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مايعات داغ را دور از دسترس کودکان نگه داريد و در يک مکان امن قرار دهيد که امکان ريختن آنها وجود نداشته باشد. مراقب باشيد ظرف غذا 
از روی چراغ نفتی و خوراك پزي برنگردد و کودکان هم به آن نزديک نشوند. برگشتن بخاري و اجاق گاز هم از علت های اصلی سوختگي است. 
همچنين ظرف آب جوش، روغن و مواد داغ ديگر را دور از دسترس كودكان، باالتر از سطح زمين و در يک مکان محکم و امن که سطح آن لغزنده 

نباشد، قرار دهيد. 

مراقب باشید 
کودکان 

نسوزند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بـه  خـواب  احسـاس  اگـر 
مـکان  در  داد  دسـت  شـما 
پارکینگ هـاى  ماننـد  امنـى 
متوقـف  را  خـودرو  جـاده اى 
شـانه  در  توقـف  از  و  کنیـد 
کنیـد. خـوددارى  بزرگـراه 

کمک هاى اولیه براى سوختگی هاي الکتریکی

برق را قطع کنید
١. جريان برق را قطع و با يك وسيله عايق مصدوم را 

از منبع الكتريكي جدا کنيد.
٢. هرگز قبل از اين اقدامات به مصدوم دست نزنيد، 
چون ممکن اســت خودتان هم دچــار برق گرفتگی 

شويد.

٣. در ســوختگي هاي الكتريكي به وضعيت قلبي 
تنفسي بيمار توجه ويژه ای داشته باشيد.

٤. در صورت وقفه قلبي تنفســي، بالفاصله تنفس 
دهان به دهان و ماساژ قلبي را شروع کنيد و در حين 

عمليات، مصدوم را به يک مرکز درمانی برسانيد.

اقدامات اولیه در سوختگی با قیر

قیر را از پوست جدا نکنید
١. فورا روي محل ســوختگي آب 
سرد بريزيد؛ ولي از جدا كردن قير از 

روي پوست خودداري كنيد.
٢. بــراي جداكردن قيــر از روي 
پوست پارافين، كره، وازلين يا روغن 

بچه به کار ببريــد. ماليدن اين مواد 
روي قير به تدريــج باعث انحالل و 
پاك شدن آن مي شود؛ بدون اينكه 
به بافت های ســالم پوست آسيبی 

برساند.

وقتی يک نفر با شعله آتش دچار سوختگی شده است، 
بدون هدردادن وقت و با آرامش و خونسردي اين اقدامات 

را به سرعت انجام دهيد:  

١. مصدوم را از منبع حادثه دور كنيد.
٢. سوختگي را با اين روش ها متوقف کنيد:  

الف) با لحاف يا پتو يا كت

ب) با آب معمولي و تميز
ج) اگر اين امکانات را در اختيار نداشتيد، مصدوم را 
بي حركت کنيد و بخوابانيد و او را روی زمين بغلتانيد 
(بهتر اســت روی خاک اين کار را انجــام ندهيد). از 
دويدن بيمار جلوگيري کنيد، چــون با اين کار آتش 

شعله ورتر می شود.
٣. در صورتــي كه لباس هــاي مصدوم به پوســت او 

نچسبيده است، آنها را دربياوريد.
٤. همه زيورآالت (انگشتر، ساعت و جواهرات) و كمربند 

را از بدن مصدوم خارج کنيد.
٥. اگر مصدوم دچار سوختگی شده، محل سوختگي را 
بالفاصله به مدت چند دقيقه زير آب سرد و تميز بگيريد تا 

دماي پوست و درد آن كاهش يابد.
٦. تاول هايي را كه در اثر سوختگی ايجاد شده است، پاره 

و تخليه نكنيد.
٧. از به كار بردن هر گونه درمان ســنتي (مثل ماليدن 
ســيب زميني، خميردندان و مواد ناشــناخته توســط 
اطرافيــان) و ماليــدن پمادهاي مختلف بــر روي زخم 

خودداري کنيد.
٨. پس از شست وشــوي محل سوختگي با آب تميز و 
صابون، آن را با پارچه يا ملحفه تميز بپوشانيد و مصدوم را 

به نزديك ترين مركز درماني برسانيد.
٩. بهتر است تا رساندن بيمار به مراکز درمانی هيچ نوع 

غذا يا مايعاتی به او نخورانيد.
١٠. اگر البه الي انگشتان مصدوم سوخته است، بين آنها 
را گاز خيس يا پارچه تميز و مرطوب قرار دهيد تا انگشتان 

به هم نچسبند.
١١. بدن بيمار را با پتو گرم نگه داريد.

کمک هاى اولیه براى سوختگى با شعله آتش

از درمان سنتى خوددارى کنید

مايعات داغ: چاي، قهــوه، آب جوش 
و محتويات غذايی کــه روی اجاق درحال 
پخت اســت، روغن داغ، قيــر و همه مواد 
مذاب. شايع ترين علت سوختگی در ايران 
ريختن مايعــات داغ از روی ميز، اجاق گاز 
يا بخاري اســت. آب ۶۰ درجه سانتيگراد 
در ۳ثانيه سوختگي عميق ايجاد می کند يا 
حتی ممکن است تمام ضخامت پوست را 
بسوزاند. در دماي ۶۹ درجه هم اين اتفاق 

در عرض يک ثانيه می افتد.
شعله آتش: شــعله هيزم، تنور، كوره، 
منقل، آتش ســيگار و شــعله های آتش 
در جريان آتش ســوزي ها (آتش ســوزی 
ممکن است در اثر انفجار گاز خانگی، آتش 
گرفتن مواد قابل اشتعال مثل بنزين، تينر 

و نفت، هنگام ريختن نفت در چراغ نفتي و 
آبگرمكن روشن و... اتفاق بيفتد.)

برق گرفتگي و صاعقه: انواع وســايل 
برقي غيراستاندارد يا وسايلی که نقص فنی 
دارند، اتصال مستقيم به وسيله اشيای فلزي 
به سيم برق (يعنی سيم هاي آسيب ديده 
وســايل برقي، پريزهاي برق، ســيم هاي 
فشار قوي تيرچراغ برق كه بدون پوشش 

هستند.)
جامــدات داغ: اتــوي 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 شــيميايي: انواع اســيدها و مواد 

قليايي، مــواد ســفيدكننده و شــوينده و 
تميزكننده مثل وايتكس، آب ژاول، موادي كه 
برای بازكردن لوله هاي فاضالب به كار می رود، 

نفت و مشتقات آن مثل تينر و بنزين.
بخارات ســوزاننده: بخار آب، بخار 
مواد شيميايي، استنشــاق دود و گازهاي 

توليدشده از سوخت اشياي مختلف.
يک نکته: سوختگی با مايع داغ اگر با 
غوطه ور شدن در آن همراه باشد، عمقی و 
شديدتر است. مايعات غليظ مثل سوپ و  
آش و غذاهای ديگر، روغن داغ (با حرارت 
حدود ۲۰۰ درجه)، قيــر مذاب (با حرارت 
حدود ۲۶۰ درجه) هم به علت دماي باالتر 
و تماس بيشــتر با پوست سوختگي های 

عميق تر و شديدتری ايجاد مي کند.

مهمترین مواد و حوادثى که باعث سوختگى مى شوند

هفت عامل سوختگى در انسان

رنا
: ای

س
عک

  

آتش همیشه در کمین
انواع سوختگى و راه هاى پیشگیرى و درمان اولیه آنها

فرقی ندارد کجای دنيا و در چه کشوری زندگی  کنيد 
يا خانه تان در محله های خوب شهرهای بزرگ باشد 
يا يک روستای کوچک. سوختگی خطری است که 
تقريبا هميشه و همه جا آدم را تهديد می کند و فقط 
با رعايت نکات ايمنی می شود از آن در امان ماند. 
خيلی از وسايل و اشيايی که هر روز با آنها سروکار 
داريم ممکن است دســت  و بدن مان را بسوزانند؛ 
از شعله اجاق و آب داغ گرفته تا وسايل الکتريکی 
و حتی مواد شــوينده و گاهی وقت ها چند لحظه 
حواس پرتی، آسيب های غيرقابل جبرانی به وجود 
می آورد. البته ممکن است با رعايت همه توصيه های 
ايمنی باز هم بی احتياطــی ديگران دامن گيرمان 
بشود. برای اين روزهای مبادا بد نيست کمک های 

اوليه مربوط به سوختگی را بدانيم و تمرين کنيم.

تفکیک سنى و محلى سوختگان
 بيشــتر آســيب ها و معلوليت هايي كه در اثر 
حوادث ســوختگي به وجــود می آيــدـ  با وجود 
پيشرفت های چشــمگير در جراحي  پالستيكـ  
تا آخر عمر باقی می ماند و عضو ســوخته هرگز به 

حالت اوليه و طبيعي اش برنمي گردد.
 بيشتر آتش ســوزي ها و انواع ديگر سوختگي 
در خانه ها اتفاق مي افتد و بيشــترين قربانيان اين 
حوادث كودكان (معموال با مايعات داغ) و ســپس 

افراد مسن (در اثر آتش سوزي ها) هستند.
 شــايع ترين انــواع ســوختگی (٨٩ درصد) با 
آب جوش و در اثــر آتش گرفتن وســايل خانگي 

اتفاق می افتد.
 در كودكان يک تا ٤ سال، سوختگی نخستين 
علــت مرگ ومير و در ٥ تا ١٤ ســاله ها ســومين 
علت است. ســوختگی کودکان بيشــتر به دليل 
بي احتياطــي و غفلــت والدين اتفــاق می افتد، 

بنابراين قابل پيشگيری است.
 ٩٠ درصــد ســوختگي ها در اثــر غفلــت، 
بي احتياطــي و رعايت نکردن اصول پيشــگيري 
است، بنابراين می توانيم با افزايش آگاهی و رعايت 

نکات ايمنی از آنها پيشگيری کنيم.
 در کــودکان زيــر ٣ ســال شــايع ترين علت 

سوختگي، آب جوش است.
 از ٣ تا ١٤ سالگي آتش گرفتن لباس بيشترين 

علت سوختگی هاست.
 از ١٥ تا ٦٠ ســالگي بيشــتر ســوختگی ها از 

حوادث صنعتي ناشی می شود.
 از ٦٠ سال به باال هم ســيگار يا آتش سوزي در 

خانه بيشترين علت سوختگی هاست.

توصیه هاي ایمنی
براي پیشگیري از سوختگی

  دســتگيره هاي قابلمه، ماهيتابه و شير سماور در 
حال جوش که روي اجاق قرار دارد را به سمت بيرون 

قرار ندهيد تا چيزی يا کسی به آن گير نکند.
  مايعات داغ را روي ميزهايــی که روميزي بلند و 
آويزان دارند، قرار ندهيد. ممکن است كودكان روميزي 

را بکشند و مايع داغ روی بدنشان بريزد.
  سوختگي با چاي و قهوه در کودکان شايع است؛ 
مراقب باشيد فرزندتان فنجان چای و قهوه را برنگرداند.

  هنگام نوشــيدن چاي يا قهوه داغ كودكان را بغل 
نکنيد.

  مســئوليت جابه جاکردن ظرف مايعات داغ را به 
كودكان ندهيد.

  وســايل گرمــازا مثل بخــاري، چــراغ نفتي و 
خوراك پزي را در يک محل امن و ثابت قرار دهيد كه 

دور از دسترس كودكان باشد يا حفاظ داشته باشد.
  وسايل گرمازا را هرگز در معرض جريان باد، جلوي 
در يا جايي كه احتمال ضربه خوردن و افتادنشان زياد 
اســت، قرار ندهيد. در صورت امکان اين وسايل را به 

ديوار محكم کنيد تا در جای خودشان ثابت بمانند.

اقدامات اساسی در سوختگی با مواد شیمیایی

اسید و قلیا را خنثى نکنید
١. همه لباس هاي مصدوم را درآوريد.

٢. اگر ماده شيميايي به صورت پودر است، 
آن را با برس كشيدن از روي بدن بيمار پاك 

كنيد.
٣. محــل ضايعه را با مقــدار زيادي آب 
(دســت کم به مــدت ١٥ تــا ٣٠ دقيقه) 

شست وشو دهيد.
٤. از خنثي كردن مواد شــيميايي (مواد 
اسيدي با مواد قليايي و برعكس) خودداري 
کنيد، چون در اثر فعل و انفعاالت شيميايي 
اين دو ماده، حرارت زيادی توليد می شود 

که سوختگی را تشديد می کند.
٥. اگر چشم ها آسيب ديده اند، بالفاصله 
آنها را با آب فراوان و تميز (ترجيحا ســرم 
فيزيولــوژي) به مدت نيم تا يك ســاعت 

شست وشو دهيد.


