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 بررسي عالئم خطر فوري
 
 
 

 
 ديکن يبررس ازنظرعالئم درمعرض خطر

 
 

 : ازنظر ماريبارزيابي وطبقه بندي آودك 
 نشانه هاي خطر  -
 يفور يرحاالت جراحيحادثه وسا -
 يسوختگ -
 ت هايمسموم -
 ها يدگيگزش وگز -

 
 
 

 شده تصميم بگيريد براساس طبقه بندي انجام
 
 

 نياز به  ارجاع ندارد  نياز به ارجاع دارد

 
 

توصيه هاواقدامات قبل ازارجاع را 
 انجام دهيد

توصيه هاواقدامات موردنيازراانجام   
 دهيد

 
 

به مادر  در مورد  :آودك را ارجاع دهيد 
مراقب . نياز ارجاع آودك توضيح بدهيد

ديگر مشكالت آودك را آرام آنيدوباآمك يك
 .را برطرف آنيد و فرم ارجاع رابنويسيد

اقدامات مادرطي مسيررايادآوري وامكانات 
 .الزم براي مراقبت راتامين آنيد

 : با مادر مشاوره آنيد 

 ديآرامش خاطر به مادر ده -

 برگردد يفورچه موقع  -

 برگردد يريگيپ يچه موقع برا -

 
 : پيگيري آنيد

 . گردد، مراقبت هاي ويژه را انجام بدهيدزمانيكه آودك به مرآز برمي 

 داردنوجود

فوری اوليه رااقدامات کان درصورت اموجوددارد
سپس کودک را فوری  انجام دهيدو
 ارجاع دهيد

 داردنوجود

 وجوددارد



 

 
 
 

 ديکن يبررس يرفوريغازنظرعالئم 



 

 ديکن يبررسکودک را ازنظرعالئم درمعرض خطر
 

ترس سي،د يانسداد تنفس(يعالئم خطر فور زنظرراا ماريب تمام کودکانبايستي ابتدا 
) ،کما،تشنج  )اي سردمانند تعريق ناگهاني يا اندام ه(،عالئم شوک يانوزمرکزي،س يدتنفسيشد

از اگر هریک ازاین عالئم راداشته باشد فوری کودک راارجاع دهيد درغيراینصورت بررسي آنيد
آنيد مرگ آودآان بدحال  درمعرض خطر قرار می دهدسوالکه کودک را  يعالئممادر در مورد 

سريعتر با تشخيص به موقع و شروع هر چه . ساعت اول مراجعه اتفاق مي افتد  ٢٤اغلب در 
 درمان مي توان از بسياري از موارد مرگ  حاصل از حادثه پيشگيري نمود

آودآي آه داراي عالئـم خطـر فـوري اسـت بايـد سـريعًا تحـت درمـان قـرار گيـرد تـا از مـرگ وي             
ت و يمسـموم  ،يحادثه،سـوختگ  مار مراجعه کننـده بـه علـت   ياقدامات الزم  در ب. جلوگيري شود

ز ورود آودك، قبل از انجـام هـر گونـه ثبـت و يـا اتـالف وقـت در محـل         بايد بالفاصله پس ا يدگيگز
درمـان آن هـا بـر پايـه     .پرسنل  بايـد بـه عالئـم خطـر آشـنايي داشـته باشـند       . انتظار صورت گيرد

استفاده از تعداد محدودي از داروها و روش هايي است آه با آمـوزش مـي تـوان بـه راحتـي وبـا        
 .اطمينان آن ها را انجام داد

از انجام درمان هاي فوري، بايد آودك را به دقت مورد ارزيابي قرار داده و اقدامات مناسب پس 
 .بعدي را براي او انتخاب نمود

برخورد  ين بخش چگونگيدرا .از مادر به درمورد آودآش،زمان حادثه ،نوع حادثه سوال آنيد
 :دهد يرانشان مر يعالئم درمعرض خطرز باکودکان با

 حادثه  •
 يسوختگ •
 ت هايسمومم •
 ها يدگيگزش وگز •

 از دارنديمورد ن ين درمانهاييتع يع برايسر يابياز به ارزين کودکان نياو



 

 حادثه 
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

كودك سوال كنيدحادثهاز مادر درمورد
 

 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد اولين مراجعهاگر 
 )راي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري را به عمل آوريداگر مراجعه پيگيري ب( 

 
 

 
 :کنيد مشاهده :          لمس آنيد

 شکم سفتی •
 

 خطر نشانه هاي •
 رنگ پريدگي •
 يخارج يزيخونر •
 *يعالئم عفونت موضع •
  درحرکت دادن اندام ييعدم توانا •

 
.قه بندي نمائيدبطحادثهاز نظركودك را

 
 

 اقدامات الزم را انجام دهيدتشخيص داده ونوع درمان را
 

 ارزيابي كنيد كودك را عالئم درمعرض خطرساير 

 
 

تواندازمرگ  يح ميدرمان صح.باشد يدرکودکان م ين مشکالت جراحيعتريحوادث از شا
م که حادثه يکن يريشگيم که پيکن يصورت امکان سعدر.کند يريشگيمدت پ يطوالن يوناتوان

 .افتدياتفاق ن يا
 د يابي کنيارز انرا درکودک يفور يرحاالت جراحيحادثه وساچگونه 

 : کنيد مشاهدهپس از کنترل نشانه هاي خطر،  مراجعه کرده است حادثهاگرآودك به علت 

 ؟ دارد يدگيورنگ پر يزيا کودک خونريآ: آنيد مشاهده

 د ينگاه کن يدگيورنگ پر  يزيخونر بدن کودک راازنظر يتمام قسمتها

 دارد؟ يعالمت عفونت موضعآيا  کودک :آنيد مشاهده

،تورم ي،دردموضعيمانند قرمز يعالئم کنيد يرابررسکودک  يعالمت عفونت موضعدر مورد  

 .مختلف بدن دارد يدرقسمتها يوگرم

 دارد؟ حرکت دادن اندام هارا ييتواناآيا  کودک :آنيد مشاهده

ش را ياندام ها يندارد وبراحت يش مشکليکودک درحرکت دادن دست ها وپاها کنيد نهيمعا 
 .تواند حرکت دهد يم
 

 .مراجعه كرده است اقدامات زير را انجام دهيد حادثهبه علتاگر كودك
 



 

 
 :آنيد لمس شکم سفتیبراي 

نه يکودک درمعا يچ دردينه کودک سالم شکم نرم است وهيد درمعاينه کنيمعاشکم کودک را 
 داشته باشد يجد يشکم  کودک ممکن است مشکل جراح يندارد در صورت سفت

  
 چگونه حادثه را طبقه بندي آنيد

طبقه بندي ،تشـخيص دقيـق بيمـاري    . طبقه بندي يعني در مورد شدت بيماري تصميم بگيريد     
 .ودنيست در عوض براي شناخت درمان يا عملکرد مناسب استفاده مي ش

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راسـت سـتون نشـانه هـا، شـروع آنيـد و تـا        
 انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟

 .زماني آه به نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد
اين روش، شما آودك را در جدي ترين طبقه بنـدي  در . آودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد

 .قرار خواهيد داد
 

 :چهار امكان طبقه بندي براي حادثه وجوددارد

 .يرحادثه ايصدمه شديد، صدمه متوسط، صدمه خفيف واحتمال صدمه غ

 دهيکودک حادثه  د يجدول طبقه بند

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي محل خونريزي  
 )وقف شودمت(فشارواردآنيدتا خونريزي آنترل شود

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

 صدمه
 شديد 

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

 دادن اندام ها       يا
 رنگ پريدگي   يا •
 سفتي شكم  •

 .با سرم نرمال سالين زخم رابشوئيد  
باقيمانده اشياء، لخته هاي خون، بافت هاي (يزآنيدبادقت زخم راتم  

 ).برداريد  مرده وبدشكل گرفته را درزخم هاي آلوده
به مدت  مناسب)يا کلوگزاسيلين  سفالكسين(بايك آنتي بيوتيك  
 .درمان آنيدروز٤
 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد 
 وضعيت واآسيناسيون آزاز رابررسي آنيد 
 .ك بگوييدچه موقع برگرددبه مراقب آود 

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 صدم

غيرحادثه
 اي

خون مردگي هاي متعدد  •
در مراحل مختلف بهبود   

 يا
ي سوختگي درمحل ها •

 غير معمول مانند باسن ها

 .روزانه زخم رابراي عالئم عفونت آنترل آنيد 
 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد 
 .آزاز رابررسي آنيد واآسيناسيونوضعيت  
 .به مراقب آودك بگوييدچه موقع فوري برگردد 

صدمه 
 خفيف

حوادث بدون خونريزي  •
 ياخونريزي اندك

•  



 

 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

 ه هاي خطروجوددارد؟آيادرآودك نشان

 ؟دارد يدگيا رنگ پريد يشد يزيکودک خونرآيا

 ش رادارد؟يحرکت دادن اندامها ييا توانايآ

 شکم دارد؟ يا سفتيآ

راانتخاب "شديد صدمه" طبقه بندي دراگرآودك داراي هريك ازنشانه هاي فوق باشد 

 آنيد

  

 .نگاه آنيد)زرد(اگرآودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-٢

 :حداقل يكي يافته زير درآودك وجوددارد آيا
 زخم هاي با عاليم عفونت موضعي  •
 زخم هاي عميق وآلوده •
  زخم هاي چرآي •

" متوسط صدمه"اگرآودك هريك ازنشانه هاي فوق راداشته باشدطبقه بندي 

 راانتخاب آنيد

 

 .متوسط نيست به رديف سوم نگاه آنيدصدمه اگرآودك درطبقه بندي -٣

 است ؟در مراحل مختلف بهبود  آه   مي باشد خون مردگي هاي متعددداراي  آيا آودك 
  

 مي باشد؟ سوختگي درمحل هاي غير معمول مانند باسن هاآيا آودك داراي 

احتمال صدمه "اگرآودك هريك ازنشانه هاي فوق راداشته باشدطبقه بندي 

 دراانتخاب آني" غيرحادثه اي 

 

 .سط نيست به رديف چهارم نگاه آنيداگرآودك درطبقه بندي صدمه متو-٤

وهچيک از نشانه فوق حادثه ديده  بدون خونريزي ياخونريزي اندك داشته باشد اگرآودك
 راانتخاب آنيد" خفيف صدمه"رانداردطبقه بندي 

 

 :شرح داده خواهد شد آودك حادثه ديده در اينجا هريک از طبقه بندي هاي 

 صدمه شديد
درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل دارد  قرار "شديد مهصد"درطبقه بندي  اگرآودآي  

وباآتل ، عضوآسيب ديده ) متوقف شود(روي محل خونريزي فشارواردآنيدتا خونريزي آنترل شود
  ارجاع دهيد بيمارستانبه نزديک ترين را بي حرآت نگهداريد وآودك رافوري 

 

 



 

 صدمه متوسط

با سرم نرمال زخم هاي آودك را  ر داردقرا "متوسطصدمه "اگرآودآي  درطبقه بندي 
باقيمانده اشياء، لخته هاي خون، بافت هاي مرده (بادقت زخم راتميزآنيد و.سالين بشوئيد

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد و.برداريد) درزخم هاي آلوده ( وبدشكل گرفته را 
 .درمان آنيدآودك را روز٤مدت به  مناسب)يا کلوگزاسيلين  سفالكسين(بايك آنتي بيوتيك 

به مراقب آودك بگوييدچه ودرنهايت  وضعيت واآسيناسيون آزاز رابررسي آنيدسپس 
 .موقع برگردد

 

 يرحادثه اياحتمال صدمه غ

متخصص آودآان براي به  قرار دارد "غيرحادثه ايصدمه احتمال "اگرآودآي  درطبقه بندي 

 .ارجاع دهيد بررسي بيشتر

 

 صدمه خفيف 

روزانه زخم رابراي عالئم عفونت  قرار دارد "خفيفصدمه "آودآي  درطبقه بندي اگر 
وضعيت واآسيناسيون آزاز سپس .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد.آنترل آنيد

 ودرنهايت.رابررسي آنيد
 به مراقب آودك بگوييدچه موقع فوري برگردد



 

 سوختگي
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

 كودك سوال كنيديسوختگمورداز مادر در
 

 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد اولين مراجعهاگر 
 )اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري به عمل آوريد( 

 
 

 
 :سوال كنيد           :نه كنيدمعاي ، كنيد نگاه

 ):     III,II,Iدرجه(سوختگي هانوع •
 )ينسببا ضخامت سوختگي (IIدرجه  •

 )سوختگي عميق(IIIدرجه •
زير مشخص  جدولرامطابق  )IIIو IIدرجه(درصدسوختگيمحل و •

 كنيد
 نشانه هاي عفونت درسطح سوختگي •
 )مثل شكستگي(آسيب هاي همراه •

 

 نشانه هاي خطر •
 ؟ چيست وختگيس عامل بروز  •
 ...)و الكتريكي ،شيميايي ،مايعات داغ  ،شعله (
 سابقه بيماريهاي مزمن •
 

 
 .قه بندي نمائيدبطيسوختگاز نظركودك را

 
 دياقدامات الزم را انجام دهتشخيص داده ونوع درمان را

 
 ارزيابي كنيد كودك راعالئم درمعرض خطر ساير 

 
 :يسوختگ فيتعر
مواد  تماس با ،با يا بدون آسيب استنشاقيداغ  عاتيا مايآتش  هبا شعل ميمستق ساز تما يناش يبافت بيآس

 ) 1( .منبع الكتريكي مي باشد يا تماس با تشعشع و، شيميائي 

اين مبحث نيز  به ، و مراقبت سرمازدگي مراقبت سوختگي مشابهت زياد بين دليلبه  در ضمن متذكر مي گردد كه

 .رديده استبه صورت مختصر اشاره گ

 :يانواع سوختگ
 يسوختگ. كند  يجاد ميسال ا 4را در كودكان كمتر از   يدرصد موارد سوختگ 85 عات داغياز ما يناش يسوختگ

 18زان يبه م child abuse.باشد  يدرصد م 2در مجموع  يكيو الكتر ييايميش يدرصد و سوختگ 13 از شعله يناش

   ) 1.( ها است  يدرصد از مجموع سوختگ

 .د ير را انجام دهيمراجعه كرده است اقدامات زيبه علت سوختگاگر كودك
 



 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

است بجز در  يطحس يعات داغ كه اكثر نواحياز ما يناش يسوختگ
 .دا خواهد كردياز به گرافت پيه شانه كه نيناح

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ديده ميشود خونه پريكه اطراف آن ناح يه وسط سوختگينكروز ناح
 
 



 

 ؟ت داردينج سال اهمدر كودكان كمتر از پ يچرا سوختگ

مرگ و مير در سوختگي بيشتر در دو انتهاي طيف سني يعني كودكان و افراد كهنسال شايع  

 . است 

به طور مثال سطح سرو گردن در . سطح بدن كودكان متفاوت از سطح بدن بزرگساالن مي باشد 

 .مي باشد% 21 كودكان زير يك سال 

 .نسبت سطح بدن به وزن بيشتر است 

  IIIمتر از دو سال به همين علت سوختگي درجه ك تر است و به خصوص در كودكان كپوست ناز 

 )13. (  بيشتر است  ،  نسبت به سن باالتر

آسيب هاي ناشي از مايعات داغ در ظاهر صورتي رنگ هستند و به اشتباه آسيب سطحي به نظر  

  .محاسبه مي شود IIبه اشتباه درجه  IIIگاهي سوختگي درجه . مي رسند

 .نياز به مايع درماني دارند% 10در سوختگي بيش از  

  .نامحسوس  و افزايش نياز به مايعات بيشتر است  كم آبي ناشي از  اسهال ، از دست دادن آب 

 .تنظيم حرارت مشكل تر است  

 )24(.عارضه ي شايع سوختگي و جراحي استكاهش دماي بدن 
  ديكن يابيارز انرا دركودك يچگونه سوختگ

  :پس از كنترل نشانه هاي خطر، سوال كنيد است مراجعه كرده يبه علت سوختگدك اگركو

 ؟ چيست سوختگي عامل بروز: سوال كنيد

ال مي كنيد سو )...شعله، مايعات داغ، شيميايي ،الكتريكي، استنشاقي و(وقتي از مادر درمورد عامل بروز سوختگي 

 ازكلماتي استفاده كنيد كه مادر بفهمد  به مادر فرصت دهيد كه به سوال شما جواب بدهد

 سا بقه بيماري مزمن دارد؟كودك  آيا :سؤال كنيد

فشار خون باال و  ديابت ،: مثل بيماري هاي مزمن  هاي مزمن كودك از مادر او سوال كنيد در مورد سابقه بيماري

 .تاالسمي 

 
 



 

 نگاه كنيدتعيين درصد سوختگي براي نوع و

بايد توجه داشت سوختگي درجه يك  .با توجه به توضيحات زيرتعيين كنيد) درجه يك، دو يا سه(نوع سوختگي را 

  .يدآ در محاسبه درصد سوختگي به حساب نمي

 

  درجه بندي سوختگي

 : I درجه  سوختگي سطحي يا 

روز و بدون تغيير  5تا  3بهبودي طي  .د و دردناك است ، تاول نداردسطح سوختگي قرمزرنگ است تورم خفيف دار

 .شكل پوست مي باشد 

 
ه داردياز به مراقبت اوليعات داغ كه نياز ما يناش يسطح يك سوختگي  



 

 :  II درجه  سوختگي با ضخامت نسبي يا 

a. تغيير شكل  روز با حداقل  21تا  7بهبودي در. دردناك وتاول دار است .سطح سوختگي قرمزرنگ است :سطحي

 )13.( است ولي با تغيير رنگ پوست همراه است پوست

 

 

 

 

 شود يعات داغ در كنار گردن كه بدون برداشتن تاول پانسمان مياز ما يناش يسطح يسوختگ

b.سطح زخم خشك نيست ممكن است . ظاهرچرمي سفيد و شبيه سفيد مرمري استسطح سوختگي  :عمقي

مي  تغيير شكل پوست ايجاد روز وهمراه با 21بهبودي طي .  نه ، ترميم به آهستگي است درد داشته باشند يا

 .باشد 

 

 عات داغياز ما يدرم ناش يب عمقيآس:عكس باال

 شش هفته بعد از گرافت: ن ييعكس پا 



 

 
 : III درجهسوختگي عميق يا  

. ز به گرافت داردنيا حتماًدرد ندارد ، ،باشد هداشتتاول عمقي ممكن است داشته باشد يا ن. پوست رنگ پريده است 

 
 

 ژه دارديا و مراقبت وحياز به انيكه  يقعم يسوختگ% 70كودك با 
 
 
 
 

 
 

 ) يو عمق يسطحII   درجه ( عات داغياز ما يناش ياز سوختگ ينمونه ا: سمت چپ
 ) III درجه ( داغ ياز تماس با اتو يناش يسوختگ: سمت راست

 



 

 : يين آنيدتعسپس درصدسوختگي را 

 شكل جلو و پشت جهت تعيين درصد سوختگي
کف دست آودآان معادل يك درصد بدن آنهاست ودر ارزيابي وسعت سوختگي مي تواند  

 مورد استفاده قرار گيرد 

 :محل سوختگي را نگاه آنيد ومشخص آنيد
،  پرينه ، سطح مفصل) (foot، پا) (handسوختگي در مناطق خاص مثل صورت، دست         

اگر سوختگي در اين . ريسك سوختگي راباال ميبرد) دورتادورعضو(سوختگي هاي حلقوي

 .مناطق  وجود دارد آنرا مشخص آنيد

 :نگاه آنيد  ، معاينه کنيد )مثل شکستگي(سوختگي را ب هاي همراهيآس

آسيب های سر ،شکستگی استخوان های بلند و در : آسيب همراه در سوختگی شامل       

 .کتریکی ، احتمال شکستگی ستون فقرات وجود دارد آسيب ال

 چگونه سوختگي را طبقه بندي آنيد

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راسـت سـتون نشـانه هـا، شـروع آنيـد و تـا        
 انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟

آودك در آن رديف طبقه بندي .د آه در آودك وجود دارد توقف آنيداي رسيدي زماني آه به نشانه
  .خواهد شد



 

 
 طبقه بندي براي سوختگي جدول

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان

 انجام دهيدرا)ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 

  از راه دهان چيزي نخورد% ١٥در سوختگی استنشاقی،صورت و سوختگی بیش از  

شاری وتنگ خارج شود ومناطقی که لباس به بدن چسبیده ازاطراف با قیچی جدا لباس های ف 

 ونباید کنده شودشود 

 سطح سوختگی را با آب سرد نشوید 

برای اجتباب ازکاهش دمای بدن از حوله یا ملحفه تمیز وخشک استفاده کنید وبیمار را با پتو  

 .بپوشانید

 هيدبزاي کاهش درد ، شربت یا شیاف استامينوفن بد 

 بجز سرمازدگی)نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 

 مالیده نشود کره،روغن وحتی پمادسوختگیزخم سطح روي  

 آنتي بيوتيک ندهيد 

امکان انجام  رادرصورت)٢ص(اقدامات اولیهشیمیایی، سرمازدگی و با قیردر سوختگی  

 وسپس ارجاع دهید

 ارجاع دهيد درمانی  نزدیک ترین مرکزپس ازاقدامات فوق کودک را فوراً به  
 

سوختگي

 شديد 

 نشانه هاي خطر   •
باضخامت سوختگي  •

 وبيشتر  II(10%درجه(نسبي
و III(2%درجه( سوختگي عميق •

 بيشتر
 دست ،سوختگي صورت •
)hand(،پا)foot(،اندام ،سطح مفصل

 وسوختگي حلقوي تناسلي
 ولتاژ باال سوختگي بابرق •

  شيميايي سوختگي  •

 استنشاقيسوختگي  •

 سرمازدگي •

 ) شكستگي(سيب هاي همراهآ •
 سابقه بيماري مزمن  •

 

 .درداستامينوفن بدهيدکاهشبراي 

 شستشودهيد)درجه سانتیگراد ٨‐١٥(  سرد باآب تميز ونرمال سالينسوختگي را واطراف محل 

 )نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 

 نگذارید گی يخسوخت سطحروي  

 نیدبرای پوشش زخم استفاده نک...از روغن ،کره و 

 و پماد کورتون دار استفاده نشودآنتي بيوتيک ندهيد 

وشانيد وروی بپ ...)باسیتراسین ، نیتروفورازون،جنتامایسین و(سطح زخم را با پمادضعیف 

 .بگذارید گازاستريلآن 

بار زخم را با صابون یا شامپوی بچه شتشو دهد وزخم را باهمان ٢به مادر آموزش دهید روزی  

  پماد بپوشاند

مراجعه فوري ،بیقراری،استفراغ ،تشنج ونخوردن غذاتب درصورت بروزدر توصيه کنيديه ما 

 .نماید

 .كندمراجعه دوروزبعد زخم سوختگی، پيگيريجهت  

 وضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي كنيد  

سوختگي

 متوسط

باضخامت سوختگي  •
  %10كمتراز)IIدرجه(نسبي

سوختگي عميق  •
 % 2 كمتراز)IIIدرجه(
 
 

 .داستامينوفن بدهيددرکاهشبراي 

 مايعات بيشتر به كودك داده شود 

وجهت مرطوب وچرب نگه داشتن پوست از .تميزكندراروزانه  محل سوختگييه مادر توصيه کنيد 

 کرم های مرطوب کننده ،وازلین  یا اکسیدروی استفاده کند

 .دمراجعه نمای ،تشدید دردویا تغییر رنگ سوختگیتب درصورت بروزيه مادر توصيه کنيد 

سوختگي

 خفيف

 سوختگي سطحي •
 همراه با درد  بدون تاول)Iدرجه(

 



 

 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1

 آيادركودك نشانه هاي خطروجوددارد؟ 

 وجوددارد؟% 10بيش از)سوختگي درجه دو(آياسوختگي باضخامت نسبي

 وجوددارد؟%2بيش از)درجه سه(آياسوختگي عميق

 ، سطح مفصل ، پرينه، )foot(پا، )hand(دست ، مثل صورت)باريسك باال(صآياسوختگي درمناطق خا

 دارد؟ وجود)عضودورتادور(سوختگي هاي حلقوي

 موقع راميدهيد؟ه آيااحتمال عدم رسيدگي كافي درمنزل وپيگيري ب

 دارد؟........)ديابت، فشارخون(آياسابقه بيماري مزمن قبلي

 ؟هاي همراه مثل شكستگي وجوددارد آياآسيب

 آياعامل بروزسوختگي استنشاقي ياالكتريكي ياشيميايي است؟

 راانتخاب كنيد"سوختگي شديد "هريك ازنشانه هاي فوق باشد طبقه بندي  اگركودك داراي

  

 .نگاه كنيد)زرد(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2

 وجود دارد؟% 10كمتراز)سوختگي درجه دو(آياسوختگي باضخامت نسبي

 وجوددارد؟%2كمتراز)سوختگي درجه سه(سوختگي عميقآيا

 راانتخاب كنيد "سوختگي متوسط"اگركودك هريك ازنشانه هاي فوق راداشته باشدطبقه بندي 

 

 .اگركودك درطبقه بندي متوسط نيست به رديف سوم نگاه كنيد-3

سوختگي "بندي  طبقه دارد وهچيك از نشانه فوق راندارد بدون تاول)درجه يك(سوختگي سطحي اگركودك

 راانتخاب كنيد "خفيف

 

 :در اينجا هريك از طبقه بندي هاي سوختگي شرح داده خواهد شد

 سوختگي شديد

 . نزديك ترين مركز درماني  ارجاع دهيدفوراً به   اوليه اقدامات اگركودكي سوختگي شديد دارد پس از

 درصورت نيازاقدامات احياءراانجام دهيد 



 

 ) 1(. بيمار از راه دهان چيزي نخورد% 15سوختگي بيش از رت و در سوختگي استنشاقي،صو

 .لباسهاي تنگ وفشاري راخارج كنيد

 .درمناطقي كه لباس به بدن چسبيده نبايدكنده شودبلكه ازاطراف باقيچي جداشود

 .انگشتر والنگو را خارج كنيد جواهرات مخصوصاً

 .هستند لذا شستشو باآب سرد انجام نمي شود بدنكاهش دماي  مستعد درصد 10–15بيماران باسوختگي باالي 

 .ملحفه تميزوخشك استفاده كنيدو بيمار را با پتو بپوشانيد براي اجتناب ازكاهش دماي بدن ازحوله يا

 .پوشاندن سطح زخم باعث كاهش درد ميشود

ميلي ليتريا سي  5 كيلو گرم 10به ازاي هر ( .شياف استفاده كنيد شربت يا براي كاهش دردازاستامينوفن بصورت

 )3)(سي شربت و يا يك شياف كودكان

 .تاول ها راپاره نكنيد

 .كره،روغن،حتي پمادهاي سوختگي ماليده نشود ، روي سطح زخم

 .درسوختگي شيميايي شستشوي مكرربا آب مقطر يا نرمال سالين نياز است

 .دقيقه است20درآسيب چشمي ناشي ازسوختگي شيميايي حداقل زمان شستشو

سوختگي الكتريكي ، احتمال شكستگي ستون فقرات وجود دارد لذا براي جابجايي بيمار بايد حتماً ستون فقرات  در

 .ثابت باشد 

 ) 1-15( .آنتي بيوتيك ندهيد

 
 در سوختگي ناشي از صاعقهمراقبت اوليه 

 .ايد آورده مي شود لذا بيمار در شرح حال نمي تواند كمك نم) آپنه(بيمار در حال وقفه تنفسي 
 .سوختگي عضالت كمتر از برق گرفتگي دارند  

 :درمان 
 CPR  طوالني مدت و معموالً بهCPR خوب جواب مي دهند. 

 

 

 

 



 

 
 ساله 7در پسر )ولتاژ پايين( سوختگي ناشي از برق شهري

 

 

 

 
 )  سوختگي بسيار عميق ( ساله 10سوختگي الكتريكي ولتاژ باال در پسر 

  
 
 



 

 تگي شيمياييمراقبت اوليه در سوخ

 خارج کردن لباس ها 

 پاك کردن مواد شيميايي از پوست 

 شستشو با مقادير زياد آب مقطر يا نرمال سالين يا آب لوله آشي 

o  دقيقه ٣٠-٦٠در مورد مواد اسيدي 

o   ساعت ٢-٤در مورد مواد قليايي 

 .دقيقه است ٢٠در مورد تماس با چشم حداقل زمان شستشو  

 .دیگری استفاده نشودبه هيچ عنوان از هيچ ماده  

 .  تاول ها حتمًا برداشته شود وزير آنها شستشو داده شود 

 
 سوختگي شيميايي ناشي از اسيد سولفوريك

 
 

 
 

 .شده و زير آن كامالً شستشو داده شودباز حتماً بايد  شيميايي تاول هاي ناشي از سوختگي
 
 

 



 

 سيب هاي استنشاقيآ
ته مي شود كه بيمار در صحنه آتش سوزي گرفتار شده باشد ، دود آسيب استنشاقي به مواردي گف:  تعريف

 )15.(استنشاق كرده باشد ، بي هوش شده باشد و يا آتش سوزي در فضاي بسته باشد 
 :آسيب هاي استنشاقي به سه دسته تقسيم مي شوند 

  (CO)مسموميت با منوكسيدكربن  .1
 و انسداد راه هاي تنفسي فوقانيتورم  .2
           ددو قنارسايي تنفسي در اثر استنشااستنشاق دود يا  .3
 

 
 

.ذرات كربني روي صورت بيمار بعد از سوختگي در فضاي بسته كه احتمال وقوع آسيب استنشاقي را مطرح مي كند  
 
 

  (CO)مسموميت با منوكسيدكربن 
 

ستفراغ ، ضعف و ، كاهش ديد ، تحريك پذيري ، تهوع ، اتنفس سختعالئم به ترتيب از خفيف به شديد شامل 
، ) مثل گرفتن اجسام ريز و يا سوزن نخ كردن (سستي ، اختالل درك ، عدم توانايي در انجام حركات ظريف 
،  ، گيجي از حال رفتن ، اختالل تعادل در راه رفتنسرگيجه ، كاهش سطح هوشياري ، گونه آلبا لويي رنگ ، توهم ، 

 .مي باشد ء اغما
 

 .ا بيمار در هواي آزاد تنفس كند درمان دادن اكسيژن است و ي
 

 و انسداد راه هاي تنفسي فوقانيتورم 
 

 تورم سر و صورت ، تنفس صدا دار، به سختي نفس كشيدن، صداي دو رگه و تو كشيدگي باالي جناغ  : عالئم
 . ساعت مي باشد  24-36ساعت بعد از حادثه تا حداكثر  12 زمان شروع عالئم از

 
 .و بايد سر و گردن بيمار را باال قرار دادداشتن راه هوايي فوقاني است  هدف از درمان باز نگه

 



 

 استنشاق دود يا نارسايي تنفسي در اثر استنشاق دود    
 

و ساير عالئم درگيري دستگاه تنفسي تحتاني را دارند ولي تا تنفس صدا دار ،  تنفس سخت ،  تنفس سريع:عالئم 
ديده شود ولي از همان ابتدا درمان شروع مي تنفس سريع حداكثر ممكن است سه روز اول عالئم باليني ندارند و 

 .شود 
 

 .درمان اين موارد در بيمارستان انجام مي شود 
 

 با قير  مراقبت اوليه درسوختگي
 .به سرعت سطح قير را با آب خنك،سرد كنيد

 .استفاده نمود ) روز چند(براي حل كردن قير به تدريج مي توان از مواد زير در طي چند پانسمان 
 كره . 
 روغن بچه 
 پارافين 

 
 
 
 
 
 



 

 آسيب هاي ناشي از سرما
 :آسيب ناشی از مواجهه بدن با سرما است که به دو دسته تقسيم می شود: تعریف 
 .سرما زدگی که معموًال در انتهای اندام ها ، گوش و نوک بينی دیده    می شود  .١
 )درجه سانتيگراد ٣٥رکزی کمتر از درجه حرارت م(کاهش شدید درجه حرارت بدن .٢

سرما زدگی از لحاظ تظاهرات بيماری ، انـواع و درمـان مشـابه سـوختگی اسـت ولـی در       : نکته 
 .طبقه بندی سوختگی ها قرار نمی گيرد 

 .کليه این بيماران باید به نزدیک ترین مرکز درمانی ارجاع شوند 
 

ایجاد می شود و منجر به پاره شدن در سرمازدگی کریستال یخ در داخل یا بين سلول ها 
 .غشاء سلول می گردد 

 
 سرما زدگی

 خارش پوست ، وجود مناطق سرد ، سفت ، سفيد ،بی حس و کرخت : عالئم 
 :درمان 

 خارج کردن همه لباس های خيس از بدن  
 . باز کردن تمام لباس های فشاری مثل دستکش ، پوتين ، کمربند ، جوراب و  
 دیده در آتل با پوشش نرم فراوان قرار دادن عضو صدمه 
 باال قرار دادن اندام  
 اجتناب از سيگار و دود 
بـا کنتـرل دقيـق درجـه     (درجـه سـانتيگراد   ٤٠ -٤٢گرم کردن سریع توسـط آب بـا دمـای     

 .دقيقه کافی است  ١٥-٣٠معموًال بين ) حرارت آن
باعـث سـوختگی مـی    ( گرم کردن توسط وسایل حرارتـی بـه هـر شـکل ممنـوع اسـت       

 .)ود ش
 )باعث افزایش صدمه می شود(ماساژ دادن عضو به هر دليل ممنوع است  
تاول های حاوی مایع روشن باید توسط قيچی باز شده و مایع داخل آن شستشو داده  

 .شود
 تاول ها ی حاوی مایع خونی نباید دستکاری شود 
 پروفيالکسی برای کزاز 
 پانسمان به صورت روزانه مکرر 

 کاهش شدید دمای بدن
ضعف شدید ، عدم همـاهنگی ، بـی تفـاوتی و بـه دنبـال آن ، گيجـی، تحریـک پـذیری ،         : عالئم 

درجه سانتيگراد  ٣٤درجه حرارت رکتال کمتر از . توهم و در نهایت کاهش ضربان قلب می باشد 
 .  در تشخيص بسيار کمک کننده است 

 :درمان 
 خارج کردن بيمار از محيط سرد 
 از بدنخارج کردن لباس های خيس  
 . . .باز کردن تمام لباس های فشاری مثل دستکش ، پوتين ، کمربند ، جوراب و  
درجـه را   ٣٦ترمومترهای پزشکی درجه حـرارت کمتـر از   (اندازه گيری درجه حرارت بدن  

 )نشان نمی دهند و برای این کار بهتر است از ترمومترهای آزمایشگاه استفاده کرد
 ماساژ ندهيد 
 نکنيداز پتو استفاده  
مجـاز  ) پتـوی برقـی  (استفاده از پوشش هایی که خود گرمـا دارنـد مثـل پتـو هـای گـرم       

 است
    پروفيالکسی کزاز 

 
 :نکته مهم 

تعداد تنفس , وضعيت هوشياري ,دربرگه اعزام همراه بيمار عالوه بر تعيين درصد سوختگي 

  .ونبض دردقيقه و درجه حرارت بيمار بايد ثبت گردد 



 

 سوختگي متوسط

 .چنين مواردي براي كاهش درداستامينوفن بدهيددر
 ) 7- 26.(شستشودهيد)درجه سانتيگراد 8-15(محل واطراف سوختگي راباآب تميز يانرمال سالين سرد

 .روي سطح سوختگي يخ نگذاريد
 .راپاره نكنيد اه تاول

 .براي پوشش زخم استفاده نكنيد.......ازروغن،كره،
بپوشانيد وروي آن گازاستريل ...)جنتامايسين و ، نيتروفورازون ، تراسينمثل باسي(باپمادضعيف سطح زخم را

 .بگذاريد
 .آنتي بيوتيك ندهيد

 .پمادكورتن داراستفاده نشود
 .دوروزبعدپيگيري كنيد

 .به مادرتوصيه كنيددرصورت بروزتب،بيقراري،تشنج،استفراغ ونخوردن غذامراجعه نمايد
 همان پمادها با زخم را و دهد  بچه شستشو شامپو وبارزخم راباصابون يادرصورت امكان به مادرآموزش دهيدروزي د

 . دياستريل بپوشان گاز سپس با و بپوشاند
 )18(.استفاده ازپمادهاي اختصاصي سوختگي مانندسيلورسولفاديازين دراين مرحله انديكاسيون ندارد

 
 

 :وضعيت ايمن سازي رابررسي كنيد
 

 .به اقدامي ندارد واكسيناسيون كامل بوده نياز يون گذشته وواكسيناس سال از 5 از كمتر اگر .1

توصيه به  يك دوز واكسن و) + TIG(ايمونوگلبولين كزاز،  كه واكسيناسيون نامعلوم باشد صورتي در .2

 تكميل واكسيناسيون

يـادآور        واكسيناسـيون كامـل بـوده يـك دوز واكسـن      و واكسيناسيون گذشته  سال از 5 بيش از اگر .3

)27-12-8( 

  سوختگي خفيف
 .درچنين مواردي براي كاهش درداستامينوفن بدهيد

 .سطح سوختگي راتميزنگهداريد
 .به مادرتوصيه كنيددرصورت بروزتب،تشديددردوياتغييررنگ وشكل سوختگي مراجعه نمايد

 .اكسيدروي استفاده شود يا، وازلين  جهت مرطوب وچرب نگهداشتن پوست ازكرم هاي مرطوب كننده 
 .ي جبران تبخيراب ازسطح سوخته،مايعات بيشتربه بيمارخورانده شودبرا

 
 



 

 پيگيري  كودك دچارسوختگي
هاي  آيا كودك با دارو يا درمانبايد ديد تعدادي از بيماران براي پيگيري نياز دارند دوباره مراجعه كنند درپيگيري 

 ؟ديگري كه داده شده بهبود پيدا كرده يا خير
 :روز براي پيگيري به شما مراجعه ميكند  2بقه بندي متوسط قرار مي گيرد بعد از وقتي كه كودكي در ط

 كودك رانگاه كنيدمحل سوختگي 
 كنيد درجه حرارت كودك اندازه گيري

 .در موارد زير بيمار را به نزديك ترين مركز درماني ارجاع كنيد : درمان 
 :مانند جدي احتمال عفونت  

 حال عمومي بد  .1
 تب .2
 ي بدنكاهش دما  .3

 :اين عالئم در زخم بيمار ديده شد اگر 
 تغييررنگ قهوه اي يا سياه رنگ به صورت نقطه اي در سطح زخم سوخته وجوددارد  .1
 اطراف پوست سوخته تغييررنگ دارد  .2
 ترشح بدبو دارد  .3
 تاخير دربهبود زخم  .4
 درجه سوختگي بدتر شده است .5
  ترشح زردرنگ درسطح زخم .6

 
 ) 9-11-12- 14( .روز بعد مراجعه نمايد در توصيه كنيدما به وجود نداردعفونت اگر 

 :در صورت بروز عاليم زير پانسمان بيمار را بازنماييد

 ترشح زياد  

 بوي بد زخم  

 آلوده شدن پانسمان 

 باز شدن پانسمان  

 و حال عمومي بد  كاهش دماي بدناحتمال وجود عفونت مثل تب ،  

  

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در يك زخم سوخته سطحيسلوليت استرپتوكوكي 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مياد داشته باشيبه 
كودكان خطرناك است يبا آتش برا يباز  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 مسموميت ها
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

 كودك سوال كنيدمسموميتاز مادر درمورد
 

 .دكودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كني اولين مراجعهاگر 
 )اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري را به عمل آوريد( 

 
 

 
 :کنيد سوال :          استشمام آنيد و مشاهده

 خطر نشانه هاي •
 سرفه وتنفس مشکل •
 سوختگي دهان ويا مشکل بلع •
 *پاراسمپاتيك نه هاينشا •
 )درجه ياباالتر ٤٢(ش درجه حرارت بدنيافزا •
 ياي نفت موادبويي آه احتمال استفاده از •
پاک (سوزاننده  مواداحتمال استفاده از  •

را  )کننده ها،سفيدکننده هاوغيره
 قطعي آند

 

 براي چه مدتي؟ •
 

 
 .قه بندي نمائيدبطمسموميتاز نظركودك را

 
 

 اقدامات الزم را انجام دهيدداده وتشخيصنوع درمان را
 

 ارزيابي كنيد كودك را عالئم درمعرض خطرساير 

 
 

ت را در نظـر  يد مسـموم يـ مـار بـا علـت نامشـخص کـه قـبال سـالم بـوده اسـت با         يدر هر کـودک ب 

و .شـود  يداده مـ  ين ويا مـراقب يـ ص بر اساس شرح حال داده شده توسط کـودک  يتشخ.داشت

  باشد يد ميار مفيبس يابيج ارزينتا

 د يابي کنيارز انرا درکودک مسموميت هاچگونه 

در .است يت ،مقدار سم بلع شده و زمان بلع سم ضرورياطالعات کامل در مورد عامل مسموم
د کنترل يبا.سم را نشان دهند يم که محفظه حاويخواه ين کودک  ميصورت امکان  از مراقب

عالئم و نشانه ها به نوع سم ارتباط .ده باشندان در خانه سم را بلع ننموکر کودينمود که سا
 .خواهد داشت يعيف وسيجه طيدارد که در نت

ر يز ياز دسته ها يکيدراساس عامل آن  يت ،برايس از مشخص شدن عامل مسمومپ
 د يودرمان مناسب راانجام ده ي،طبقه بند يابيمراجعه ومطابق آن ارز

 ينفت يوفراورده ها يسابقه بلع موادنفت •
 سوزانندهبلع مواد سابقه •
  ياهيسابقه بلع موادحشره کش وسموم گ •
 ييت دارويسابقه مسموم •

 .مراجعه كرده است اقدامات زير را انجام دهيد مسموميتبه علتاگر كودك
 



 

 :مراجعه کند ينفت يوفراورده ها يبلع موادنفتاگر کودک سابقه 
فرد را تحریک به  ردمراجعه ک ينفت يوفراورده ها يباشرح حال بلع مواد نفت ياگر کودک

 .ریه شود رمتوبلع مواد نفتی می تواند سبب . استفراغ نکنيد
 

 ؟گذرد يچه مدت مکودک  ياز بلع موادنفت: سوال آنيد
 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان يبرا ياطالعات کامل در مورد بلع موادنفت

 
 دارد؟ اتنفس مشکليسرفه  آيا  کودک:مشاهده آنيد

 ديکن ياتنفس مشکل بررسي،کودک راازنظر سرفه خطر يده نشانه هابعد ازسوال ومشاه
) ليـ ن،گازوئينفت،بنز( يکه احتمـال اسـتفاده ازمـوادنفت    ييآيا  بو:استشمام آنيد

 کند ؟ يراقطع
ت را در نظـر  يد مسـموم يـ با مار با علت نامشخص که قبال سالم بـوده اسـت  يدر هر کودک ب 

کـه احتمـال    ييبـرد بـو   يت پـ يتـوان بـه عامـل مسـموم     يکـه مـ   ياز اقـدامات  يکـ يو داشت
 کمک کننده باشد يليتواند خ يکند م يم يرا قطع ياستفاده ازموادنفت

 
 را طبقه بندي آنيد يبا موادنفتمسموميت چگونه 

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد       
خوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آه بـه  و تا انتهاي نشانه ها را ب

آودك در آن رديـف طبقـه بنـدي خواهـد     .نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد
 . شد

 
 :وجوددارد يبا مواد نفت مسموميتامكان طبقه بندي براي سه 

 .يف نفتيت خفي،مسموم ينفت حاد تي،مسموم يد وحادنفتيت شديمسموم
 

 يمواد نفت مسموميتبا جدول طبقه بندي کودک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

 يع مـواد نفتـ  لخطر رادرب ياز نشانه ها يکيا يباشد  ياتنفس مشکل ميسرفه اگرآودك داراي 

 راانتخاب آنيد"يد وحادنفتيت شديمسموم"  طبقه بنديداشته باشد 

  

 .نگاه آنيد)زرد(اگرآودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-٢

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيد راآن  آمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نياز 
 .تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 
 ارجاع دهيد )بيمارستان(درمانينزديکترين مرکز به  

مسموميت
شديد و 
يحاد نفت

سرفه وتـنفس مشـكل     •
 يا
 خطر  نشانه هاي •

تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام  
 .ندهيد

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

 .برگردد
 .پيگيري کنيد را بعدآودك يک روز 

مسموميت
يحاد نفت

خوردن مواد نفتي  •
ساعت ونبودن  ٦کمتراز 

 عالئم باال
 

تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام  
 .ندهيد

فوري س مشكل پيداآرده ، ، به مادربگوييداگرآودك سرفه ياتنف 
 .برگردد

 .پيگيري کنيد را بعدآودك يک روز 

مسموميت
 خفيف
 ينفت

خوردن مواد نفتي  •
ساعت ونبودن  ٦بيشتراز 
 عالئم باال

 



 

ف قرمـز رانـدارد   يـ رد يک از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م ٦کمتراز يمواد نفتاز بلع اگرآودك 

 راانتخاب آنيد"يت حادنفتيمسموم"  طبقه بندي

 .نگاه آنيد )سبز(مسونيست به رديف  ف زرديرداگرآودك درطبقه بندي -٣

ف قرمز راندارد يرد يک از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م ٦ش ازيب يمواد نفتاز بلع اگرآودك 

 راانتخاب آنيد"ينفتف يخفت يمسموم"  طبقه بندي
 :شرح داده خواهد شد يموادنفت مسموميتباازطبقه بنديهاي آودك  دراينجا هريک

  يد وحادنفتيت شديمسموم
آمك ،به احياءدرصورت نيازقرار دارد  "يتفد وحادنيت شديمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

ريك به و مواد سوزاننده تح يت با مواد نفتيدر مسموم انجام دهيد راآن  هاي اوليه
 ت يمرکزمسمومبه نزديک ترين وآودك رافوري . استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد

 ارجاع دهيد
 

  يت حادنفتيمسموم 
تحريـك بـه اسـتفراغ نكنيدوشستشـوي معـده انجـام       قـرار دارد   "يتحادنفت يمسموم "اگركودكي  درطبقه بنـدي  

 يبـرا  را زيرنظربگيريـد  کـودک  ساعت ٦حداقل به مدت و  دين به کودک زغال فعال ندهيوهمچنندهيد

به جـاد شـودو  يه چنـد سـاعت پـس از بلـع ا    يادم ر يت با مواد نفتينکه ممکن است در مسموميا

 يبـرا  را بعـدآودك  فـوري برگـردد ويـک روز   كل پيـداآرده ،  مادربگوييداگرآودك سرفه يـاتنفس مشـ  

 .پيگيري مراجعه کند

 
  ينفت خفيفت يمسموم

تحريك به استفراغ قرار دارد  "يف نفتيت خفيمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

به مادربگوييداگرآودك سرفه ياتنفس مشكل و نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد

 .پيگيري مراجعه کند يبرا را بعدآودك وزفوري برگردد ويک رپيداآرده ، 



 

 :مراجعه کندسوزانندهبلع موادايتماس اگر کودک سابقه 
 مراجعه کرد سوزانندهبلع موادايتماس باشرح حال  ياگر کودک

 گذرد؟ يمچه مدت کودک  سوزانندهبلع موادا يتماس از : سوال آنيد
 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان يبرا سوزانندهبلع موادايتماس اطالعات کامل در مورد 

 
 دارد؟بلع مشکل ايدهان  يسوختگآيا  کودک :مشاهده آنيد

بلـع کـه    مشـکل  ايـ دهـان   يسـوختگ خطر،کودک راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها
 ديکن يسبرر شود يجاد ميا سوزانندهبعلت بلع مواد 

ــد  ــمام آنيــ ــو :استشــ ــا  بــ ــتفاده از  ييآيــ ــال اســ ــه احتمــ ــاس کــ ــتمــ بلع ايــ
 کند ؟ يراقطع  )پاک کننده ها،سفيدکننده هاوغيره(سوزانندهمواد

ت را در نظـر  يد مسـموم يـ با مار با علت نامشخص که قبال سالم بـوده اسـت  يدر هر کودک ب 
کـه احتمـال    ييبـرد بـو   يت پـ يتـوان بـه عامـل مسـموم     يکـه مـ   ياز اقـدامات  يکـ يو داشت

 کمک کننده باشد يليتواند خ يکند م يم يرا قطع مسموم کنندهاستفاده ازمواد
 

 را طبقه بندي آنيد سوزانندهبا مواد چگونه مسموميت ها 
براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد       

نيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آه بـه  و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آ
آودك در آن رديـف طبقـه بنـدي خواهـد     .نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد

 . شد
 

 :وجوددارد يسه امكان طبقه بندي براي مسموميت با مواد نفت
ت ي،مسـموم سوزانندهموادت حـاد  ي،مسـموم سوزانندهموادد وحاديت شديمسموم

 .سوزانندهمواد فيخف
 

 سوزانندهموادجدول طبقه بندي کودک با مسموميت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

خطر رادر داشته باشد  ياز نشانه ها يکيا ي دن دارديبلع شکل،م سوزانندهع مواد لببا اگرآودك 

"  طبقـه بنـدي  دچارمشـکل شـده اسـت     سـوزاننده ا دهان کـودک درتمـاس بـا مواد   يا چشم ها ي

 راانتخاب آنيد" سوزانندهمواد د وحاديت شديمسموم

  

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 يدانجام ده راآن  آمك هاي اوليه،به احياءدرصورت 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 مسموميت فوري به  

مسموميت 
شديد و حاد 
موادسوزاننده

ــکل  • مشـــــــــ
 يا  بلعيدن

 يا خطر نشانه هاي •
درگيري چشم ها  •

  نيادها

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(باآب تميز وفراوان راتماس  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
 

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(باآب تميز وفراوان راتماس  واطراف محل 
 .فوري برگرددبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرد ،  
 .پيگيري کنيد را بعدآودك يک روز 

مسموميت 
 خفيف

موادسوزاننده

خوردن مواد  •
 ٦سوزاننده بيشتر از 

ساعت ونبودن عالئم باال
 



 

 .نگاه آنيد)زرد(اگرآودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-٢

ف قرمـز  يـ رد يک از نشـانه هـا  يـ چيگـذرد وه  يسـاعت مـ   ٦کمتراز سوزانندهمواد از بلع اگرآودك 

 راانتخاب آنيد" ندهسوزانمواد ت حاديمسموم"  طبقه بنديراندارد 

 .نگاه آنيد )سبز(مسونيست به رديف  ف زرديرداگرآودك درطبقه بندي -٣

ف قرمز يرد يک از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م ٦ش ازيب سوزانندهمواد از بلع اگرآودك 

 راانتخاب آنيد" سوزانندهموادف يخفت يمسموم"  طبقه بنديراندارد 
 

شرح داده خواهد سوزانندهبامسموميت مواددك هاي آو ازطبقه بندي دراينجا هريک

 :شد

  موادسوزاننده د وحاديت شديمسموم
به درصورت نيازقرار دارد  " موادسوزاننده د وحاديت شديمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

و مواد سوزاننده  يت با مواد نفتيدر مسموم انجام دهيد راآن  آمك هاي اوليه،احياء
 . وشستشوي معده انجام ندهيدتحريك به استفراغ نكنيد

 وآودك شستشودهيد) سالين(باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل
 ارجاع دهيد ت يمرکزمسمومبه نزديک ترين رافوري 

 

   موادسوزاننده ت حاديمسموم 
تحريك بـه اسـتفراغ   قرار دارد  " موادسوزاننده ت حاديمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

ن يدر اولـ  ديـ ن بـه کـودک زغـال فعـال نده    يوهمچندوشستشوي معده انجام ندهيدنكني

 .ديمار بدهيق کردن سم به بيرق ير برايفرصت ممکن آب و ش

و حداقل بـه   شستشودهيد) سالين(باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل

 ت بـا مـواد سـوزاننده   يمدر مسـمو  نکه ممکن اسـت يا يبرا را زيرنظربگيريد کودک ساعت ٦مدت 

فوري برگردد به مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرده ، جاد شودويه چند ساعت پس از بلع ايادم ر

 .پيگيري مراجعه کند يبرا را بعدآودك ويک روز

  موادسوزاننده خفيفت يمسموم
تحريك به قرار دارد  " موادسوزانندهف يت خفيمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

ق يرق ير براين فرصت ممکن آب و شيدر اول نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيداستفراغ 

) سالين(باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل. ديمار بدهيکردن سم به ب

 يبرا را بعدآودك فوري برگردد ويک روزبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرده ، و شستشودهيد

 .پيگيري مراجعه کند



 

 ياهيــــوســــموم گحشــــره کــــش بلــــع موادکــــودک ســــابقه  اگــــر
 :مراجعه کند)ارگانوفسفره(

 مراجعه کرد ياهيبلع موادحشره کش ها وسموم گباشرح حال  ياگر کودک
چه گذرد؟ يچه مدت مکودک  ياهيگوسموم حشره کش بلع مواداز : سوال آنيد

 ؟رابلع کرده است يسمع نو
 يبـرا ازنظر مـدت ونـوع سـم     ياهيبلع موادحشره کش ها وسموم گاطالعات کامل در مورد 

 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان
 

 دارد؟وجود کيپاراسمپات ينشانه هاکودک در آيا  :مشاهده آنيد
 يررسـ بک يپاراسـمپات  ينشـانه هـا  خطر،کـودک راازنظـر    يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها

 ، تعريـق ، افـزايش ترشـحات    دهـان زيادآبريـزش  : ک عبارتنـد از  يپاراسـمپات  ينشانه ها ديکن
مردمک هـا   .ف،مردمک کوچک مي باشدي،نبض ضعنيعضال گرفتگیو ،اشک ريزش تنفسی

 باشد يت مين مسموميص ايدرتشخ يدياز نکته کل يکي يتنگ شده سرسنجاق
 را طبقه بندي آنيد ياهيوم گبلع موادحشره کش وسمبا چگونه مسموميت ها 

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد       
و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آه بـه  

يـف طبقـه بنـدي خواهـد     آودك در آن رد.نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد
 . شد

 
 ياهيــبلــع موادحشــره کــش هــا وســموم گ ســه امكــان طبقــه بنــدي بــراي مســموميت بــا  

 :وجوددارد
ت ي،مسـموم باحشـره کش ت حـاد  ي،مسـموم باحشـره کش د وحاديت شديمسموم

 .حاد بدون عالمت
 

 ياهيها وسموم گ با موادحشره کشجدول طبقه بندي کودک با مسموميت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيد راآن  آمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نياز 
بيمار را وادار به استفراغ نکنيد زیرا اغلب حشره کش ها حالل نفتی  

 دارند
 ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس کودک ريخته است ، 

 .پوست اوراباآب وصابون بشوئيد
 .ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به  

مسموميت
شديد و حاد

 با 
حشره آش

 آــــشحشــــره بلــــع  •
ويكـي   م گياهيياسمو

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

  سنجاقي
يكي ازنشانه هاي  •

 *پاراسمپاتيك

بيمار را وادار به استفراغ نکنيد زیرا اغلب حشره کش ها حالل  
  نفتی دارند

 .آودك را به نزديكترين مرآز بهداشتي درماني ارجاع دهيد 

احتمال 
مسموميت
 حاد با

حشره آش

 آششره حبلع  •
 ٦آمتراز ياسموم گياهي

ساعت وبدون هيچيك 
 فوقازنشانه هاي 

 
 .اطمينان خاطردهيد 
 .پيگيري کنيد را بعدآودكروز يک 

مسموميت
حاد بدون 

 متعال

 آشحشره بلع  •
 تربيش ياسموم گياهي

ساعت وعدم وجود  ٦از 
 عاليم باال



 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

خطـر رادر داشـته باشـد     ياز نشانه ها يکي ياهيبلع موادحشره کش ها وسموم گبا اگرآودك 

 د وحـاد يت شـد يمسـموم "  طبقـه بنـدي   راداشـته باشـد   پاراسـمپاتيک  يازنشانه هـا  يکيا ي

 راانتخاب آنيد"باحشره کش

  

 .نگاه آنيد)زرد(ست به رديف دوماگرآودك درطبقه بندي شديدني-٢

ک از يـ چيگـذرد وه  يسـاعت مـ   ٦کمتـراز   ياهيـ موادحشـره کـش هـا وسـموم گ    از بلع اگرآودك 

 راانتخاب آنيد" باحشره کش ت حاديمسموم"  طبقه بنديف قرمز راندارد يرد ينشانه ها

 .نگاه آنيد )سبز(مسونيست به رديف  ف زرديرداگرآودك درطبقه بندي -٣

ک از نشانه يچيگذرد وه يساعت م ٦ش ازيب  ياهيموادحشره کش ها وسموم گاز اگرآودك 

 راانتخاب آنيد" حاد بدون عالمتت يمسموم"  طبقه بنديف قرمز راندارد يرد يها
 

ها وسموم  با موادحشره کشبامسموميت هاي آودك  ازطبقه بندي دراينجا هريک
 :شرح داده خواهد شد ياهيگ

 کشباحشره  د وحاديشد تيمسموم
درصورت قرار دارد  " باحشره کش د وحاديت شديمسموم "بندي اگرآودآي  درطبقه  

 :ديرراانجام دهينصورت اقدامات زيرايدرغ انجام دهيد راآن  آمك هاي اوليه،به احياءنياز
  .بيمار را وادار به استفراغ نکنيد زیرا اغلب حشره کش ها حالل نفتی دارند 
پوست اوراباآب وصابون  ورادرآورده اولباس هاي است ،اگر به پوست ولباس کودک ريخته  

 .بشوئيد
 ارجاع دهيدت  يبه نزديک ترين مرکزمسمومآودك رافوري ت يدرنهاو
 

 باحشره کش ت حاديمسموم 
بيمار را وادار به قرار دارد  " باحشره کش حاد تيمسموم  "اگرآودآي  درطبقه بندي  

 نفتی دارند  استفراغ نکنيد زیرا اغلب حشره کش ها حالل
 آودك را به نزديكترين مرآز بهداشتي درماني ارجاع دهيد . 
 

 حاد بدون عالمت تيمسموم
نان خاطر ياطمبه مادرقرار دارد  " حاد بدون عالمتت يمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

پيگيري مراجعه  يبرا را بعدآودك فوري برگردد ويک روزبگوييداگرآودك مشكل پيداآرده ، دويده

 .ندک



 

 :مراجعه کندمسموميت داروييسابقه بااگر کودک 
 مراجعه کرد مسموميت داروييباشرح حال  ياگر کودک

 وچقدرازاين دارو خورده است؟گذرد؟ يچه مدت م دارواز بلع : سوال آنيد
 يمـ  يضـرور  ينـوع اقـدام درمـان    يبرامدت  ومقدار آن ازنظر دارواطالعات کامل در مورد بلع 

 .باشد
 دارد؟ استفراغ ،اسهال ،درد شکمي آيا: سوال آنيد

 سوال آنيد اسهال ،درد شکمي،عالئم استفراغ ازآودك مسموم درمورد  

  
 دارد؟يا عالئم شوك يا هيپرترمي آيا  کودک تنفس مشکل :مشاهده آنيد

وعالئـم شـوك ماننـد    نفس مشـکل  تـ خطر،کودک راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها
وهمچنين درجه حـرارت آـودك راانـدازه گيـري      ديکن يبررستعريق ناگهاني يااندام هاي سرد 

 آنيد
 

 را طبقه بندي آنيد داروييچگونه مسموميت 
قه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد  براي استفاده از جدول طب     

و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آه بـه  
آودك در آن رديـف طبقـه بنـدي خواهـد     .نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد

 . شد
 
 :وجوددارد داروييت امكان طبقه بندي براي مسمومي دو

 .يداروي فيت خفي،مسموم داروييديت شديمسموم
 

 داروييجدول طبقه بندي کودک با مسموميت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

خطر را  ياز نشانه ها يکيا ي دارد اتنفس مشکليسرفه عالئم شوك است يااگرآودك داراي  •

 بيش ازدرجه سانتيگراد ياباالتردارد يا  ٤٢استفراغ واسهال خوني يا درجه حرارت  ياداشته باشد 

mg/kg بيش از اي ازآهن المنتال ٢٠  mg/kgبيش از يا استامينوفن  ١٤٠ mg/kgيـا  آسپيرين ١٥٠ 

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 انجام دهيد راآن  آمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نياز 
 درصورتي آه آودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه آرده 

ماه استفاده  ٦زير (کنيد ) شربت اپيکا(تحريک به استفراغ 
 )از شربت اپيکا ممنوع است

 ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به  

مسموميت
 شديد 
 ييدارو

 :وجودهريك از عالئم زير
 عالئم شوك •
 تنفس مشكل   •
 خطر  نشانه هاي •
 يادردشكم اسهال يااستفراغ   •
 درجه ياباالتر ٤٢بدن درجه حرارت •
 :بيش ازمساوي يابلع  •

 mg/kg - يا زآهن المنتالا ٢٠ 
 - mg/kgيا استامينوفن  ١٤٠ 
- mg/kgيا آسپيرين ١٥٠ 
-  mg/kgايبوبروفن  ٢٠٠ 
 

درصورتي آه آودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه  
ماه  ٦زير (کنيد ) شربت اپيکا(تحريک به استفراغ  آرده

 )استفاده از شربت اپيکا ممنوع است
 .دآني ارزيابيدوازده ساعت بعدآودك رادوباره  

مسموميت
 خفيف
 دارويي

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

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

 نشانهوعدم وجود هيچيک از
 فوق هاي



 

ــوبروفن mg/kg٢٠٠  بــــيش از د يت شــــديمســــموم"  طبقه بنــــديرابلعيــــده باشــــد ايبــ

 راانتخاب آنيد"يداروي

  

 .نگاه آنيد)سبز(دك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوماگرآو-٢

 آمترازيا استامينوفن  mg/kg١٤٠آمتراز  يا ازآهن المنتال ٢٠  mg/kg از کمتراگرآودك  •

mg/kgآمترازيا  آسپيرين ١٥٠ mg/kgف يرد يک از نشانه هايچيوهبلعيده باشدايبوبروفن  ٢٠٠

 راانتخاب آنيد"يداروي فيخفت يمسموم"  طبقه بنديراندارد  قرمز
 :شرح داده خواهد شد دارويي بامسموميت ازطبقه بنديهاي آودك  دراينجا هريک

  داروييد يت شديمسموم
آمك ،به احياءدرصورت نيازقرار دارد  "دارويي ديت شديمسموم "درطبقه بندي اگرآودآي   

 انجام دهيد راآن  هاي اوليه
) شربت اپيکا(تحريک به استفراغ  آردهدرصورتي آه آودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه   

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

 ارجاع دهيد ت يمرکزمسمومبه نزديک ترين وآودك رافوري 
 

  دارويي خفيفت يمسموم
آه آودك  درصورتيقرار دارد  "دارويي فيت خفيمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي  

ماه  ٦زير (کنيد ) شربت اپيکا(تحريک به استفراغ  تايك ساعت پس ازبلع مراجعه آرده
دوازده ساعت بعدآودك رادوباره معاينه وسپس  )استفاده از شربت اپيکا ممنوع است

 نماييد
 



 

 گزش وگزيدگي
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

 سوال كنيدگزش وگزيدگياز مادر درمورد
 

 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد ن مراجعهاولياگر 
 )اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري را به عمل آوريد( 

 
 

 
 :کنيد سوال :          استشمام آنيد و مشاهده

 ياعالئم شوك خطر نشانه هاي •
 خرخريا تنفس مشکل •
 مشکل بلع •
 خونريزي •
 اختالل ديد •
  ظهور ناگهاني عالئم عصبي •
 دردعضالني متناوب •

چه موقع وتوسط چه حيوان  •
يا حشره اي گزيده شده 

 ؟است
 

 
 .قه بندي نمائيدبطگزش وگزيدگياز نظركودك را

 
 انجام دهيداقدامات الزم راتشخيص داده ونوع درمان را

 
 ارزيابي كنيد كودك راعالئم ساير 

را در نظـر   گـزش وگزيـدگي  د يـ مار با علت نامشخص که قبال سالم بـوده اسـت با  يدر هر کودک ب

و .شـود  يداده مـ  ين ويا مـراقب يـ ص بر اساس شرح حال داده شده توسط کـودک  يتشخ.داشت

  باشد يد ميار مفيبس يابيج ارزينتا

 د يابي کنيارز اندرکودکرا  گزش وگزيدگيچگونه 

در صورت درد شديد يا تورم در اندام يا در هر بيماري با علت نامشخص  وعالئم عصبي يا 
 .خونريزي ، گزيدگي بايد در نظر گرفته شود

محل گزش را از نظر نکروز موضعي .عالئم عمومي شامل شوک ،استفراغ و سردرد است
 .سي نماييد،خونريزي و تورم موضعي دردناک غدد لنفي برر

ر مراجعه ومطابق آن يز ياز دسته ها يکي،بر اساس آن در نوع گزيدگيپس از مشخص شدن 
 د يودرمان مناسب راانجام ده ي،طبقه بند يابيارز

 گزش حشرات،عقرب يارطيلسابقه  •
 گازگرفتگيسابقه  •
  مارگزيدگيسابقه  •

 .مراجعه كرده است اقدامات زير را انجام دهيد گزش وگزيدگيبه علتاگر كودك
 



 

 :مراجعه کندمارگزيدگيسابقه بااگر کودک 
 مراجعه کرد رگزيدگيماباشرح حال  ياگر کودک

 چه موقع آودك گزيده شده است؟: سوال آنيد
 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان يبرازمان گزيدگي اطالعات کامل در مورد 

 يادردموضعي شديدي دارد؟آ: آنيدسوال 
 سوال آنيد دردموضعي محل گزش وشدت آندرمورد مارگزيده ازآودك  

  
،مشـكل  تورم يا نكـروز موضـعي ،مشـكل بلعيـدن وصـحبت آـردن       :  مشاهده آنيد

تنفسي ،افتادگي پلك وفلج عضالت ،خونريزي خارجي ازلثه ها وعالئـم خـونريزي   
 ؟داخل جمجمه اي را بررسي آنيد

تـورم يـا نكـروز موضـعي ،مشـكل      د ازسـوال ومشـاهده نشـانه هـاي خطر،کـودک راازنظـر       بع
بلعيدن وصحبت آردن ،مشكل تنفسي ،افتادگي پلك وفلج عضالت ،خونريزي خـارجي ازلثـه   

  را بررسي آنيد يا نقاط خونريزي زيرپوست زخم هاخونریزی از، خونريزي ازبيني ، ها 
 
 

 يدرا طبقه بندي آن مارگزيدگيچگونه 
براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد       

و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آه بـه  
آودك در آن رديـف طبقـه بنـدي خواهـد     .نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد

 . شد
 
 :وجوددارد مارگزيدگيامكان طبقه بندي براي  دو

 .تيمسموممارگزيدگي بدون ت ،يمسموممارگزيدگي با 
 

 مارگزيدگيجدول طبقه بندي کودک با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
رابا آتل بي ) يا پادست (اندام آسيب ديده  

 حرآت نگهداريد
 ..كنيدن ازتورنيكه استفاده 
روي محل گزيدگي را برش ندهيد و با  

 .دهان زهررا نمكيد
 زخم را تميز کنيد 
 ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به  

 مارگزيدگي
با مسموميت

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

 .خاطردهيدآرامش به مادر  
دوباره  و اورازيرنظربگيرد ساعت١٢تا  ٨براي   

 .بررسي آنيد

 مارگزيدگي
بدون 

 مسموميت

عت سا ٦از  ترگزيدگي بيش سابقه مار  •
 وعدم وجودهيچيك ازعالئم باال

 



 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

مارگزيـدگي  "  ديطبقـه بنـ   را داشته باشدازعالئم زير ويكيگزيدگي  سابقه ماراگرآودك 
 راانتخاب آنيد"ت يمسمومبا 
 نشانه هاي خطر •
 تمايل به خونريزي •
 دردموضعي شديد •
 يادرتنفس مشكل دربلعيدن •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •
 دردموضعي وتورم •
   نكروزموضعي •
 ادرار سياه •
 تافتادگي پلك وفلج عضال •

  

 .نگاه آنيد)سبز(اگرآودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-٢

وهيچيک از نشـانه هـاي رديـف    داشـته باشـد  سـاعت   ٦از  ترگزيدگي بيشـ  سابقه ماررآودك اگ •

 آنيد راانتخاب"مسموميت مارگزيدگي بدون "  طبقه بنديقرمز راندارد 

 

 :شرح داده خواهد شدمارگزيدگي باازطبقه بنديهاي آودك  دراينجا هريک

 ت يمسموممارگزيدگي با
 قرار دارد " تيمسمومبا  مارگزيدگي "درطبقه بندي اگرآودآي  

 رابا آتل بي حرآت نگهداريد) دست يا پا(اندام آسيب ديده   
 .كنيدن ازتورنيكه استفاده 
 .روي محل گزيدگي را برش ندهيد و با دهان زهررا نمكيد 
 زخم را تميز کنيد 
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانبه نزديکترين آودك را 

 

 ت يمسموممارگزيدگي بدون  
آرامش به مادرقرار دارد  "مسموميت مارگزيدگي بدون  "طبقه بندي اگرآودآي  در
 .دوباره بررسي آنيد و اورازيرنظربگيرد ساعت١٢تا  ٨براي  و.خاطردهيد

 

 
 
 



 

 :مراجعه کندگزش حشرات،عقرب يارطيل اگر کودک سابقه 
 مراجعه کرد گزش حشرات،عقرب يارطيلباشرح حال  ياگر کودک

 
عالئم شوك مانند تعريق ناگهاني يا ،خطر  شانه هاينآيا  کودک :مشاهده آنيد

محل و درد عضالني متناوب،اختالل ديد،خرخرتنفس مشکل يا ،اندام هاي سرد
 دارد؟ گزيدگي ياوجودنيش

عالئم شوك مانند تعريـق ناگهـاني يـا    خطر،کودک راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها
محـل گزيـدگي   و درد عضالني متناوب،ل ديداختالاستريدور،تنفس مشکل يا ،اندام هاي سرد

 ديکن يبررس ياوجودنيش
 

 را طبقه بندي آنيد گزش حشراتچگونه 
براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد       

ه بـه  و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آ
آودك در آن رديـف طبقـه بنـدي خواهـد     .نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد

 . شد
 
 :وجوددارد گزش حشراتامكان طبقه بندي براي  دو

 . گزش غير شديد ، گزش شديد
 

 گزش حشراتجدول طبقه بندي کودک با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

راانتخـاب  " گـزش شـديد  "  طبقه بنـدي  راداشته باشد ويكي ازعالئم زير زشگسابقه اگرآودك 
 آنيد

 يا  رخط نشانه هاي •
 عالئم شوك  يا •
 يا تنفس مشكل يا خرخر •
 اختالل ديد يا •
  دردعضالني متناوب •
  

 .نگاه آنيد)سبز(اگرآودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-٢

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  
 .آنيد

 ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به  

 گزش
 شديد 

ــا • ــبقه سـ ــي  زشگـ ويكـ
 :ازعالئم زير

 يا  رخط نشانه هاي •
 تنفس مشكل يا خرخر •
 يا
 اختالل ديد يا •
 دردعضالني متناوب •

 .خاطردهيدرآرامش به ماد 
 .تجويزآنيد ديفن هيدرامينشربت  
 .درصورت نياز، استامينوفن بدهيد 
 .زيرنظربگيريد ساعت چندآودك رابه مدت  

گزش 
عيرشديد

) تحريك (واآنش  •
 موضعي

 



 

طبقـه  وهيچيک از نشانه هـاي رديـف قرمـز رانـدارد     دارد  موضعي )تحريك (واآنش فقط اگرآودك 

 راانتخاب آنيد" گزش غير شديد"  بندي

 

 :شرح داده خواهد شد گزش حشراتهاي آودك  ازطبقه بندي دراينجا هريک

 گزش شديد
 اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  " گزش شديد "اگرآودآي  درطبقه بندي 

 .زش باقي مانده است، آن رابرداريدهنوزدرمحل گحشرات  اگرنيش 
 . استفاده آنيد موضعي براي آاهش درد و تورميا يخ ازآمپرس آب سرد  

 .بيمارستان ارجاع دهيدبه آودك را ، در صورت عدم بهبود

 

 گزش غير شديد
 .خاطردهيدرآرامش به مادقرار دارد  " گزش غير شديد "اگرآودآي  درطبقه بندي 

آودك رابه مدت وسپس درصورت نياز، استامينوفن بدهيدو.يزآنيدتجو ديفن هيدرامينشربت 
 .زيرنظربگيريد ساعت چند

 



 

 :مراجعه کندگازگرفتگي اگر کودک سابقه 
 مراجعه کرد گازگرفتگي باشرح حال ياگر کودک

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

ازآـودك ياهمراهـانش درمـورد گزيـدن يـا      مراجعـه کـرد   گـازگرفتگي کودکي باشرح حال  درهر 
 سوال آنيدحيواناتی نظير گربه ، سگ ياحيوان مشکوک به هاري ليسيدن 

 
يا  يتب، ضعف، بي اشتهاي ،خطر  آيا  کودک نشانه هاي:مشاهده آنيد

 دارد؟فلج شل پايين رونده وظهورناگهانی عالئم عصبی 
يـا   تـب، ضـعف، بـي اشـتهايي    عالئم خطر،کودک راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها

فلـج  و ظهورناگهانی عالئم عصبی مانندتحريک پذيری ،ترس ازآب يانور، افـزايش ترشـح بـزاق   
 بررسي کنيدشل پايين رونده 

 
 قه بندي آنيدرا طب گازگرفتگيچگونه 

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد       
و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد و تعيين آنيد آيا آودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني آه بـه  

واهـد  آودك در آن رديـف طبقـه بنـدي خ   .نشانه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيد
 . شد

 
 :وجوددارد گازگرفتگي امكان طبقه بندي براي دو

 .  محتمل به هاري ، مظنون به هاري
 

 گازگرفتگيجدول طبقه بندي کودک با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه آنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -١

 بـه هـاري   مظنـون "  طبقه بندي راداشته باشد ويكي ازعالئم زير گيگازگرفتسابقه اگرآودك 
 راانتخاب آنيد"
 يا  رخط نشانه هاي •
 تب، ضعف، بي اشتهايي •
 ظهور ناگهاني عالئم عصبي •
  فلج شل پايين رونده •
  

 .نگاه آنيد)ردز(اگرآودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-٢

طبقه  نشانه
 بندي

 توصيه ها

گي گـــــازگرفتســـــابقه  •
 :زعالئم زيريكي او
 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 بيمارستانبه نزديکترين   
 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 
 قسمت هاي له شده وکثيف از زخم جداشود 
 زخم راضدعفوني کنيد%) ٧٠-٤٠(بامحلول بتادين ياالکل اتيليک 
 ديرجاع دها شهرستانبهداشت زآودك را فورا به مرک   
 رديوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 
 



 

"  طبقـه بنـدي  دارد وهيچيک از نشانه هاي رديف قرمـز رانـدارد   گي گازگرفتسابقه فقط اگرآودك 

 راانتخاب آنيد"  ه هاريمحتمل ب

 

 :شرح داده خواهد شد با گازگرفتگيدك هاي آو ازطبقه بندي دراينجا هريک

  مظنون به هاري
 اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  " مظنون به هاري "اگرآودآي  درطبقه بندي 

 اقدامات محتمل به هاري راانجام دهيد 
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانبه نزديکترين   
 رديوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 

   محتمل به هاري
 اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  "  محتمل به هاري "اگرآودآي  درطبقه بندي 

 دقيقه شستشو دهيد١٠باآب تميزوصابون البالي زخم راحداقل بمدت  
 کف صابون را بااستفاده ازفشارآب ازالبالي زخم شسته شود 
 از زخم جداشودقسمت هاي له شده وکثيف  
 زخم راضدعفوني کنيد%) ٧٠-٤٠(بامحلول بتادين ياالکل اتيليک 

 ديارجاع ده شهرستانبهداشت زآودك را فورا به مرک   
 رديوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 


