
 

  

 آموسش به بيماران سوختگي

 پس اس تزخيص

تيواس ػَختگي پغ اص تشخيص اص تيواسػتاى تَجِ داؿتِ تاؿذ وِ 

 .تا ٍجَد تشخيص اص تخؾ، ٌَّص دسهاى ؿوا تِ پاياى ًشػيذُ اػت

 .پغ اص هشخص ؿذى چىاس وٌين

خَب ؿذى واهل صخن ػَختگي هذتي طَالًي حتي پغ اص 

خص ؿذى صهاى هي تشد ، تِ ّويي دليل هشالثت اص صخن تاصُ هش

 .التيام يافتِ سا تا هذتْا اداهِ دّيذ

 :تشاي ػشعت تخـيذى تِ سًٍذ تْثَدي ايي هَاسد سا سعايت وٌيذ

 ..روزانه حمام كنيد -1

حوام سٍصاًِ تشاي پاويضگي ٍ ًيض چَى تِ گشدؽ خَى ووه هي 

 .هذ ًظش لشاس دّيذوٌذ هفيذ اػت ، ضوٌا ايي ًىات سا ّن 

لثل اص ٍسٍد ، تِ ٍاى يا صيش دٍؽ حشاست آب سا وٌتشل وٌيذ، صيشا پَػت 

فشد ػَختِ دس حال خَب ؿذى تِ حشاست آب خيلي حؼاع اػت ٍ تِ 

 .ساحتي آػية هي تيٌيذ

 

  ّوِ آثاس ٍ تاليواًذُ وشم ّا ٍ پوادّا ٍ ّوچٌيي تمايا ٍ رسات پَػت

سا تِ دلت ٍ تا اػتفادُ اص ؿاهپَ تچِ هالين تـَييذ ٍ اص تذى جذا وٌيذ، 

 . تعذ تا هاليوت  تا حَلِ خـه وٌيذ

 درمعرض آفتاب و سرما قرار نگيريد. 

چَى پَػت ؿوا دس حال التيام اػت، ًؼثت تِ ًَس آفتاب ٍ ػشها 

حؼاع تش اػت حتي پَػتي وِ تاصُ تـىيل ؿذُ تِ ساحتي دچاس 

 آفتاب ػَختگي هيـَد تِ ّويي دليل ّويـِ تايذ 

 حؼاع تش اػت، تَصيِ هيـَد هذت طَالًي دس

 .اص تاتؾ هؼتمين آفتاب دٍسي وٌيذ

پَػت تاصُ تاصن تش اص پَػت ػالن اػت ٍ دس ًتيجِ تِ  ػشها 

 ٍؿيذػشها ًياػتيذ ٍ حتواً لثاع گشم تپ

 نكته 

  يىؼال پغ اص ػَختگي ، پَػت تِ ًَس ٍ ػشها تا

 . حؼاع اػت

  با تاول ها چكار كنيم. 

دس حال التيام اػت اغلة هوىي اػت تِ علت چَى پَػت ؿوا 

ػايؾ تِ هالفِ ٍ پتَ، ػش پا ايؼتادى تِ هذت طَالًي ، اػتفادُ 

ايي عاسضِ . ًىشدى اص جليمِ ّاي فـاسي ٍ غيشُ دچاس تاٍل ؿَد

 .تا ضخين ؿذى پَػت ون هيـَد

 

اگش تا ٍجَد ّوِ هَاظثت ّا تاٍل تـىيل ؿذ، دس صَستي 
وِ سيض تاؿذ ًياص تِ واس خاصي ًــذاسد ٍ تايؼتي اص 

 دػتــگاسي ٍ 

تشواًذى آى خَدداسي وشد ٍ فمط هحل آى سا تا وشم ّاي 
دس هَسد تاٍل ّاي تضسي . هٌاػة هشطَب ًگِ داؿت

هعوَال ًياص تِ پاًؼواى ٍجَد داسد وِ تْتش اػت تِ دسهاًگاُ 
 . ػَختگي هشاجعِ ًوائيذ

 اگز خارش پيذا شذ چيكار كنيم؟

خاسؽ دس تيواساى ػَختگي هعوَالً تِ دليل خـىي پَػت 

 .افشاط دس خاساًذى تِ پَػت صذهِ هيضًذ. د هي آيذ تَجَ

تْتشيي واس تشاي واّؾ خاسؽ اػتفادُ اص حوام آب ٍلشم ٍ 

 .تعذ اص حوام اػتفادُ اص وشم ّاي هشطَب وٌٌذُ اػت

تشاي تچِ ّا چَى وٌتشل خاسؽ دس آًْا هـىل اػت تْتش 

 .اػت ؿثْا اص دػتىؾ اػتفادُ ؿَد

 .گشم ًىٌيذتشاي واّؾ خاسؽ اتاق سا صياد 

گاّي ٍلتي خاسؽ ؿذيذ اػت هوىي اػت الصم تاؿذ تِ 

 . پضؿه هشاجعِ وٌيذ تا تا اػتفادُ اص داسٍ خاسؽ سا ون وٌذ

 نكته 

تْتشيي واس تشاي ايي وِ تِ خاسؽ دچاس ًـَيذ ًشم ٍ هشطَب ًگِ 

 .داؿتي پَػت اػت
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 :ايي غزاّا سا سٍصاًِ هصشف وٌيذ

 عذد تخن هشغ  2يه ػخ جگش يا 

 عذد خشها تا يه هـت وـوؾ 10-20

 دٍ تىِ هاّي يا دٍ لاؿك تي هاّي 

 ليَاى آب هيَُ  3-4عذد هيَُ يا  10 -8

دس صَستي وِ دچاس يثَػت ؿذيذ ّؼتيذ هي تَاًيذ سٍصاًِ يه 

 .ليَاى اص آب آلَد، آب اًجيش يا ّلَ اػتفادُ وٌيذ

 اد خاسؽ هي وٌٌذ دٍسي وٌيذاص غزاّاي هحشن ٍ تٌذ وِ ايج

تا سمان التيام كامل پوست و باسگشت سالمت : نكته

 .بايذ رژيم غذايي توصيه شذه را ادامه دهيذ

 

 چه بخوريم ؟ چه نخوريم ؟

 :داسد پَػت ػَختِ تشاي تشهين ًياص تِ اًشطي ٍ هَاد هغزي 

ليَاى ؿيش، هاػت يا دٍغ اػتفادُ وٌيذ، اگش تِ ّش  4-5سٍصاًِ 

يه لاؿك عؼل اضالِ وٌيذ + ليَاى ؿيش يه پيواًِ ؿيش خـه

 . تؼياس همَي هيـَد

 :ػثضي ٍ هيَُ تاصُ 

ّوشاُ غزا ، واَّ ، گَجِ ، َّيج ، خياس ٍ ػثضي خَسدى اػتفادُ 

 .وٌيذ ، اص ّوِ هيَُ ّا تِ تٌَع اػتفادُ وٌيذ

( ليَاى سٍصاًِ ، تِ ٍيظُ آب پشتمال 4 -3)آب هيَُ فمط تاصُ 

اص ًظش ... ووپَت ، آب هيَُ ّاي تؼتِ تٌذي ، ػاًذيغ ّا ٍ 

ٍيتاهيي ٍ ػايش هَاد اسصؿوٌذ فميش تَدُ ٍ تِ ّيچ ٍجِ جاي هيَُ ٍ 

 .آب هيَُ تاصُ سا ًوي گيشد
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