  شیمیایی  مــواد 

مواد  و  کننده ها  سفید  و  حالل ها  بازها، 

و صدمه  قــوی سبب سوختگی  بر  رنــگ 

به پوست و سایر مخاط و بافت های بدن 

می شوند و عالیم متفاوتی ایجاد می کنند.

* حذف عامل سوزاننده از روی پوست با جریان 
آب فراوان به مدت حداقل 10 تا 15 دقیقه

* برداشتن لباس های غیر چسبنده
* ارجاع به مرکز درمانی
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در سوختگی های درجه 3، نباید ناحیه را با آب سرد 	 

این سوختگی ها  که  دارید  به خاطر  داد.  شست وشو 

نوع سوختگی  این  در  احتمال عفونت  و  ندارند  درد 

نسبت به سایر سوختگی ها بیشتر است.

موضع را با پوشش استریل و سبک بپوشانید. 	 

اگر عالیم شوک وجود دارد اقدام های الزم برای درمان 	 

شوک را انجام دهید. 

مراقب اختالل تنفس مصدوم باشید. 	 

مصدوم را به مراکز درمانی برسانید.	 

نکات قابل توجه:
ازقراردادن یخ به طورمستقیم روی زخم خودداری کنید.	 

از روش های ابداعی و سنتی مانند زدن خمیر دندان، 	 

انواع کرم ها، سیب زمینی و ... خودداری کنید.

تحت هیچ عنوانی تاول ها را پاره نکنید.	 

پیگیری و مراقبت های بعدی

در هر نوع سوختگی احتمال بروز عفونت به دلیل آسیب 

به پوست و ورود باکتری از این راه وجود دارد. عفونت 

موارد سوختگی های  بیشتر  عوارض  از  نیز  جریان خون 

یــا حتی مــرگ می انجامد.  بــه شــوک  شــدیــد اســت کــه 

و  سوختگی  از  ناشی  زخم  از  مراقبت  منظور  همین  به 

تعویض منظم و صحیح پانسمان آن ضروری است.

یکی دیگر از مواردی که پس از سوختگی ها مورد توجه 

تأمین آب و مواد کافی  به  است، رژیم غذایی است که 

به  بخشیدن  و سرعت  شــوک  ایجاد  از  جلوگیری  بــرای 

رعایت  منظور  همین  به  می کند.  کمک  زخم ها  بهبود 

نکات تغذیه ای زیر توصیه می شود:

6 تا 8 لیوان آب در روز برای حفظ تعادل مایعات	 

منابع
مجموعه آموزش بهورزی: کمک های اولیه ویژه بهورز بهار1400	 
مبانی کمک های اولیه ــ دکتر امیر ساالری مدرس اورژانس و مراقبت های ویژه	 
با سوختگی ها چه می کنید؟ فصلنامه بهورز 78ـ ـ بهار 1388 	 
پرستاری داخلی ــ جراحی برونر، سودارث، 2015	 
راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سالمت خانواده، درمان های اولیه، تهیه و تنظیم: شهرام رفیعی فروهمکاران،1399	 

مصرف چربی های سالم مانند ماهی، دانه کتان و کنجد	 

مواد غذایی حاوی ویتامین C و E مانند هویج، اسفناج، 

جعفری و ...

نتیجه گیری و پیشنهادها

به طور کلی می توان گفت شایع ترین علت سوختگی در 

تا 14 ساله  اطفال 3  در  زیــر 3 ســال آب جــوش  اطفال 

آتش گرفتن لباس است.

عامل  بیشترین  سالگی  ــا60  ت  15 سنین  در  مـــردان  در 

بیشتر  ــان  ــ زن در  اســــت.  صنعتی  حــــوادث  ســوخــتــگــی 

روغن  نفتی،  گاز، چراغ  انفجار  با آب جوش،  سوختگی 

و به طور کلی حوادث منزل و آشپزخانه است. بنابراین 

آموزش پیشگیری از حوادث در منزل و محل کار همچنین 

اقدامات اولیه در هنگام وقوع سوختگی خیلی مهم است 

که بایستی با دقت کامل توسط بهورز انجام شود.


