
هرالثت ّای پرستاری از هصذٍهیي سَختگی در  
 اٍرشاًس

 

 93آرر -رٌّوا 



تیواریِای قلثی )سْهیي علت هرگ  ّهیر در ایراى ،ترّها است

ّعرّقی اّلیي علت ّسرطا ى ُا دّهیي علت هرگ ّهیر در 

 (ایراى است

 

 در تیي ترّها شایعتریي علت ترّها  حْادث راًٌذگی است

 تخصْص تصادفات هْتْری

 

سْختگی است تخصْص  تا آب جْش: دّهیي علت ترّها 



(تاز تْدى راٍ ُْایی)تررسی سیستن تٌفسی 

تررسی سیستن قلة ّ گردش خْى تیوار ّسطح ُْشیاری آى 

 (تا چَ سْختَ؟کی؟)علت سْختگی ّزهاى سْختگی 

(اًذام سْختَ)هحل سْختگی 

سي ،جٌسیت 

درصذ سْختگی 

عوق سْختگی 

(تیواری قلثی عرّقی،کلیْی،دیاتتی )ساتقَ تیواری..... 

(ترّهای ّاردٍ تَ سایر اًذام)آسیة تَ سایر اًذام 

 



 هذت  تیطتری رٍی پَست تالی هیواًٌذ 

پس از ريختي رٍی پَست ، ديرتر خٌه هی ضًَذ 

 هعوَالً سَختگی ّای عویك ّستٌذ 

توام ضخاهت پَست هی سَزد 

 



ّویطِ دٍ ًمطِ سَختگی ٍجَد دارد 

 نقطه ورود جريان برق به بدن 

نقطه خروج برق از بدن به زمين 

برق در مسير اعصاب و عروق حركت ميكند 

 ترق تستگی دارد  # آهپر$ضذت سَختگی تِ ضذت جرياى 

  تايذ ًَار للة گرفتِ ضَد ٍحتی در صَرت طثیعی تَدى ، تازّن تايذ تِ هٌظَر

 ساعت تیوار تحت ًظر تاضذ 24هًَیتَريٌگ للثی 



 9; سر" 

ٌِ18; لذام ت" 

ٌِ18; خلف ت" 

 9; اًذام فَلاًی" 

 18; اًذام تحتاًی" 

  ٌِ1;    پري" 



18;   سر" 

 ٌِ18; لذام ت" 

 ٌِ18; خلف ت" 

 9; اًذام فَلاًی" 

 14; اًذام تحتاًی" 



اپی درم سالن : درجِ ی اٍل
آفتاب $تذٍى تاٍل 

 #سَختگی
تَرم، سرخی 
دردًان 
 72ساعت تا  48تعذ از 

 ساعت درد از تیي هی رٍد
اسىار ًذارد 



ْٚاپی درْ ٚ : درجٝ ی د
 لسٕتی اس درْ

َٚتا 
درد ضذیذ 
7-14  در  )رٚس تٟثٛدی

 (صٛرت عذْ عفٛ٘ی ضذٖ



 اپی درْ ٚ درْ: درجٝ سْٛ
 ٔطخسٝ اصّی، عذْ ٚجٛد

درد تٝ عّت آسیة پایا٘ٝ  
ٞای عصثی،ِٚی اطزاف 

 .٘احیٝ سٛختٝ درد٘ان است
  سطح خطه ٚ عزٚق

 تزٚٔثٛسٜ
تیٕار  تایذ حتٕاً  تستزی ضٛد 
 تزای تزٔیٓ ٘یاس تٝ اتٌٛزافت 

 
 
 



اپی درْ ٚ درْ ٚ تافت ٞای سیز : درجٝ چٟارْ
 (عزٚق ،عصة،عضّٝ ٚ حتی استخٛاٖ)جّذی

ٛتیحسی  عض 
حزوت ٔفاصُ ٔحذٚد  ٚایجاد وٙتزاوچٛر 
احتٕاَ لطع عضٛ ٚجٛد دارد 
 احتٕاَ ٚجٛد عفٛ٘ت تسیار تاال 
 ٔزي ٚٔیز تاال 

 
 







  خارج وردى هصذٍم از هحل خطر ؟!!! 
غلتاًذى ٍ پتَ ٍ وت ٍ فرش$تَلف فرايٌذ سَختي# 
Air way 
خیس وردى لثاس ٍ خارج وردى آى 
 اٍل 72تا  24ادم طی $خارج وردى زيَر آالت# 
  دٍر وردى هَاد ضیویايی در سَختگی ضیویايی ٍ سپس ضستطَی

 فراٍاى تا آب توذت تیست دلیمِ
در سَختگی وَچه از ووپرس آب سرد استفادُ ضَد 
ترای ترداضتي لیر داغ از رٍغي هعذًی استفادُ هی وٌین 
جثراى هايعات 
وٌترل درد 
اًتمال هصذٍم تِ هروس درهاًی 
درهاى خَدسراًِ هوٌَع 



 2ٚ  1ٚ درجٝ % 10سٛختٍی وٕتز اس 
تاَٚ ٞا دستىاری ٘طٛ٘ذ ٚ تا آب ِٚزْ ضست ٚ ضٛ ضٛ٘ذ 
دتزیذٔاٖ ٚلتی است وٝ تاَٚ پارٜ ضذٜ تاضذ 

 
 



 15سَختگی تیطتر از" 
سَختگی الىتريىی تا ٍلتاش تاال 
 سَختگی استٌطالی صرف ًظر

 از هیساى سَختگی سطح تذى
ًٍِضعیت ًاهٌاسة خا 
ّا ٍ پاّا ٍ   سَختگی دست

 اًذام تٌاسلی
وَدن آزاری 



(وّیٛی ٚ وثذی تیٕاری لّثی ٘ارسایی آسٓ ساتمٝ) تٙفسی ٚ عزٚلی لّثی سزیع تزرسی 

اوسیژ٘اسیٖٛ ٚ ٞٛایی راٜ تٛدٖ تاس   

ِشْٚ درصٛرت (درصذ صذ اوسیژٖ) ٞیپٛوسی ٚ ٔٙٛاوسیذوزتٗ تا ٔسٕٛٔیت ٔٛارد در ِِٝٛ 

 تزاضٝ داخُ ٌذاری

اٚری ٚ عضال٘ی آسیة تا وٝ فطارلٛی تزق اس ٘اضی سٛختٍی در ٗ  سزْ است ٕٞزاٜ ٔیٌّٛٛتی

َ  یا ریٍٙز  .ضٛد ٔی دادٜ دیٛرس ایجاد ٔٙظٛر تٝ  ساِیٗ ٘زٔا

(ضىٓ ٚ سیٙٝ ی لفسٝ ٚ فمزات ستٖٛ) ضٛد تزرسی صذٔات سایز ٘ظز اس 

(ریٛی لّی ٔا٘یتٛریًٙ)است ضایع تطٙی فیثزیالسیٖٛ ٚ تطٙی واردی تاوی ٌزفتٍی تزق در 

آسٔایطٍاٞی ٔطاِعات     ََU/A-CBC-BUN-CR-BS-Na-kتا سٛختٍی در 

 .ضٛد ٔی ا٘جاْ ٘یش خٖٛ رسرٚ تاال درصذ

وٙتزَ تزای ادراری سٙذ   I/o درٔا٘ی ٚٔایع 



-15 اس تیص سٛختٍی در ٞیپِٕٛٚی ضٛن اس پیطٍیزی%   

-آسپیزاسیٖٛ اس پیطٍیزی(ٌٗذاضت NGT) 

-َٔسىٗ تجٛیش )درد وٙتز I/Vتاخیز تا  خٛ٘زسا٘ی واٞص تعّت عضال٘ی ،تشریك  

 ٕ٘ی تجٛیش    NPOٚ ٌٛارضی ٔطىالت   تعّت خٛراوی ،ٔسىٗ   ضٛد ٔی جذب
 (.ضٛد

عفٛ٘ت وٙتزَ سٛختٍی درٔاٖ اصُ ٟٕٔتزیٗ)استزیُ سخٓ،پا٘سٕاٖ اس ٔزالثت 

 (است

ٌٛارضی سخٓ ایجاد  اس پیطٍیزی 

-(ایٌّٕٛ٘ٛٛتِٛیٗ ، وشاس ٚاوسٗ تشریك)وشار اس پیطٍیزی 

َٔاسه،والٜ،ّٔحفٝ استزیُ،ٌاٖ دستىص اس ضستٗ،استفادٜ دست: عفٛ٘ت وٙتز 

 (......ٚ    ٞا تیٛتیه آ٘تی اس ،استفادٜ آسپتیه رٚش تٝ ٞا پزٚسیجز استزیُ،ا٘جاْ



 :ٔایع درٔا٘ى

 ١٠اطفال با سَختگى بيشتر از٪  

 ١٥بالغيي با سَختگى بيشتر از٪  

 ِسطحى ٍ بيشتر ٢درج 

 



 احتیاط الذاْ تٝ دادٖ ٔایعات  

 سال   ٢سال یا زیر  ٥٠افراد باالی •

 ریَی  ٍکليَی -بيواراى با ًاراحتی ّای قلبی •

ٍ حجن ادرار در ساعت ، هقدار هایع    C.V.Pدر ایي بيواراى با استفادُ از ) 

 (هَرد ًياز را تعييي هيکٌين

 



R/L 



 ساعت 24تزای اطفاَ در   Maintenance   ٔحاسثٝ ٔایع 

 ١٠٠-٥٠-٢٠ قاًَى     

 بدى ٍزى کيلَ یک بازای سی سی ١٠٠ :ساعت ٢٤ در اٍل  کيلَگرم دُ ازای بِ  .١

 بدى ٍزى کيلَ یک بازای سی سی ٥٠ :دٍم  کيلَگرم دُ  .٢

 سی سی ٢٠ کيلَ ّر ازای بِ :ٍزى کيلَ ٢٠ از بيش  .٣

 :است چقدر کيلَگرهی ٢٢ کَدک یک برای رٍز یک برای ًگْدارًدُ هایع :هثال     

١٠ ×١٠٠=١٠٠٠ 

١٠ ×٥٠=٥٠٠ 

 ١٥٤٠ : ساعت ٢٤ برای ًگْدارُ هایع                           ٢ ×٢٠=٤٠

 



تزای اطفاَ در ٞز  Maintenance ٔحاسثٝ ٔایع 
 ساعت

 ٤-٢-١ قاًَى     
  ٍزى کيلَ یک بازای سی سی ٤ :اٍل  کيلَگرم دُ ازای بِ  .١

 ساعت ّر در بدى
 بدى ٍزى کيلَ یک بازای سی سی ٢ :دٍم  کيلَگرم دُ  .٢
  ٍزى کيلَ یک بازای سی سی ١ :ٍزى کيلَ ٢٠ از بيش  .٣

 بدى
  ساعت ٦ برای سرم چقدر کيلَگرهی ١٤ کَدک یک :هثال
 :دارد ًياز
١٠ ×٤=٤٠ 

8=٤ ×٢ 
٢88=٤ ×٦8 

 



 تزای تشرٌساالٖ Maintenance ٔحاسثٝ ٔایع 

    )ساعت ٢٤هثالً )هدت× (عدد ثابت برای بالغيي)٢×ٍزى        

چقدر  سرم الزم     NPOکيلَگرهی برای یک رٍز  ٥٠یک فرد : هثال     

  ٢٤× ٢×٥٠= ٢٤٠٠                  دارد؟ 

 رفتِ دست از اهالح جبراى کِ باشد اهالحی حاٍی باید ًگْدارًدُ سرم :ًکتِ
 .بٌواید را هَارد ایي طریق از

 



 اوفًزیًن شًد% 5آلثًمیه 
 %50 -30در سًختگی 

 (W)(BSA)(0.3) =% 5آلثًمیه 
 
 %70-50در سًختگی 

 (W)(BSA)(0.4) =% 5آلثًمیه 
 

 %100-70در سًختگی 

 (W)(BSA)(0.5) =% 5آلثًمیه 
 اگرHct<24  يP.C.   Hb<8 استفادٌ شًد 
FFP يقتی کٍ وقص فاکتًرَای اوعقادی يجًد دارد. 

 درمان



 :اًَاع تر اساس علت
 تیطتر تا تخار آب$حرارت هستمین# 
هسوَهیت تا هٌَاوسیذ ورتي 
خفگی حاد تا دٍد 
تخارات سوی ضاهل سیاًیذ حاصل از سَختي پالستیه ّا 

   :پاتَلَشی
تخرية هخاط ٍ واّص تَلیذ سَرفاوتاًت ٍ آتلىتازيس 
سَختگی ّوراُ تا آسیة استٌطالی اثرات سیٌرشيسن دارًذ. 



 (جًیدن سیم)وًع خفیف ( الف
جراحات مرتًط تٍ دَان ي لة می شًد 
 
 

 وًع شدید( ب
 جراحات مرتًط تٍ عضالت عمقی می

 شًد
  معمًال در ایستگاٌ َای فشار قًی ایجاد

 می شًد



 15ٔزي ٚ ٔیز تا% 
ٛلطع عض 
ٓسخٓ ٚرٚدی ٚ سخٓ خزٚجی داری 
جزیاٖ اِىتزیىی اس وٛتاٜ تزیٗ راٜ خارج ٔی ضٛد 
صذٔٝ تٝ احطاء ٚ لفسٝ سیٙٝ ٚ سیستٓ عصثی ٞٓ أىاٖ دارد 
فیثزیالسیٖٛ تطٙی ٚ ایست لّة ٔعٕٛال اتفاق ٔی افتذ 
٘ىزٚس عٕمی وّیٝ تا ٔیٌّٛٛتیٗ اٚری اس عٛارض است 



 سًختگی صاعقٍ( ج
  صاعقٍ تا زمیه ترخًرد کردٌ از پا يارد شدٌ ي از پای دیگر خارج

 می شًد
يجًد صدمات داخلی َیچ تىاسثی تا سًختگی جلدی ودارد 
،فیثریالسیًن ي ایست قلثیPVC   ي ایسکمی. 



 تطىز


