
 اورژانس بیمارستان آتیه: تهیه مطلب
 روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه: طراحی و چاپ

 .کنید ارزیابی را بیمار •
 .دهید انجام را زیر اقدامات و کرده مطلع را مقصد بیمارستان پزشک یا •

سوختگی همراه با جراحات  سوختگی هاي شیمیایی خیر سوختگی با قیر
 و آسیب هاي استنشاقی

 (>BSA %10)سوختگی هاي وسیع  
 بله یا مناطقی مثل گردن یا سوختگی هاي حلقوي

 بله بله بله بله

 قیر را با آب سرد کنید

قیر را با استفاده از کره 
 یا حالل جدا کنید

اگر ماده شیمیایی مایع بود با 
 آب فراوان شستشو دهید

اگر ماده شیمیایی به صورت 
پودر بود پودر را پاك کنید چون 
استفاده از آب می تواند باعث 

 فعالیت شیمیایی شود

 کنید ارزیابی را هوایی راه هاي •
 :کنید بررسی را بیمار زیر عالئم وجود نظر از

 استریدور، خس خس ویزینگ، •

 تنفسی مشکالت •

 بینی موهاي سوختگی •

 بینی یا دهان در دوده هاي تکه •

 قرمز خشک و بینی و دهان مخاط •

 گردن دور سوختگی •

 و گلو دهان سوختگی •

 .کنید آماده گذاري لوله جهت را بیمار •

 توجه مورد را ها برونکودیالتور از استفاده •
 دهید قرار

 سیانوز •

 ادم صورت •

 کنید برقرار را هوایی راه •

 کنید شروع ار  CPRنیاز صورت در •

 کنید حرکت بی را ها مهره ستون لزوم صورت در و گرفته نظر در را فعلی جراحات •

 ماسک بدهید طریق از اکسیژن دقیقه در لیتر 12-15 •

 کنید خارج را آالت بیمار زیور و لباس ها تمامی مرطوب باشد سوختگی که صورتی در •

 نکنید آن کردن جدا بر پوست سعی به بودن صورت چسبیده در •

 نکنید استفاده یخ از سوختگی هیچ روي بر •

 خنک خیس کرده سالین نرمال با را سوخته عضو •
 )دارید نگه گرم و پوشانده را بیمار(

 مانیتورینگ قلبی •

 mg/Kg 0.1وریدي مرفین :درد ضد •

 حیاتی عالئم کنترل •

 کنید مانیتور هیپوترمی نظر از را بیمار حرارت درجه •

 باشد می تاکیکارد بیمار معموالً: نبض •

 باشد می باال استرس معموالً به پاسخ در: خون فشار •

 کنید کنترل اثربخشی و نوع ،کیفیت نظر از: تنفس •

 کنید گیري اندازه را گالسکو کوماي معیار •

 کنید ثبت را سوختگی از قبل وزن امکان، صورت در •

 کنید باز سوخته غیر تمیز محل دو آنژیوکت بزرگ از طریق را از وریدي راه •

 شود انجام کراس مچ نیاز صورت در و کراتینین، گلوکز، اوره جهت خون آزمایشات کامل •

 کنید گیري ساعت اندازه هر کاتترفولی طریق از را ادراري ده برون •

 )عضالنی( کنید تزریق تتانوس توکسوئید •

 مایعات جایگزینی
 نیست الزامی وسیع هاي سوختگی اولیه اداره در مایعات سریع جایگزینی اما باشد می ضروري و اساسی وریدي راه اگرچه •

 می باشد الزامی فیکس شده ادراري کاتتر با ادراري ده برون دقیق مانیتور •

 باشد می نیاز مورد مایعات زیاد مقادیر وسیع هاي سوختگی اداره بعدي مراحل در •

 :گیرد عبارت است از می قرار استفاده مورد اغلب موارد در که پارکلند فرمول •
 ٢٤ این. شود انفوزیون ساعت بعدي ١٦ در مساوي بطور بایدساعت اول انفوزیون شود و بقیه  ٨که از این مقدار نصف آن باید در (4mls-2)  ×)وزن بدن به کیلوگرم(× BSA=حجم کل مایع •

 بیمارستان در پذیرش بیمار زمان از نه شود می محسوب سوختگی واقعی زمان ساعت از

 .شود مشاوره بخش کودکان با باید که باشند داشته شده کنترل مایعات رژیم به است نیاز کودك ممکن بیماران •

 گردد حفظ ١ml / kg / hr – ٠.٥محدوده  در باید بیمار ادراري ده برون .است یک راهنما فقط فرمول این •


