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مایعات داغ را دور از دسترس کودکان نگه دارید و در یک مکان امن قرار دهید که امکان ریختن آنها وجود نداشته باشد. مراقب باشید ظرف غذا 
از روی چراغ نفتی و خوراك پزي برنگردد و کودکان هم به آن نزدیک نشوند. برگشتن بخاري و اجاق گاز هم از علت های اصلی سوختگي است. 
همچنین ظرف آب جوش، روغن و مواد داغ دیگر را دور از دسترس كودكان، باالتر از سطح زمین و در یک مکان محکم و امن که سطح آن لغزنده 

نباشد، قرار دهید. 

مراقب باشید 
کودکان 

نسوزند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

عالج آتش که می توان کرد
انواع سوختگی و راه های پیشگیری و درمان اولیه آنها

تیناصفاهیه|فرقینــداردکجایدنیاودرچه
کشــوریزندگیکنیدیاخانهتاندرمحلههای
خوبشــهرهایبزرگباشــدیایکروستای
کوچک.سوختگیخطریاستکهتقریباهمیشه

وهمهجاآدمراتهدیــدمیکندوفقطبارعایت
نکاتایمنیمیشودازآندرامانماند.خیلیاز
وسایلواشیاییکههرروزباآنهاسروکارداریم
ممکناستدســتوبدنمانرابسوزانند؛از

شعلهاجاقوآبداغگرفتهتاوسایلالکتریکی
وحتیموادشویندهوگاهیوقتهاچندلحظه
حواسپرتی،آســیبهایغیرقابلجبرانیبه
وجودمیآورد.البتهممکناستبارعایتهمه

توصیههایایمنیبــازهمبیاحتیاطیدیگران
دامنگیرمانبشــود.برایاینروزهایمبادابد
نیســتکمکهایاولیهمربوطبهسوختگیرا

بدانیموتمرینکنیم.

همه چیز از سوختگی
 بیشتر آســیب ها و معلولیت هایي كه در 
اثر حوادث ســوختگي به وجــود می آیدـ  با 
وجود پیشرفت های چشــمگیر در جراحي  
پالســتیكـ  تا آخر عمر باقی می ماند و عضو 
ســوخته هرگز به حالت اولیه و طبیعي اش 

برنمي گردد.
 بیشــتر آتش ســوزي ها و انــواع دیگر 
ســوختگي در خانه هــا اتفــاق مي افتــد و 
بیشــترین قربانیان این حــوادث كودكان 
)معموال با مایعات داغ( و ســپس افراد مسن 

)در اثر آتش سوزي ها( هستند.
 شایع ترین انواع سوختگی )89 درصد( با 
آب جوش و در اثر آتش گرفتن وسایل خانگي 

اتفاق می افتد.
 در كودكان یک تا 4 ســال، ســوختگی 
نخستین علت مرگ ومیر و در 5 تا 14 ساله ها 
سومین علت است. سوختگی کودکان بیشتر 
به دلیل بي احتیاطي و غفلــت والدین اتفاق 

می افتد، بنابراین قابل پیشگیری است.
 90 درصد ســوختگي ها در اثــر غفلت، 
بي احتیاطــي و رعایــت نکــردن اصــول 
پیشــگیري اســت، بنابرایــن می توانیم با 
افزایش آگاهی و رعایــت نکات ایمنی از آنها 

پیشگیری کنیم.
 در کودکان زیر 3 سال شــایع ترین علت 

سوختگي، آب جوش است.
 از 3 تا 14 ســالگي آتــش گرفتن لباس 

بیشترین علت سوختگی هاست.
 از 15 تا 60 سالگي بیشتر سوختگی ها از 

حوادث صنعتي ناشی می شود.
 از 60 سال به باال هم سیگار یا آتش سوزي 

در خانه بیشترین علت سوختگی هاست.

کمک های اولیه برای 
سوختگي هاي الکتریکي

برق را قطع کنید
1.جریانبرقراقطعوبا
یكوســیلهعایقمصدوم
الكتریكيجدا منبع از را

کنید.
2.هرگــزقبــلازاین
مصدوم بــه اقدامــات
دســتنزنید،چونممکن
اســتخودتانهمدچار

برقگرفتگیشوید.
ســوختگيهاي در .3
الكتریكيبهوضعیتقلبي
تنفسيبیمارتوجهویژهای

داشتهباشید.
قلبي وقفه درصورت .4
تنفســي،بالفاصلهتنفس
دهانبهدهانوماساژقلبي
راشــروعکنیدودرحین
عملیات،مصدومرابهیک

مرکزدرمانیبرسانید.

اقدامات اولیه در سوختگي با قیر

 قیر را از پوست
جدا نکنید

محــل روي فــورا .1
سوختگيآبسردبریزید؛
وليازجداكــردنقیراز
رويپوســتخــودداري

كنید.
2.بــرايجداكردنقیر
پارافین، ازرويپوســت
كره،وازلیــنیاروغنبچه
بهکارببریــد.مالیدناین
موادرويقیــربهتدریج
باعثانحاللوپاكشدن
آنميشــود؛بدوناینكه
بهبافتهایســالمپوست

آسیبیبرساند.

وقتی یک نفر با شــعله آتش دچار سوختگی 
شده اســت، بدون هدردادن وقت و با آرامش و 
خونسردي این اقدامات را به سرعت انجام دهید:  

1. مصدوم را از منبع حادثه دور كنید.
2. سوختگي را با این روش ها متوقف کنید:  

الف( با لحاف یا پتو یا كت
ب( با آب معمولي و تمیز

ج( اگر ایــن امکانات را در اختیار نداشــتید، 
مصدوم را بي حركت کنید و بخوابانید و او را روی 
زمین بغلتانید )بهتر است روی خاک این کار را 
انجام ندهید(. از دویدن بیمار جلوگیري کنید، 

چون با این کار آتش شعله ورتر می شود.

3. در صورتي كه لباس هاي مصدوم به پوست 
او نچسبیده است، آنها را دربیاورید.

4. همه زیورآالت )انگشتر، ساعت و جواهرات( 
و كمربند را از بدن مصدوم خارج کنید.

5. اگر مصدوم دچار ســوختگی شده، محل 
ســوختگي را بالفاصله به مدت چند دقیقه زیر 
آب سرد و تمیز بگیرید تا دماي پوست و درد آن 

كاهش یابد.
6. تاول هایي را كه در اثر سوختگی ایجاد شده 

است، پاره و تخلیه نكنید.
7. از بــه كار بــردن هر گونه درمان ســنتي 
)مثل مالیدن سیب زمیني، خمیردندان و مواد 

ناشناخته توسط اطرافیان( و مالیدن پمادهاي 
مختلف بر روي زخم خودداري کنید.

8. پس از شست وشــوي محل ســوختگي با 
آب تمیز و صابون، آن را با پارچه یا ملحفه تمیز 
بپوشــانید و مصدوم را بــه نزدیك ترین مركز 

درماني برسانید.
9. بهتر است تا رساندن بیمار به مراکز درمانی 

هیچ نوع غذا یا مایعاتی به او نخورانید.
10. اگر البه الي انگشــتان مصدوم سوخته 
اســت، بین آنها را گاز خیس یــا پارچه تمیز و 

مرطوب قرار دهید تا انگشتان به هم نچسبند.
11. بدن بیمار را با پتو گرم نگه دارید.

کمک های اولیه برای سوختگی با شعله آتش

از درمان سنتی خودداری کنید

مایعات داغ: چاي، قهوه، آب جوش و محتویات غذایی که روی اجاق درحال 
پخت است، روغن داغ، قیر و همه مواد مذاب. شایع ترین علت سوختگی در 
ایران ریختن مایعات داغ از روی میز، اجاق گاز یا بخاري است. آب 60 درجه 
سانتیگراد در 3ثانیه ســوختگي عمیق ایجاد می کند یا حتی ممکن است 
تمام ضخامت پوست را بسوزاند. در دماي 69 درجه هم این اتفاق در عرض 

یک ثانیه می افتد.
شعله آتش: شعله هیزم، تنور، كوره، منقل، آتش سیگار و شعله های آتش در 
جریان آتش سوزي ها )آتش سوزی ممکن است در اثر انفجار گاز خانگی، آتش 
گرفتن مواد قابل اشتعال مثل بنزین، تینر و نفت، هنگام ریختن نفت در چراغ 

نفتي و آبگرمكن روشن و... اتفاق بیفتد.(
برق گرفتگي و صاعقه: انواع وسایل برقي غیراستاندارد یا وسایلی که نقص 
فنی دارند، اتصال مستقیم به وسیله اشیای فلزي به سیم برق )یعنی سیم هاي 
آسیب دیده وسایل برقي، پریزهاي برق، سیم هاي فشار قوي تیرچراغ برق كه 

بدون پوشش هستند.(
جامدات داغ: اتوي داغ، بخاري، چراغ نفتي، چراغ خوراك پزي، ظرف های 

پخت وپز که روي شعله قرار دارند.
مواد منفجره: گازهاي قابل اشــتعال، انواع اسپري ها، مواد محترقه مانند 

ترقه ها.
مواد شیمیایي: انواع اسیدها و مواد قلیایي، مواد سفیدكننده و شوینده و 
تمیزكننده مثل وایتكــس، آب ژاول، موادي كه بــرای بازكردن لوله هاي 

فاضالب به كار می رود، نفت و مشتقات آن مثل تینر و بنزین.

بخارات سوزاننده: بخار آب، بخار مواد شیمیایي، استنشاق دود و گازهاي 
تولیدشده از سوخت اشیاي مختلف.

یک نکته: ســوختگی با مایع داغ اگر با غوطه ور شدن در آن همراه باشد، 
عمقی و شدیدتر است. مایعات غلیظ مثل سوپ و  آش و غذاهای دیگر، روغن 
داغ )با حرارت حدود 200 درجه(، قیر مذاب )با حرارت حدود 260 درجه( 
هم به علت دماي باالتر و تماس بیشــتر با پوست سوختگي های عمیق تر و 

شدیدتری ایجاد مي کند.

مهمترین مواد و حوادثی که باعث سوختگی می شوند

علت سوختگی ها

اقدامات اساسي در سوختگي با مواد 
شیمیایي

اسید و قلیا را خنثی 
نکنید

1.همهلباسهايمصدومرا
درآورید.

2.اگــرمادهشــیمیایيبه
صورتپودراست،آنرابابرس
كشیدنازرويبدنبیمارپاك

كنید.
3.محلضایعــهرابامقدار
زیاديآب)دستکمبهمدت15
تا30دقیقه(شستوشودهید.

4.ازخنثــيكــردنمواد
شیمیایي)مواداسیديبامواد
خودداري برعكس( و قلیایي
کنید،چــوندراثــرفعلو
انفعاالتشیمیایيایندوماده،
حرارتزیادیتولیدمیشودکه

سوختگیراتشدیدمیکند.
5.اگرچشــمهاآســیب
دیدهاند،بالفاصلهآنهاراباآب
فراوانوتمیز)ترجیحاســرم
فیزیولوژي(بهمدتنیمتایك

ساعتشستوشودهید.

توصیه هاي ايمني براي پیشگیري 
از سوختگي

  دستگیره هاي قابلمه، ماهیتابه و شیر سماور 
در حال جوش که روي اجاق قرار دارد را به سمت 
بیرون قرار ندهید تا چیزی یا کســی به آن گیر 

نکند.
  مایعات داغ را روي میزهایی که رومیزي بلند 
و آویزان دارند، قرار ندهید. ممکن است كودكان 

رومیزي را بکشند و مایع داغ روی بدنشان بریزد.
  ســوختگي با چاي و قهوه در کودکان شایع 
است؛ مراقب باشید فرزندتان فنجان چای و قهوه 

را برنگرداند.
  هنگام نوشیدن چاي یا قهوه داغ كودكان را 

بغل نکنید.
  مسئولیت جابه جاکردن ظرف مایعات داغ را 

به كودكان ندهید.
  وســایل گرمازا مثل بخاري، چــراغ نفتي و 
خوراك پزي را در یک محل امن و ثابت قرار دهید 
كه دور از دسترس كودكان باشد یا حفاظ داشته 

باشد.
  وسایل گرمازا را هرگز در معرض جریان باد، 
جلوي در یا جایي كه احتمــال ضربه خوردن و 
افتادنشان زیاد است، قرار ندهید. در صورت امکان 
این وســایل را به دیوار محكم کنیــد تا در جای 

خودشان ثابت بمانند.
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