
 

 

 

 

 )پزشك ويژه(ارزيابي ،طبقه بندي ودرمان آودك درمعرض خطر                 
-  
 

 )priority(درمعرض خطربررسي عالئم 
 

 تشخيص نوع درمان                                                                                                ارزيابي   
*

  فوری جراحیت یاسایرحاال حادثه-
 

  

 

   
*

  سوختگی -

 

 

 

 

 مسموميت -
                                                                                     

 

 

 

 گزش وگزیدگی -
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

   دکان به ارزیابی ودرمان سریع نيازدارنداین کو
 

 شرح حال اتفاق حادثه یا •
 زخم وخونریزی خارجی یا •
 عدم توانایی درحرکت اندام یا سفتی شکم •

 .هر گونه منبع خونريزي دهنده را متوقف آنيد 
 اگرکودک بعلت حادثه یاسایرحاالت جراحی فوری مراجعه کرده است اقدامات صفحه  راانجام دهيد 

 شرح حال سوختگی یا سرمازدگی یا •
 پوست بادرجات مختلف سوختگی •
 

 )نترآانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 
 روي سطح سوختگی يخ نگذارید 
 برای پوشش زخم استفاده نکنيد...از روغن ،کره و 
 ده نشودو پماد کورتون دار استفاآنتي بيوتيک ندهيد 

 اگرکودک با سوختگی یا سرمازدگی مراجعه کرده است اقدامات صفحه  راانجام دهيد

 گزش وگزیدگیشرح حال  •
 درد شدید ،تورم و تغيير رنگ محل زخم •
 اســتفراغ عالئــم عمــومی شــامل شــوک،  •

 وسردرد

 )کاهش حرکت وجذب سم(بی حرکت کردن اندام دچارگزش یاگزیدگی  
 تميز کردن زخم 
 اجتناب از بریدن زخم یا بستن تورنيکه 
 حه   راانجام دهيداگربا سابقه گزش حشرات،عقرب ورطيل  یا گازگرفتگی مراجعه کرده است اقدامات صف 
 اگرکودک با سابقه مارگزیدگی مراجعه کرده است اقدامات صفحه  راانجام دهيد 

 .و در صورت وجود احتمال صدمه به نخاع گردني ،گردن آودك را حرآت ندهيد. ظر تروما به سروگردن آنترل آنيدقبل از درمان آودك، او را از ن *

 غيرقابل توضيح یا ناخوشی ناگهانی •
 شرح حال مسموميت  •
 

 اول بجز کودک غيرهوشيارو بلع مواد سوزاننده یا فراورده های نفتی  حذف سم از معده در یک ساعت 
  عالئم هيپوگليسمی را در کودک کنترل کنيد 
 هرگز از نمک برای تحریک  استفراغ استفاده نکنيد زیرا می تواند کشنده باشد 
 اگرسابقه بلع مواد سوزاننده یا فراورده های نفتی دارد اقدامات صفحه   راانجام دهيد 
  اقدامات صفحه   راانجام دهيدمراجعه آرده است وسموم گياهي هاآش حشره آودك باسابقه بلع مواد گرا 

اگرسابقه مسموميت دارویی وموادمخدردارد اقدامات صفحه  راانجام دهيد



 

 

 

 

 :مراجعه آرده است   به علت حادثه یا سایر عالئم جراحی فوریآودك اگر   
       

:   دلمس آني  :          مشاهده آنيد

 شکمتندرنس  •
نس اندامها ندرت •

و ستون مهره 
 ها

 خطر  نشانه هاي •
 رنگ پريدگي •
 خونریزی خارجی•
 *عالئم عفونت موضعی•
 عدم توانایی درحرکت دادن اندام•

          

تشخيص نوع درمان طبقه 
 بندي

 نشانه ها

ل خونريزي درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي مح 
 )متوقف شود(فشارواردآنيدتا خونريزي آنترل شود

 باآتل ، عضوآسيب ديده را بي حرآت نگهداريد 
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانبه نزديک ترين  

 صدمه
 شديد 

 نشانه هاي خطر  يا •
 خونريزي شديد   يا •
عدم توانائي درحرآـت   •

 دادن اندام ها       يا
 رنگ پريدگي   يا •
 شكم  تندرنس •
 ها نس اندامتندر •

 ياستون فقرات
 .با سرم نرمال سالين زخم رابشوئيد  
باقيمانده اشياء، لخته هاي خون، بافت هاي (بادقت زخم راتميزآنيد  

 .برداريد) درزخم هاي آلوده ( مرده وبدشكل گرفته را 
به مدت  مناسب)يا کلوگزاسيلين  سفالكسين(بايك آنتي بيوتيك  
 .درمان آنيدروز٤
 .روزانه پانسمان راتعويض آنيدتابهبودزخم،  
 آزاز رابررسي آنيد واآسيناسيونوضعيت  
 .به مراقب آودك بگوييدچه موقع برگردد 

ه صدم
متوسط

 :وجودحداقل يك يافته زير
زخم هاي با عاليم  •

  *عفونت موضعي
 زخم هاي عميق وآلوده •
 زخم هاي چرآي •
 

احتمال  .ارجاع دهيد متخصص آودآان براي بررسي بيشتربه  
ه دمص

غيرحادثه
 اي

خون مردگي هاي متعدد  •
در مراحل مختلف بهبود   

 يا
سوختگي درمحل هاي  •

 غير معمول مانند باسن ها

 .آنيد آنترلروزانه زخم رابراي عالئم عفونت  
 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد 
 .آزاز رابررسي آنيد واآسيناسيونوضعيت  

گگ

صدمه 
 خفيف

حوادث بدون خونريزي  •
 ياخونريزي اندك

•  

 طبقه بندي   
 د آني 

    

شامل قرمزي، دردموضعي، تورم  موضعي عالئم عفونت *
 )با يابدون چرك ياتب( وگرمي است 

 



 

تشخيص نوع درمان  نشانه ها طبقه بندي

 ABC )(ك راانجام دهيددرصورت نيازاقدامات ثبات كود 

درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي محل خونريزي فشارواردكنيدتا  

 )متوقف شود(خونريزي كنترل شود

 باآتل ، عضوآسيب ديده را بي حركت نگهداريد 

 فوري به بيمارستان ارجاع دهيد 

حادثه

 شديد 

 عالئم خطرفوري  يا •

 خونريزي شديد   يا •

عــدم توانــائي درحركــت  •

 دن اندام ها       يادا

 رنگ پريدگي   يا •

 سفتي شكم  •

 .با سرم نرمال سالين زخم رابشوئيد 

باقيمانده اشياء، لخته هاي خون، بافت هاي مرده (بادقت زخم راتميزكنيد  

 .برداريد) درزخم هاي آلوده ( وبدشكل گرفته را 

سيلين ياآمپي سيلين درصورتي كه زخم آلوده ياعفوني است بايك آنتي بيوتيك مانند كلوگزا 

 .درمان كنيد

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيد 

 وضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي كنيد 

 .به مراقب كودك بگوييدچه موقع برگردد 

حادثه

 متوسط

:وجودحداقل يك يافته زير

زخم هاي با عاليم  •

 عفونت موضعي 

 زخم هاي عميق وآلوده •

 زخم هاي چركي •

 

حادثه .دكان ارجاع دهيدبه مشاوره كو 

غيرعمدي 

 احتمالي

خون مردگي هاي متعدد •

 در مراحل مختلف بهبود   يا

سوختگي درمحل هاي غير  •

 معمول مانند باسن ها

 .روزانه زخم رابراي كنترل عالئم عفونت چك كنيد 

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيد 

 .وضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي كنيد 

.كودك بگوييدچه موقع برگردد به مراقب

حادثه خفيف حوادث بدون خونريزي •

 ياخونريزي اندك

•  

طبقه بندي   

 كنيد  

    

 :آودك باسابقه سوختگي مراجعه آرده است  اگر
:        نگاه آنيد،معاینه کنيد  :سوال کنيد

      ):III,II,Iدرجه(نوع سوختگي ها •
 )ينسببا ضخامت سوختگي (IIدرجه - 
 )سوختگي عميق(IIIدرجه- 
 )IIIوIIدرجه(درصدسوختگيمحل و •

 رامطابق جدول زير مشخص آنيد
 نشانه های عفونت درسطح سوختگی •
 )مثل شکستگی(آسيب های همراه •
 child abuseاحتمال  •

 نشانه هاي خطر •
 عامل بروز  •

 ؟ چيست سوختگي
شعله ، مايعات (

، شيميايي، داغ 
 ...)الكتريكي و

سابقه بيماریهای  •
 مزمن

 
  
 
 
 
 

         

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيد را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
 پايين آمدن قند خون ،اقدامات الزم راانجام دهيدبراي پيشگيري از  
 شودNPOآودك  %١٥در سوختگی استنشاقی ، صورت و سوختگی بيش از  
لباس های فشاری وتنگ خارج شود ومناطقی که لباس به بدن چسبيده ازاطراف با  

 ونباید کنده شودقيچی جدا شود 
 سطح سوختگی را با آب سرد نشوید 
بدن از حوله یا ملحفه تميز وخشک استفاده کنيد  برای اجتباب ازکاهش دمای 

 .وبيمار را با پتو بپوشانيد
 بزاي کاهش درد شياف استامينوفن بدهيد 
 بجز سرمازدگی)نترآانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 
 روي سطح زخم کره،روغن وحتی پمادسوختگی ماليده نشود 
 آنتي بيوتيک ندهيد 
 ص(،باقيروسرمازدگی اقدامات اوليه در سوختگی شيميایی،الکتریکی،استنشاقی 

 رادرصورت امکان انجام وسپس ارجاع دهيد)
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانشدن کودک رابه  stableپس از 
درصورتيکه فاصله مراجعه بيمار تا محل بستری بيش ازیکساعت است عالوه  

 راانجام دهيد)  ص(برموارذ فوق ،اقدامات تکميلی

سوختگي
 شديد 

 خطر  نشانه هاي  •
باضخامت سوختگي  •

  %١٠)IIدرجه(نسبي
سال ٢وبيشتردرکمتراز 

 سال ٢وبيشتر باالی %١٥و
 سوختگي عميق •
 و بيشتر%٢)IIIدرجه(
دست  ،سوختگي صورت •
)hand(پا)foot( سطح،

مفصل،اندام تناسلي 
 وسوختگی حلقوی

 سوختگي بابرق ولتاژ باال •
  شيميايي سوختگي  •
 سوختگي استنشاقی •
 سرمازدگی  •
آسيب های  •

 )شکستگی(همراه
 سابقه بيماری مزمن  •
 child abuseاحتمال  •

 .درداستامينوفن بدهيد کاهشبراي   
درجه  ٨-١٥( سرد باآب تميز ونرمال سالينسوختگي را واطراف محل 

 شستشودهيد)سانتيگراد
 )نترآانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 
 روي سطح سوختگی يخ نگذارید 
 تفاده نکنيدبرای پوشش زخم اس...از روغن ،کره و 
 و پماد کورتون دار استفاده نشودآنتي بيوتيک ندهيد 

...) باسيتراسين ، نيتروفورازون ،جنتامایسين و(سطح زخم را با پماد ضعيف   
 .گازاستريل بگذاریدوشانيد وروی آن بپ
بار زخم را با صابون یا شامپوی بچه شتشو دهد ٢به مادر آموزش دهيد روزی  

 وشاند وزخم را باهمان پماد بپ
يه مادر توصيه کنيددرصورت بروزتب ،بيقراری،استفراغ ،تشنج ونخوردن غذافوري  

 .مراجعه نماید
 .جهت پيگيري زخم سوختگی،دوروزبعد مراجعه آند 
 وضعيت ايمن سازي آزاز رابررسي آنيد  

سوختگي
 متوسط

باضخامت سوختگي  •
%١٠کمتراز)IIدرجه(نسبي

سال ٢درکمتراز 
  سال ٢باالی % ١٥وکمتراز

سوختگي عميق  •
 % ٢ کمتراز)IIIدرجه(
 
 

 .درداستامينوفن بدهيد کاهشبراي  
 مايعات بيشتر به آودك داده شود 
وجهت مرطوب وچرب نگه .تميزآندراروزانه  محل سوختگييه مادر توصيه کنيد 

 یا اکسيدروی استفاده کند )aloe vera(داشتن پوست از کرمهای مرطوب کننده
بروزتب ،تشدید دردویا تغيير رنگ سوختگی مراجعه يه مادر توصيه کنيددرصورت  

 .نماید

سوختگي
 خفيف

 سوختگي سطحي •
بدون تاول همراه با )Iدرجه(

 درد 

 

طبقه 
 بندي

 آنيد  

آف دست آودآان معادل يك درصدسطح بدن آنهاست ودرارزيابي وسعت 
 .سوختگي مي تواند مورداستفاده قرارگيرد

 

مناطق مشخص 

 شده در تصویر

سن به سال

کتا ی

 سالگی
 سال٤-٩ سال١-٤

A ٥/٩٥/٨٥/٦نيمی از سر

B    ٥/٥٥/٦٥/٨یک ران

. رادرنظربگيريد )IIIوIIدرجه(شديدومتوسط تنهاسوختگي هاي 
 ازسرخي ساده پوست صرف نظرآنيد



 

 

 

 

 

 

 

 :مراجعه آرده است   ينفت فراورده هاي آودك باسابقه بلعاگر  
 

:     استشمام آنيد و مشاهده :      سوال آنيد 

 خطر نشانه هاي •
 سرفه وتنفس مشکل •
 موادبويي آه احتمال استفاده از •

 )،گازوئيلنفت،بنزين(ي نفت
 را قطعي آند

 

 براي چه مدتي؟ •
 

        
 
 
 
 
 
 :مراجعه آرده است   سوزاننده مواد بلعتماس ياآودك باسابقه اگر 
 

:    استشمام آنيد و مشاهده :      سوال آنيد 

 خطر نشانه هاي •
 سوختگي دهان ويا مشکل بلع •
 موادبويي آه احتمال استفاده از •

پاک کننده (سوزاننده 
را  )ها،سفيدکننده هاوغيره

 قطعي آند

 

 براي چه مدتي؟ •
 

   

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
 .تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 
 ارجاع دهيد )يمارستانب(نزديکترين مرکز مسموميت به  

مسموميت
شديد و 
يحاد نفت

سرفه وتـنفس مشـكل     •
 يا
 خطر  نشانه هاي •

تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام  
 .زغال فعال ندهيد.ندهيد

 .ساعت آودك را زيرنظربگيريد ٦براي  
فوري به مادربگوييداگرآودك سرفه ياتنفس مشكل پيداآرده ،  

 .برگردد
 .پيگيري کنيد را كبعدآود يک روز 

مسموميت
يحاد نفت

خوردن مواد نفتي  •
ساعت ونبودن  ٦کمتراز 

 عالئم باال
 

تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام  
 .ندهيد

فوري به مادربگوييداگرآودك سرفه ياتنفس مشكل پيداآرده ، ،  
 .برگردد

 .پيگيري کنيد را بعدآودك يک روز 

مسموميت
 خفيف
 ينفت

اد نفتي خوردن مو •
ساعت ونبودن  ٦بيشتراز 
 عالئم باال

 

 طبقه بندي   
 آنيد  

    

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 انجام دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
 .تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 
باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل 

 شستشودهيد) سالين(
 ارجاع دهيد )بيمارستان( نزديکترين مرکز مسموميتفوري به  

مسموميت 
شديد و حاد 
موادسوزاننده

ــدن  • ــکل بلعيـ   مشـ
 يا
 يا خطر نشانه هاي •
درگيري چشم ها  •

  يادهان

تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام  
در اولين فرصت ممکن آب و شير برای رقيق .ندهيد

 .کردن سم به بيمار بدهيد
 شستشودهيد) سالين(ان باآب تميز وفراوراتماس  واطراف محل 
 .ساعت آودك را زيرنظربگيريد ٦براي   
 .فوري برگرددبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرد ،  
 .پيگيري کنيد را بعدآودك روز يک 

مسموميت 
حاد 

موادسوزاننده

خوردن مواد  •
 ٦سوزاننده کمتراز 

ساعت ونبودن عالئم باال
 

م تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجا 
در اولين فرصت ممکن آب و شير برای رقيق  .ندهيد

 .کردن سم به بيمار بدهيد
 .فوري برگرددبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرد ،  
 .پيگيري کنيد را بعدآودك يک روز 

مسموميت 
 خفيف

موادسوزاننده

خوردن مواد  •
 ٦سوزاننده بيشتر از 

ساعت ونبودن عالئم باال
 

 طبقه بندي   
 آنيد  

    



 

 

 

 :مراجعه آرده است  )ارگانو فسفره(وسموم گياهي هاآش حشره آودك باسابقه بلع مواد اگر 
 

:     سوال آنيد        :    مشاهده آنيد

 خطر نشانه هاي •
 هااندازه مردمك  •
 *کولينرژيک نشانه هاي •

 

 براي چه مدتي؟ •
 چه سمی ؟•

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
شستشوي معده ودرصورت امکان  دار به استفراغ نکنيدبيمار را وا 

 .انجام دهيد
شارآول (زغال فعال  در طی یک ساعت پس از بلع در صورت مراجعه 

 ودر مسموميت شدید زغال فعال نباید داده شودبدهيد) فعال
 ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس کودک ريخته است ، 

 .پوست اوراباآب وصابون بشوئيد
-٢ mlآتروپين رابا .(وريدي درهرروزتزريق آنيد ٠/.٠٢ mg/kgتروپين  آ 
 )نرمال سالين رقيق آنيد ١

 دقيقه تكرارآنيدتاترشحات برونش ازبين ١٠تا  ٥دوزآتروپين راهر 
 برود  
دقيقه یک بار،تنفس،نبض و سطح هوشياری را بررسی و ثبت  ١٠هر  

 .کنيد
 ..بدهيد )چارت مانا(درصورتي آه آودك تشنج آرده، ديازپام رآتال 

 .ارجاع دهيدنزديکترين مرکزمسموميت فوري به 

مسموميت
شديد و حاد

 با 
حشره آش

 آــــشحشــــره بلــــع  •
ويكـي   ياسموم گياهي

 :ازعالئم زير
 خطر   نشانه هاي  •
مردمك تنگ شده سر  •

 سنجاقي
يكي ازنشانه هاي  •

 *کولينرژيک

ي معده شستشوودرصورت امکان  بيمار را وادار به استفراغ نکنيد 
 .انجام دهيد

شارآول (زغال فعال  در طی یک ساعت پس از بلع در صورت مراجعه 
 .ودر مسموميت شدید زغال فعال نباید داده شودبدهيد) فعال

نشانه هاي ساعت زيرنظربگيريدومراقب بروز ٦آودك را  
 .خطرباشيد

 .فوري برگرددبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرد ،  
 رای پيگيري مراجعه کندب را بعدآودك روز یک

احتمال 
مسموميت
 حاد با

حشره آش

 آشحشره بلع  •
 ٦آمتراز ياسموم گياهي

ساعت وبدون هيچيك 
 فوقازنشانه هاي 

 

 .اطمينان خاطردهيد 
 فوري برگرددبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرد ،  
 .پيگيري کنيد را بعدآودكروز يک 

مسموميت
حاد بدون 

 متعال

 آشحشره بلع  •
 تربيش م گياهيياسمو

ساعت وعدم وجود  ٦از 
 عاليم باال

 

 طبقه بندي   
 آنيد  

    

 .مي باشد ک کوچک،نبض ضعيف،مردمنيعضال کرامپو برونشيال ،اشک ريزش ، تعريق ، افزايش ترشحات دهانزيادآبريزش  :کولينرژيکنشانه هاي *
 

 ماه استفاده از شربت اپيکا ممنوع است ٦زير **



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مراجعه آرده است   دارويي مسموميتآودك باسابقه اگر     
 

:           سوال آنيد  :          مشاهده آنيد

 رخط نشانه هاي •
عالئم شوك مانند تعريق  •

 ناگهاني يا اندام هاي سرد
 تنفس مشکل  •
 ٤٢(افزایش درجه حرارت بدن •

 )درجه سانتيگراد ياباالتر

 براي چه مدتي ؟ •
 چقدر؟ •
استفراغ ،اسهال ،درد  آيا •

يا ادرار صورتي رنگ  شکمي
 دارد؟

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
تحريک به  پس ازبلع مراجعه آرده درصورتي آه آودك تايك ساعت 

شستشوي معده کنيد ودرصورت امکان ) شربت اپيکا(استفراغ 
 )ماه استفاده از شربت اپيکا ممنوع است ٦زير (.انجام دهيد

 بدهيد) شارآول فعال(زغال فعال  
 ارجاع دهيدنزديکترين مرکز مسموميت فوري به  

مسموميت
 شديد 
 ييدارو

 :وجودهريك از عالئم زير
 ئم شوكعال •
 تنفس مشكل   •
 خطر  نشانه هاي •
  خوني اسهال واستفراغ   •
 )درجه ياباالتر ٤٢(هيپرترمي  •
 بلع بيش از •

 mg/kg - اي ازآهن المنتال ٥٠ 
 - mg/kgيا استامينوفن  ١٤٠ 
- mg/kgيا آسپيرين ٣٠٠ 

-  mg/kgايبوبروفن ٢٠٠ 

اگرآودك طي يك ساعت پس از بلع آورده شده است ، استفراغ  
 .آنيدايجاد

اگرآودك يك ساعت پس ازبلع آورده شده است ، سشتشوي  
 .معده انجام دهيد 

 .آودك را شش ساعت زير نظربگيريد ودوباره معاينه آنيد 
 .ساعت بعدآودك رادوباره معاينه آنيد ١٢اگرادرارشفاف است ،  
 .اگرادرارصورتي رنگ است، فوري ارجاع دهيد 
 .ه بيمارستان ارجاع دهيددرصورت باقي ماندن نشانه ها آودك را ب 

مسموميت
 متوسط
 ييدارو

نشانه هاي استفراغ يا اسهال  •
 و    يا دردشكمي

 :بلع •
-۵٠mg/kg -يا المنتال ازآهن٢٠ 

-> mg/kgيا ستامينوفنا  ١٤٠ 
- mg/kgيا آسپيرين ١٥٠-٣٠٠ 
->  mg/kgايبوبروفن ٢٠٠ 
 

 درصورتي آه آودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه آرده 
کنيد ودرصورت امکان ) شربت اپيکا(استفراغ تحريک به 

ماه استفاده از  ٦زير (.شستشوي معده انجام دهيد
 )شربت اپيکا ممنوع است

 .دوازده ساعت بعدآودك رادوباره معاينه نماييد 

مسموميت
 خفيف
 دارويي

 :از کمتربلع  •
 mg/kg - يا ازآهن المنتال ٢٠ 

 - mg/kgيا استامينوفن  ١٤٠ 
- mg/kgيا ينآسپير ١٥٠ 
-  mg/kgايبوبروفن  ٢٠٠ 

 نشانهوعدم وجود هيچيک از
 فوق هاي

 

 طبقه بندي   
 آنيد  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گزيدگي مراجعه آرده است   آودك باسابقه مار اگر            
 

:              سوال آنيد  :          مشاهده آنيد

 نشانه هاي خطر  •
 تورميا درد موضعي  •
 نکروز موضعی •
 ادرار سياه •
 و صحبت کردن شكل دربلعيدنم •
 يمشكل تنفس •
 افتادگی پلک و فلج عضالت •
خونریزی خارجی از لثه ها ،زخم ها وعالئم خونریزی  •

 داخلی خصوصا خونریزی داخل جمجمه
 مثبت آزمون لخته*   •

 
   

چه موقع آودك گزيده شده است؟  •
 آيادردموضعي شديدي دارد؟•
 

          

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
) دست يا پا(اندام آسيب ديده  

 رابا آتل بي حرآت نگهداريد
در صورت احتمال گزیدگی با  

عالئم نورو توکسيک ،ازیک 
از محل انگشتان تا  بانداژمحکم

قسمت پروگزیمال محل گزش 
 .استفاده کنيد

 ..كنيدن ازتورنيكه استفاده 
روي محل گزيدگي را برش  

 .ندهيد و با دهان زهررا نمكيد
 زخم را تميز کنيد 
ي فور بيمارستانبه نزديکترين  

 ارجاع دهيد

 مارگزيدگي
با مسموميت

 :ازعالئم زير ويكيگزيدگي  سابقه مار •
 طرنشانه هاي خ •
 **تمايل به خونريزي •
 دردموضعي شديد •
 يادرتنفس مشكل دربلعيدن •
 *تبآمون لخته مث •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •
 دردموضعي وتورم •
   نكروزموضعي •
 ادرار سياه •
 افتادگي پلك وفلج عضالت •

 .خاطردهيدآرامش به مادر  
 اورازيرنظربگيرد ساعت١٢تا  ٨براي   

 .دوباره بررسي آنيد و

 مارگزيدگي
بدون 

 سموميتم

ساعت  ٦از  ترگزيدگي بيش سابقه مار  •
 وعدم وجودهيچيك ازعالئم باال

 

   
 طبقه بندي 
 آنيد  

    

دقيقه  ١٠آزمايش حاوي خون بايدلوله .سي سي خون به داخل لوله آزمايشي آه حاوي موادضدانعقادنيست ومشاهده لخته سازي قابل انجام است ٢دقيقه اي باريختن  ١٠آزمون لخته   *
 .ونيازمند ارجاع فوري است) تاثيرزهر(اگردرطي اين مدت لخته اي تشكيل نشد، آودك مسموميت بازهردارد .آناري قرارگيرد

 )خون روشن باسرفه ياآف آلود ازدهان(خوني  خلط، خونريزي ازبيني ،  پتشي **



 

 

 :مراجعه آرده است  حشرات ، عقرب يا رطيل آودك باسابقه گزش  اگر  
 :          مشاهده آنيد

 خطر  نشانه هاي •
 عالئم شوك مانند تعريق ناگهاني يا اندام هاي سرد •
 تنفس مشکل يا خرخر •
 اختالل ديد •
 درد عضالني متناوب •
 ل گزيدگي ياوجودنيشمح •

 

      
 
   
 
 

 :راجعه آرده است  م گرفتگيزاآودك باسابقه گ اگر

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 .هنوزدرمحل گزش باقي مانده است، آن رابرداريدحشرات  اگرنيش 
استفاده  موضعي براي آاهش درد و تورميا يخ ازآمپرس آب سرد  

 .نيدآ
م آنافيالآسي قريب الوقوع الئبه دنبال شوك آنافيالآسي ياع 

بگرديد و اقدامات  )مانندخارش عمومي، خشونت صدا، تورم زبان آوچك(
 :زيررابه سرعت انجام دهيد

 عضالني) ١:  ١٠٠٠/. ( ٢ mlآدرنالين   -١
 وريدي/ عضالني   mg ٢-١آمپول آلرفنيرامين مالئات  -٢
 وريدي/الني عض ٥٠-mg١٠٠هيدروآورتيزون  -٣
 نبواليزر سالبوتامول درصورت وجوداسپاسم برونش  -٤

 .بيمارستان ارجاع دهيد،به  در صورت عدم بهبود 

 گزش
 شديد 

ويكــــي  زشگــــســــابقه •
 :ازعالئم زير

 يا  رخط نشانه هاي •
 عالئم شوك  يا •
تنفس مشكل يا  •

 يا خرخر
 اختالل ديد يا •
 دردعضالني متناوب •

 .خاطردهيدرآرامش به ماد 
 .تجويزآنيد هيدرامين ديفنشربت  
 .درصورت نياز، استامينوفن بدهيد 
 .زيرنظربگيريد ساعت چندآودك رابه مدت  

گزش 
عيرشديد

) تحريك (واآنش  •
 موضعي

 

طبقه بندي   

 كنيد  

    

طبقه  نشانه
 بندي

 توصيه ها

يكي وگي گازگرفتسابقه •
 :ازعالئم زير

 نشانه هاي خطر •
 تب، ضعف، بي اشتهايي•
ظهـــور ناگهـــاني عالئـــم  •

 عصبي
 فلج شل پايين رونده•

مظنون 
به 
 هاري

 اقدامات محتمل به هاري راانجام دهيد 
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانزديکترين به ن  
 رديوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 

گي وعدم گازگرفتسابقه  •
 وجودهيچيك ازعالئم باال

 محتمل
 به هاري

دقيقه شستشو ١٠باآب تميزوصابون البالي زخم راحداقل بمدت  
 دهيد

 کف صابون را بااستفاده ازفشارآب ازالبالي زخم شسته شود 
 کثيف از زخم جداشودقسمت هاي له شده و 
 زخم راضدعفوني کنيد%) ٧٠-٤٠(بامحلول بتادين ياالکل اتيليک 
 ديارجاع ده شهرستانبهداشت زآودك را فورا به مرک   
 رديوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 
 

 

:             مشاهده آنيد :             سوال آنيد 

 نشانه هاي خطر  •
 تب، ضعف، بي اشتهايي •
ظهورناگهانی عالئم عصبی  •

مانندتحريک پذيری ،ترس ازآب 
 انور، افزايش ترشح بزاقي
 فلج شل پايين رونده •

ر يواناتی نظيآيا کودک توسط ح -
ياحيوان مشکوک به  سگ ،گربه 
شده  ياليسيده دهيگز هاري
 است؟

 
 

 طبقه بندي

كنيد



 

 

 

 

 

 

 

 :ه در سوختگی های اختصاصی وسرمازدگیاقدامات اولي
  
 
 
 

         

 اقدامات اوليه برای سرمازدگی 
 خارج کردن همه لباس های خيس از بدن  
 . باز کردن تمام لباس های فشاری مثل دستکش ، پوتين ، کمربند ، جوراب و  
 (soft pad)ل با پوشش نرم فراوان قرار دادن عضو صدمه دیده در آت 
 باال قرار دادن اندام  
 اجتناب از سيگار و دود 
با کنترل دقيق درجـه حـرارت   (درجه سانتيگراد ٤٠ -٤٢گرم کردن سریع توسط آب با دمای  

 .دقيقه کافی است  ١٥-٣٠معموًال بين ) آن
 .)ود باعث سوختگی می ش( ممنوع استگرم کردن توسط وسایل حرارتی به هر شکل  
 )باعث افزایش صدمه می شود( ممنوع استماساژ دادن عضو به هر دليل  
تاول های حاوی مایع روشن باید توسط قيچی دبریدمان شده و مایع داخـل آن شستشـو    

 .داده شود
 تاول ها ی حاوی مایع خونی نباید دستکاری شود 
ساعت روی محـل   ٦هر % ٧٠ Aloe veraاستفاده از کرم های ضد پروستاگالندین مثل کرم   

 آسيب دیده 
گرم  ميلی  ٥-١٠ استفاده از داروهای ضد پروستاگالندین مثل ایبوپروفن خوراکی به ميزان 

 ساعت ٦-٨به ازای هر کيلوگرم وزن هر
 استفاده از مسکن های قوی مثل مر فين  
 پروفيالکسی برای کزاز 
ل سفالوسـپورین نسـل   در موارد شدید استفاده از آنتی بيوتيک پروفيالکتيـک تزریقـی مثـ    

 اول 
در مواردی که خونرسانی به اندام دچار اشکال است اسـکارتومی و فاشـيوتومی در نظـر     

 گرفته شود
 هيدروتراپی و فيزیوتراپی داخل آب ولرم از روز دوم به بعد 
 پانسمان به صورت روزانه مکرر 

 :اقدامات سوختگی شيميایی 
 پاك آردن موادشيميايي ازپوست 
 ب لوله آشيشستشوبامقاديرزيادآب مقطريانرمال سالين ياآ 

o  دقيقه ٣٠-٦٠در مورد مواد اسيدي 
o   ساعت ٢-٤در مورد مواد قليايي 

 دقيقه است٢٠حداقل زمان شستشوتماس باچشم درمورد 
 به هيچ عنوان ازموادخنثي آننده استفاده نشود 
 برداشته شودوزيرآنهاشستشوداده شود"تاولها حتما 
 درصورت درد ازمسكن تزريقي استفاده شود 

 

 :اقدامات سوختگی الکتریکی 
ساعت اول ٢٤ز به مونيتورينگ قلبي مداوم جهت تشخيص آريتمي درنيا 

 دارد
 حجم ادرارودفع ميوگلوبين بايدبادقت تحت نظرباشد 
 بستري شوند"آسيبهاي الكتريكي دردهان آودآان حتما 
 درصورتيكه پرتاب شده باشندبايدبه فكرضربه سروشكستگي اندامهابود 
آنترل capillary refillوضعيت خونرساني انتهاهاورنگ انگشتان و 

 شودچون ممكن است نيازبه اسكاروتومي وفاشيوتومي باشد

 درسوختگي با قير  اقدامات
 .به سرعت سطح قير را با آب خنک،سرد کنيد 
 Mineral oil ان از کره، روغن بچه ، پارافين  یا برای حل کردن قير به تدريج می تو 

 .استفاده نمود) چند روز(در طی چند پانسمان 

 :ادم و انسداد راه های تنفسی فوقانی 
و رتراکسيون سوپرا  horsenessادم سر و صورت ، استريدور ، ديس  پنه ، : عالئم 

 استرنال 
 .  ساعت می باشد ٢٤-٣٦ساعت بعد از حادثه تا حداکثر  ١٢ زمان شروع عالئم از

 .هدف از درمان باز نگه داشتن راه هوايی فوقانی است :درمان 
 باال قراردادن سر و گردن 
 اسپری آدرنالين رقيق شده به نسبت يک به چهار در داخل حلق  
 دادن اکسيژن 
 نبواليزر حاوی آب مقطر و اپی نفرين 
 در موارد شديد لوله گذاری داخل تراشه  
م تنفسی مهمترين انديکاسيون لوله پيشرفت سريع استريدور و ساير عالئ 

 . گذاری داخل تراشه می باشد 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوختگي اقدامات تکميلی 
 
 
 

         

 :اقدامات تكميلي درصورت عدم امکان ارجاع فوری 
 برقراري راه وريدي جهت دادن داروي مسكن وسرم 
 وفيكس آردن آنNGTگذاشتن لوله معده 
 آيسه ادراري چسبانده شود"تماگذاشتن سوندادراري فيكس ودرصورتيكه موجودنبودح 
 .)استفاده نمي شود به صورت تزريق عضالني و زير جلدي. (از راه وريدي و آهسته تزريق گردد  ٠/٠ ٥ -mg/kg١/٠ با دوز جهت تسكين درد،آمپول سولفات مورفين  
يک ساعت و در باالي يک سال طي مدت نيم ساعت پرفوزيون مي  است که در شيرخواران کمتر از يک سال طي مدت statدوز  ٢٠ ml/kgسرم رينگر الکتات به ميزان  

 .گردد
 ساعت است بايدبقيه سرم بيمارنيزمحاسبه گرددتابيماردچارآم آبي نشود٢درصورتيكه مسيرطوالنيتراز 
 شودبه بيمارداده deficitعالوه برسرم رينگرالآتات )به شرح زیر( maintenanceبه عنوان%٥است بايدسرم قنديNPOچون بيمار 
 )ml/kg١٠٠(                                             :کيلوگرم اول  ١٠ازاي  به •
 )ml/kg١٠٠کيلوگرم اول   ١٠به ازاي+   ml/kg٥٠کيلوگرم  ١٠بيش از (              :کيلوگرم  ١٠-٢٠ •
 )   ml/kg١٠٠کيلوگرم اول   ١٠به ازاي +   ml/kg٥٠دوم    کيلوگرم١٠براي+   ٢٠ ml/kgبراي هر کيلوگرم اضافي (   :            کيلوگرم ٢٠بيش از •
    Parklandفرمول . سوختگي که بايد به سرم نگهدارنده اضافه شود  deficitمحاسبه   

و نصف بقيه در  ساعت اول  ٨که از مقدار محاسبه شده نصف سرم در)  ml/kg/TBSA burned٤ ( در درصد سوختگي  چهار ميلي ليتر سرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن ضرب
 .داده ميشود) ساعت سوم  ٨در  ٤/١ساعت دوم و ٨در  ٤/١و يا (ساعت بعد١٦

 

 پيگيری
 
 
 

         
 پيگيري  کودک دچارسوختگي 

 روز٢بعد از 
 محل سوختگی آودك رانگاه آنيد
 اندازه گيري درجه حرارت آودك

 : درمان 
 .اگر احتمال عفونت سيستميک مانند حال عمومی بد ،تب ویا هيپوترمی وجود داردآودك را فورًا به نزديكترين مرآز درماني  ارجاع دهيد 
تاخير دارد یاترشح بدبو دارد یا  اطراف پوست سوخته تغييررنگقهوه ای یا سياه رنگ به صورت نقطه ای در سطح زخم سوخته وجوددارد یا  تغييررنگاگر :ت شدیدعفون 

فادیازین روی زخم را پانسمان کنيد وبه شده است زخم را با سالين گرم تميز وبا بتادین رقيق شده شستشو دهيد وبا پماد سيلور سول درجه سوختگی بدتریا دربهبود زخم 
 .مرکز تخصصی کودک راارجاع دهيد

زخم را با سالين گرم تميز وبا بتادین رقيق شده شستشو دهيد وبا پماد سيلور سولفادیازین روی زخم را اگر فقط ترشح زردرنگ درسطح زخم دارد :عفونت خفيف 
 جعه کندپانسمان کنيد وتوصيه کنيد روزبعد جهت بررسی زخم مرا

 .به مادر توصيه آنيد روز بعد مراجعه نماید عفونت وجود ندارداگر 


