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 ماريمراقبت کودک بخالصه مراحل 
 
 
 
 
 
 
 

 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 -

 
 
 

 ده تصميم بگيريدبراساس طبقه بندي انجام ش
 
 

 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
گر مشكالت آودك را آرام آنيدوباآمك يكدي

 .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

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

 
 
 

 ديکن يبررس يرفوريغازنظرعالئم 

 داردنوجود

اقدامات فوری تا ثابت شدن عالئم وجوددارد
حياتی انجام دهيدوسپس کودک را 

 ری ارجاع دهيدفو

 داردنوجود

 وجوددارد



 

 

 

 ديکن يبررسکودک را ازنظرعالئم درمعرض خطر
 

انسداد (يعالئم خطر فور زنظرراا ماريب تمام کودکانبر اساس بوآلت چارت، شما بايستي ابتدا 
بررسي آنيد ) ج،عالئم شوک ،کما،تشن يانوزمرکزي،س يدتنفسيترس شدسي،د يتنفس

سوال آنيد مرگ آودآان  کند  يد به مرگ ميکه کودک را تهد يعالئمسپس از مادر در مورد 
با تشخيص به موقع و شروع هر چه . ساعت اول مراجعه اتفاق مي افتد  ٢٤بدحال اغلب در 

 سريعتر درمان مي توان از بسياري از موارد مرگ  حاصل از حادثه پيشگيري نمود
راي عالئـم خطـر فـوري اسـت بايـد سـريعًا تحـت درمـان قـرار گيـرد تـا از مـرگ وي             آودآي آه دا

ــوگيري شــود ــه علــت  ياقــدامات الزم  در ب. جل ــده ب  يرحاالت جراحــيحادثه،ســا مــار مراجعــه کنن
بايد بالفاصله پس از ورود آودك، قبل از انجـام هـر گونـه     يدگيت و گزيمسموم ،ي،سوختگيفور

پرسـنل  بايـد بـه عالئـم خطـر آشـنايي داشـته        . تظار صورت گيـرد ثبت و يا اتالف وقت در محل ان
درمان آن ها بر پايه استفاده از تعداد محدودي از داروها و روش هايي است آه با آموزش .باشند

 .مي توان به راحتي وبا  اطمينان آن ها را انجام داد
داده و اقدامات مناسب  پس از انجام درمان هاي فوري، بايد آودك را به دقت مورد ارزيابي قرار

 .بعدي را براي او انتخاب نمود
 :وجود نداشتکند يد به مرگ ميکه کودک را تهد يعالئماگرهيچيك از 

 .از مادر به خوبي احوالپرسي آنيد واز او درمورد آودآش،زمان حادثه ،نوع حادثه سوال آنيد
 :دهد يان مرانشر يعالئم درمعرض خطرز برخورد باکودکان با ين بخش چگونگيدرا

 يفور يرحاالت جراحيحادثه وسا •
 يسوختگ •
 ت هايمسموم •
 ها يدگيگزش وگز •

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



 

 

 يفور يرحاالت جراحيحادثه وسا
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

 كودك سوال كنيديفورير حاالت جراحيحادثه وسااز مادر درمورد
 

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

 
 

 
 :کنيد مشاهده    :       لمس آنيد

 شکمتندرنس  •
 نس اندامها و ستون مهره هاتندر •
 

 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 الئم درمعرض خطرعساير 

 
 

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

 .افتدياتفاق ن يا
 د يابي کنيرزا 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

 يزيد ودرصـورت وجـود خـونر   يـ ه کننگا يدگيورنگ پر  يزيخونر بدن کودک راازنظر يتمام قسمتها

 باشد  يد ميا شديآد که ين بزنيشدت آن را تخم يدگيورنگ پر

 دارد؟ يعالمت عفونت موضعآيا  کودک :آنيد مشاهده

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

 .مختلف بدن دارد يدرقسمتها يوگرم

 

 

 .مراجعه كرده است اقدامات زير را انجام دهيد يفورير حاالت جراحيحادثه وسابه علتاگر كودك 
 



 

 

 دارد؟ حرکت دادن اندام هارا ييتواناکودک   آيا:آنيد مشاهده

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

 :آنيد لمس تندرنس شکم؛تندرنس اندام ها وستون فقراتبراي 

نه يکودک درمعا يدچ درينه کودک سالم شکم نرم است وهيد درمعاينه کنيمعاشکم کودک را 
داشته  يجد يشکم  کودک ممکن است مشکل جراح يا سفتيندارد در صورت تندر نس 

 دينه کنين اندام ها وستون فقرات را ازنظر تندرنس معايوهمچنباشد
 
 

 را طبقه بندي آنيد يفور يرحاالت جراحيوساچگونه حادثه 

بقه بندي ،تشـخيص دقيـق بيمـاري    ط. طبقه بندي يعني در مورد شدت بيماري تصميم بگيريد     
 .نيست در عوض براي شناخت درمان يا عملکرد مناسب استفاده مي شود

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؟

 .انه اي رسيديد آه در آودك وجود دارد توقف آنيدزماني آه به نش
در اين روش، شما آودك را در جدي ترين طبقه بنـدي  . 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 يه بندجدول طبق -1

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

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

 باآتل ، عضوآسيب ديده را بي حرآت نگهداريد 
 دهيدي ارجاع فور بيمارستانبه نزديک ترين  

 صدمه
 شديد 

ــاي   • ــانه هـ نشـ
 خطر  يا

ــونريزي  • خـــــــــ
 شديد   يا

ــائي  • عـــدم توانـ
درحرآـــت دادن 
 اندام ها       يا

رنـــگ پريـــدگي   •
 يا

 شكم  تندرنس •
 ها تندرنس اندام •

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

 .برداريد) درزخم هاي آلوده ( شكل گرفته را مرده وبد
به مدت  مناسب)يا کلوگزاسيلين  سفالكسين(بايك آنتي بيوتيك  
 .درمان آنيدروز٤

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد 
 وضعيت واآسيناسيون آزاز رابررسي آنيد 
 .به مراقب آودك بگوييدچه موقع برگردد 

ه صدم
متوسط

 :ه زيروجودحداقل يك يافت
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
سوختگي درمحل هاي  •

 غير معمول مانند باسن ها

 .فونت آنترل آنيدروزانه زخم رابراي عالئم ع 
 .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

 آيادرآودك نشانه هاي خطروجوددارد؟

 ؟دارد يدگيا رنگ پريد يشد يزيکودک خونرآيا

 ش رادارد؟يحرکت دادن اندامها ييا توانايآ

 ا تندرنس اندام ها وستون فقرات دارد؟يشکم  ياسفتيا تندرنس يآ

راانتخاب "شديد صدمه" طبقه بندي درهريك ازنشانه هاي فوق باشد  اگرآودك داراي

 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"فوق راداشته باشدطبقه بندي اگرآودك هريك ازنشانه هاي 

 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 

 

 .اگرآودك درطبقه بندي صدمه متوسط نيست به رديف چهارم نگاه آنيد-٤

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

يده وباآتل ، عضوآسيب د) 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  قرار دارد "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 ( ا وبدشكل گرفته ر
 .درمان آنيدآودك را روز٤به مدت  مناسب)يا کلوگزاسيلين  سفالكسين(بايك آنتي بيوتيك 

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

 

 يدثه ارحاياحتمال 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 "اگرآودآي  درطبقه بندي  
واآسيناسيون آزاز  وضعيتسپس .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض آنيد.آنترل آنيد

 ودرنهايت.رابررسي آنيد
 به مراقب آودك بگوييدچه موقع فوري برگردد



 

 

 سوختگي
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

 كودك سوال كنيديسوختگاز مادر درمورد
 

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

 
 

 
 :سوال كنيد           :معاينه كنيد ، 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 •
 child abuseاحتمال  •

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

 
 .ي نمائيدقه بندبطيسوختگاز 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( .الكتريكي مي باشد منبع 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

 .به صورت مختصر اشاره گرديده است

 :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 پين ه شانه كهيناح

 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 ؟ت دارديدر كودكان كمتر از پنج سال اهم يچرا سوختگ

 . ع است يكودكان و افراد كهنسال شا يعني يف سنيط يشتر در دو انتهايب ير در سوختگيمرگ و م 

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

 .باشد يم% 21 ك سال ير يز

 .شتر استينسبت سطح بدن به وزن ب 

  full thickness يتگن علت سوخيپوست نازك تر است و به خصوص در كودكان كمتر از دو سال به هم 

 ) 20. (  شتر است ينسبت به سن باالتر ب

 يبه نظر م يب سطحيرنگ هستند و به اشتباه آس يعات داغ در ظاهر صورتياز ما يناش يب هايآس 

 . شود يمحاسبه م IIبه اشتباه درجه  IIIدرجه  يسوختگ يگاه. رسند

 .دارند يع درمانياز به ماين% 10ش از يب يدر سوختگ 

  .شتر استيعات بياز به مايش نينامحسوس  و افزا  از  اسهال ، از دست دادن آب يناش يكم آب 

 .م حرارت مشكل تر است يتنظ 

 .است يو جراح يع سوختگيشا يعارضه  يپوترميها 

 .شود  يك ميپرتروفياكثراً ه donorمحل  

 ) 32.(اسكار  طوالني تراستmaturation    اسكارهيپرتروفيك شديدترو 

 
 ك كودكيك در يپرتروفيه اسكار



 

 

  ديكن يابيارز انرا دركودك يچگونه سوختگ
  :پس از كنترل نشانه هاي خطر، سوال كنيد است مراجعه كرده يبه علت سوختگاگركودك 

 ؟ چيست سوختگي عامل بروز: سوال كنيد

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

 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

 ه ،يكل ييابت ،نارسايمزمن شامل د يها يماريب وال كنيداز مادر او س ماريهاي مزمن كودكبي در مورد سابقه 

 يجد يها يماري، ب (SLE)ك يستميس يتماتويار سلوپو كل سل ،يس يكم خون ،قلب يمادرزاد يها يماريب

 . سيازيكن پالن و پسوريپوست مثل ل

 
 
 

 نگاه كنيدتعيين درصد سوختگي براي نوع و

بايد توجه داشت سوختگي درجه يك  .ه به توضيحات زيرتعيين كنيدبا توج) درجه يك، دو يا سه(نوع سوختگي را 

  .يدآ در محاسبه درصد سوختگي به حساب نمي

 :پوست  يآناتوم
كـه بـه   )ر پوسـت  يز يچرب( پودرم يدرم ، درم و هياپ. ل شده است يه تشكيپوست انسان ازسطح به عمق از سه ال 

 .شود  يطور مختصر شرح داده م
پوست است و از خارج بـه داخـل    يقسمت خارج.است ينيكه منشأ آن اكتودرم جن)epidermis(درم ياپ .1

 ه  بازاليه خاردار و اليه گرانولر ،الي،ال يه شاخيال: با شد  يه ميشامل چهار ال
ـ درم است و بجهت تفـاوت شـكل و م  ين اپيريقسمت ز.كه منشأ مزودرم دارد) dermis(درم  .2 زان بافـت  ي

ند و عروق و اعصـاب  يگو يلر ميتر را درم پاپ يشود كه درم سطح يم ميقسن بدو قسمت تيكالژن و االست
ـ در درم چند نوع سلول د. ند يكولر گويتر را درم رت يدرم عمق. ن قسمت است يشتر در ايپوست هم ب ده ي

حـس لمـس   . دارند  يعروق و اعصاب پوست در درم جا.بروبالست ، ماكروفاژ و ماست سل يشود مثل فيم
،  سرما توسـط   ) raffini end organ( ينيراف ي، گرما توسط ارگانها) meissner(سنر ياتوسط اجسام م

Krause end bulbs شود يآزاد حس م يعصب يو درد توسط انتها. 
شود و  يكه مو از آن خارج م ييكول مو ، شفت مو و مجرايفول(لوسباسه يپ يضمائم پوست شامل واحد ها

 apocrineو  eccrineشـامل غـدد   (، غـدد عـرق  )گـردد يآن متصل من مجرا غدد سباسه به ير ايدر مس
 .و ناخن است) باشديم

 .sub cutisا ي)subcutaneous fat(ر پوست يز يا چربي) hypodermis(پودرم يه .3
 ):skin function(پوست يكارها



 

 

 
 :ن آنها عبارتند از يپوست ذكر كرده اند كه مهمتر يرا برا يادياعمال ز

  يرونيو مواد ب يخارج يب هايآس محافظت در مقابل.1
 بدن يداخل يارگان ها ينگهدار.2
 ت بدنينقش در حفظ آب و الكترول.3
 كنترل حرارت بدن.4
 مختلف يدرك حس ها.5
 Dنيتاميجذب اشعه ماوراء بنفش و سنتز و.6
 بدن دارند  يدر سد دفاع يكه نقش مهم ييد هايپيسنتز ل.7

 )38-13 ( 
 

 .درم مشخص شده است يدرم و اپ ين اجزايتلف پوست و همچنمخ يرقسمت هاير زيدر تصو

 
 

 .گردد  يده باشد ،عمق زخم سوخته مشخص ميب دينكه كدام قسمت از پوست آسيبسته به ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   )11-18-20 -23-24-27-30-32(      :درجه بندي سوختگي

 

 
 يعمق سوختگ

 
 .لف داردمخت يبا عمق ها ياز شعله آتش كه سوختگ يآسيب ناش

 

 



 

 

 Superficial     درجهI : 

 .دردنـاك اسـت ، تـاول نـدارد     و خفيف دارد سطح سوختگي قرمزرنگ است تورم.اپيدرم به تنهايي است يريدرگ

 .باشد  يجاد اسكار ميروز و بدون ا 5تا  3 يط يبهبود

 

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

 Partial thickness  درجهII: 

a. Superficial: تا  7بهبودي در. درگيري اپيدرم همراه بادرگيري كمترازنصف درم ، دردناك وتاول دار است

 )20(. ون همراه استيگمانتاسيبا پ يول است روز با حداقل اسكار  21

 

 

 

 

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



 

 

b. Deep: سطح زخم . درگيري اپيدرم وبيش ازنصف درم ،ظاهرچرمي سفيد و شبيه سفيد مرمري است

 روز وهمراه با 21 يط يبهبود.  نه ، ترميم به آهستگي است خشك نيست ممكن است درد داشته باشند يا

 .باشد  يمايجاد اسكار 

 
 عات داغياز ما يدرم ناش يب عمقيآس:عكس باال

 فته بعد از گرافتشش ه: ن ييعكس پا 

 

 Full thickness  درجهIII: 

تاول عمقي ممكن است داشته باشد يا . پوست رنگ پريده است . درم وبافت زيرجلدي است , اپيدرم  يريدرگ

 . ز به گرافت دارددرد ندارد ، نيا باشد، هداشتن

 
 

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



 

 

 
 

 
 

 
 ) يو عمق يسطحII   درجه ( عات داغياز ما يناش ياز سوختگ ينمونه ا: چپ سمت

 ) III درجه ( داغ ياز تماس با اتو يناش يسوختگ: سمت راست
 
 
 
 

 Sub dermal درجهIV  : 
رنگ آن قهوه . حركت ندارد  عضو ، .درد ندارد . درم ، درم ،  بافت همبند ، عضله و استخوان است ياپ يريدرگ

به علت . شوند  يا اندام ها گرفتار ميمعموالً انگشتان .باشد  يا قرمز است و سطح آن خشك ميد ي، سف يا
از ين ممكن است. د گرافت شوند يبا .شود  يجاد ميمدت با شعله آتش ا يا تماس طوالنيو  يكيالكتر يسوختگ

 )  20-26( به قطع عضو داشته باشند 
 

 
 

 ماهه  2رخوار يدر ش IV درجه يسوختگ



 

 

 
 

 
 

 و گرافت سمت راست  يمار پس از قطع هر دو اندام تحتانيهمان ب
 



 

 

 .تعيين كنيدLUND –BROWDERسپس درصدسوختگي را از روي جدول 

 يسوختگ جهت تعيين درصد Lund- Browderچارت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سال4-9 سال1-4 سالگي تولد تا يك بدو از ناحيه
 13 17 19 سر

 2 2 2 گردن
 13 13 13 جلو         تنه      
 13 13 13 پشت         تنه     
 5/2 5/2 5/2 راست        باسن  
 5/2 5/2 5/2 چپ         باسن   

 1 1 1 تاليژن
 4 4 4 راست      بازو     

 4 4 4 چپ      بازو       
 3 3 3 راست        ساعد  

 3 3 3 چپ         ساعد   
 5/2 5/2 5/2 راست       دست   
 5/2 5/2 5/2 چپ          دست  
 5/8 5/6 5/5 راست       ران     
 5/8 5/6 5/5 چپ         ران     
 5 5 5 راست         ساق  

 5 5 5 چپ          ساق   
 5/3 5/3 5/3 راست       پا       
 5/3 5/3 5/3 چپ          پا      



 

 

 )18 - 20 ( لف دربچه ها درصد سوختگي درنواحي مشابه يكسان است بجز سر و راندرسنين مخت 

 تواند مورد استفاده قرار دست كودكان معادل يك درصد بدن آنهاست ودر ارزيابي وسعت سوختگي مي كف 

 ) 18- 35(.گيرد

 
 

 ين درصد سوختگييشكل جلو و پشت جهت تع
 
 

 :محل سوختگي را نگاه كنيد ومشخص كنيد
هاي  سوختگي ، سطح مفصل ، پرينه) (footپا) (handسوختگي در مناطق خاص مثل صورت دست         

 .مشخص كنيد آنرا دارد وجود  اگر سوختگي در اين مناطق .ريسك سوختگي راباال ميبرد) دورتادورعضو(حلقوي

 :معاينه كنيد،   كنيد نگاه )مثل شكستگي(سوختگي را ب هاي همراهيآس

داخل شكم ،  يها يزيبلند ، خونر ياستخوان ها يسر ،شكستگ يتروما: شامل  يمراه در سوختگب هيآس      

ب ستون مهره ، استخوان ها ، ي، آس يكيب الكتريباشد و در آس يه و قطع عروق اندام ها ميهماتوم كبد ، هماتوم كل

 .باشد  يم يون احشاء تو خاليداخل شكم و پرفوراس ينه ، ارگان هايس



 

 

 :بررسي كنيدكنيد ، را نگاه  )كودك آزاري(CHILD ABUSE احتمال

ه محل يتوجه به محل ، عمق ، شكل و حاش. است  ي، سوختگ يبدن يج كودك آزاريرا يوه هاياز ش يكي      

ن نكته اشاره كرد كه با مشاهده يد به ايبا. كند  يكمك م يو تصادف يعمد يتواند به افتراق سوختگ يم يسوختگ

 يسوختگ يشود ،به احتمال قو يده نميز در آن ديدن خود و گريا پس كشيفرار  يكه آثار تالش برا ييها يسوختگ

 .باشد  ياز آزار م يناش

گار ياز س يناش يها يسوختگ. گذارد  يم يپوست به جا يبر رو يزيمانند اتو معموالً اثر بارز و متما ييمنبع گرما

 يها معموالً رو ين سوختگيا. است  يود ، فرورفته و به اندازه مشخصجاد شيپوست ا يه قائم رويكه با زاو يهنگام

افت يز ين انگشتان پاها نيو ب يتناسل يگر مانند نواحيممكن است در مناطق د يشود و ل يده ميبازو ها و ران ها د

 . شوند 

ه شكل جوراب ساق ب ييها يشكل در دست ها و سوختگ يدر اثر فرو كردن دست ها و پاها در آب داغ ، آثار موج

 . شود  يجاد ميبلند در پاها ا

مانند  يوجود آثار صدمات قبل. شود  ينه كودك مشخص ميبا گرفتن شرح حال و معا يجسم يآزار هاص يتشخ

 . در سابقه كودك كمك كننده است  يدگيو خراش يدگيگار ، بريبا آتش س ي، سوختگ يشكستگ

 )6:( ياثر كودك آزارجاد شده در يا ياز آثار سوختگ يينمونه ها

 
 . شتر است يب ير احتمال كودك آزاريدر برخورد با موارد ز:  شرح حال

 .كنند  يم يات واقعه خودداريكه از دادن شرح حال كامل و ابراز جزئ ينيوالد 

 . خبرند  يآن ب يده و از چگونگيب ديآس يند كودك به طور ناگهانيگو ين معموالًميوالد 

ب وارده با يسم و شدت و نوع آسين صورت كه مكانيبه ا. ندارد  يه شده هم خوانصدمات و شرح حال داد 

 .هم وجود داشته باشد  يقبل يب هاير است و ممكن است آثار اسيشرح حال مغا



 

 

 . ر است يط و محل وقوع حادثه با شرح حال مغايشرا 

 .   شوند  يب به كودك ميداً منكر آزار رساندن و آسين شديوالد 

  يجد يبهايرغم وجود آسيعل يدر مراجعه به مراكز درمان ير عمديتأخ 

 . دهند  ير مييه مورد سوء ظن واقع شده است شرح حال را تغيحات اولين احساس كنند توضيچنانچه والد 

 يكمك م... ا برادر و يگر مثل خواهر ين رابطه از بستگان ديكنند و در ا ين مراجعه نميكه والد يهنگام 

 .رند يگ

 يعالئم ترس از پدر و مادر را نشان م. ده بارز و مشخص است يب ديحاالت و رفتار كودك آس:ينيالنه بيمعا

 frozen). (ا چشمان باز و بهت زده دارد يرد و يگ يمظلوم به خود م يزد و حالتيگر ينگاهش از نگاه ها م. دهد 

awareness يرفتار تهاجم ي، ترسو ، دارار يست و كودك ممكن است كناره گيالبته در تمام موارد صادق ن  ،

 . ا مضطرب باشد يافسرده و 

ل يشكل وسا. ق است يشود و عم يده مينه ديگار به صورت آثار گرد قريس يسوختگ:ر نشانه ها عبارتند از يسا

به  ييها يفرو رفتن در آب جوش ، سوختگ. گر كمك كننده است يله، قاشق ، اتو و اشكال ديسوزاننده مثل م

،  ي، كوفتگ يدگيمثل خراش يگر جسميد يب هايآثار اس يگاه. كند  يجاد ميب و دستكش اشكل جورا

 . است  يا تورم بافت نرم هم همراه سوختگي  يزي، خونر يدگيبر

ز دست ين يكودك به خودآزار يد توجه داشت كه گاهيبا. نباشد  يممكن است رشد كودك متناسب با سن و

 )6-13-16-36(. زند  يم

 كه نواحي سوخته شامل ژنيتال يااندام تحتاني باشد حتماً بايدبفكر رسوختگي با مايعات داغ درصورتيد : نكته

child abuse 6-14-16 (.بود( 

 : و قانون يكودك آزار

 :ت از كودكان و نوجوانان يدر مورد حما 1381در سال  ياسالم ياز مصوبه مجلس شورا يبخش

مذكور در  يقانون يت هايده اند از حماينرس يشمس يتمام هجر سال 18كه به سن  يه اشخاصيكل -1ماده  

 .شوند  ين قانون بهره مند ميا

 يو اخالق ي، روان يت  و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانيهر نوع اذ -2ماده  

 . ا روان آنان را به مخاطره اندازد ، ممنوع است يار شود و سالمت جسم و دو



 

 

سالمت و  يده گرفتن عمديكودكان و ناد يو روح يت  و آزار و شكنجه جسميهر گونه صدمه و اذ -4ماده  

ك روز تا شش ماه حبس و يل آنان ممنوع و مرتكب ، سه ماه و يو ممانعت از تحص يو جسم يبهداشت روان

 . گردد يمحكوم م ينقد يال جزايون ريليتا ده م

 . ندارد  يخصوص يت شاكياج به شكايوده و احتب ياز جرائم عموم يكودك آزار -5ماده  

كودكان را بر عهده  يو سرپرست يت نگهداريمسئول يكه به نحو يه افراد و مؤسسات و مراكزيكل -6ماده  

م يمرتكب و اتخاذ تصم يگرد قانوني، مراتب را جهت پ يدارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزار

 يا جزايف موجب حبس تا شش ماه ين تكليتخلف از ا. ند يعالم نماا ي، به مقامات صالح قضائ يمقتض

 )37(. ال است يون ريليتا پنج م ينقد

 



 

 

 چگونه سوختگي را طبقه بندي كنيد
براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيد و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد 

 شانه اي را دارد يا خير؟و تعيين كنيد آيا كودك ن
  .كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.اي رسيديد كه در كودك وجود دارد توقف كنيد زماني كه به نشانه

 طبقه بندي براي سوختگي دولج
 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان

 انجام دهيدرا)ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 

 NPO ١٥ش از يب يسوختگ ،صورت وياستنشاق يدر سوختگ % 

جدا شود  يچيده ازاطراف با قيکه لباس به بدن چسب يوتنگ خارج شود ومناطق يفشار يلباس ها 

 د کنده شوديونبا

 ديرا با آب سرد نشو يسطح سوختگ 

 .ديماررابا پتو بپوشانيد وبيز وخشک استفاده کنيا ملحفه تميبدن از حوله  ياجتباب ازکاهش دما يبرا 

 اف استامينوفن بدهيديشبزاي کاهش درد  

 يبجز سرمازدگ)نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 

 ده نشوديمال يپمادسوختگ يکره،روغن وحتزخم سطح روي  

 آنتي بيوتيک ندهيد 

امکان  رادرصورت)ص(هياقدامات اولريو با ق ي،سرمازدگ ي،استنشاقيکي،الکترييايميش يدر سوختگ 

 ديانجام وسپس ارجاع ده

 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانن کودک رابه شد stableپس از 
کساعت است عالوه برموارذ فوق ،اقدامات يش ازيب يمار تا محل بستريکه فاصله مراجعه بيدرصورت 

 ديراانجام ده)٢٥ص(يليتکم

سوختگي

 شديد 

 نشانه هاي خطر   •
باضخامت سوختگي  •

  II(10%درجه(نسبي
سال 2دركمتراز وبيشتر

 سال 2 يباال وبيشتر%15و
و III(2%درجه( گي عميقسوخت •

 بيشتر
 دست ،سوختگي صورت •

)hand(،پا)foot( سطح،
 يوسوختگ اندام تناسليمفصل،
 يحلقو

 ولتاژ باال سوختگي بابرق •

  شيميايي سوختگي  •

 ياستنشاقسوختگي  •

 يسرمازدگ •

 ) يشكستگ(همراه يب هايآس •
 مزمن  يماريسابقه ب •

 child abuseاحتمال  •
 .درداستامينوفن بدهيدکاهشبراي 

 شستشودهيد)گراديتدرجه سان ٨‐١٥ ( سرد باآب تميز ونرمال سالينسوختگي را واطراف محل 

 )نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 

 دينگذار يخ يگسوخت سطحروي  

 ديپوشش زخم استفاده نکن يبرا...از روغن ،کره و 

 و پماد کورتون دار استفاده نشودآنتي بيوتيک ندهيد 

آن  يوشانيد وروبپ ...)ن ويسيجنتاما،تروفورازونين،  نيتراسيباس(فيسطح زخم را با پمادضع 

 .ديبگذار گازاستريل

بچه شتشو دهد وزخم را باهمان  يا شامپويبار زخم را با صابون ٢ يد روزيبه مادر آموزش ده 

  پماد بپوشاند

 .ديامراجعه نمفوري ونخوردن غذا ،تشنج ،استفراغيقراري،بتب درصورت بروزيه مادر توصيه کنيد 

 .كندمراجعه دوروزبعد ،يزخم سوختگ پيگيريجهت  

 وضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي كنيد  

سوختگي

 متوسط

باضخامت سوختگي  •
دركمتراز %10كمتراز)IIدرجه(نسبي

  سال 2 يباال% 15سال وكمتراز2
سوختگي عميق  •
 % 2 كمتراز)IIIدرجه(
 
 

 .درداستامينوفن بدهيدکاهشبراي 

 داده شود مايعات بيشتر به كودك 

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

 استفاده کند يدرويا اکسي )aloe vera(مرطوب کننده يکرمها

 .ديمراجعه نما ير رنگ سوختگييا تغيد دردوي،تشدتب درصورت بروزيه مادر توصيه کنيد 

سوختگي

 خفيف

 سوختگي سطحي •
 همراه با درد  تاول بدون)Iدرجه(

35-34-32-31-30-28-25-24-23-17-12-9-7-5-4-1 



 

 

 :سه امكان طبقه بندي براي سوختگي وجوددارد

 .سوختگي شديد، سوختگي متوسط، سوختگي خفيف

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

 آيادركودك نشانه هاي خطروجوددارد؟ 

 وجوددارد؟)كمترازدوسال(درشيرخواران%10از بيش)دوسوختگي درجه (نسبي باضخامت آياسوختگي

 دركودكان وجوددارد؟%15بيش 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(آياسوختگي درمناطق خاص

 دارد؟ وجود)عضوورتادورد(سوختگي هاي حلقوي

 وجوددارد؟)child abuse(آيااحتمال كودك آزاري

 موقع راميدهيد؟ه آيااحتمال عدم رسيدگي كافي درمنزل وپيگيري ب

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

 آياآسيبهاي همراه مثل شكستگي وجوددارد؟

 ياشيميايي است؟آياعامل بروزسوختگي استنشاقي ياالكتريكي 

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

  

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

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

 دركودكان وجوددارد؟%15كمتراز)سوختگي درجه دو(ي آياسوختگي باضخامت نسب

 وجوددارد؟%2كمتراز)سوختگي درجه سه(آياسوختگي عميق

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

 

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

سوختگي "داردطبقه بندي ننشانه فوق را دارد وهچيك از بدون تاول)يكدرجه (سوختگي سطحي اگركودك

 راانتخاب كنيد "خفيف

 



 

 

 :ا هريك از طبقه بندي هاي سوختگي شرح داده خواهد شدجدر اين

 سوختگي شديد

 .به بيمارستان ارجاع دهيد شدن فوراً  stableس ازپ دارد اگركودكي سوختگي شديد

  م دهيددرصورت نيازاقدامات احياءراانجا

 ) 1(.باشد NPOمار يب% 15ش از يب ي،صورت و سوختگياستنشاق يدر سوختگ

 .لباسهاي تنگ وفشاري راخارج كنيد.

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

 .خارج كنيدا ر والنگو انگشتر"جواهرات مخصوصا

 .تعد هيپوترمي هستند لذا شستشو باآب سرد انجام نمي شودمس درصد 10–15بيماران باسوختگي باالي 

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

 .پوشاندن سطح زخم باعث كاهش درد ميشود

 mg/kgهت تسكين درد ميزان مصرف استامينوفن ج .دردازاستامينوفن بصورت شياف استفاده كنيد براي كاهش

 .توان مصرف نمود ساعت مي 4-6درهردوز مي باشد كه هر  10 -15

 .راپاره نكنيد ها تاول

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

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

 .دقيقه است20مان شستشوحداقل ز درآسيب چشمي ناشي ازسوختگي شيميايي

 .آنتي بيوتيك ندهيد

 capillaryرنگ انگشتان يا .(كنيد كنترلوضعيت خونرساني انتهاي انگشت را ستا اگرسوختگي دردست وپا

refill(  به اسكارتومي و فاشيوتومي باشداز چون ممكن است ني) .1-23 ( 



 

 

 
 

 ق دور تا دور عضويعم يدر ساق پا در سوختگ ياسكارتوم
 

 
 
 
 
 
 
 

 نهيس يبرا يراسكارتوميتصو
 

            
 



 

 

 مراقبت اوليه درسوختگي الكتريكي 
 .از آنچه به نظرميرسد مي باشد تر شديد حتي و وسيع داخلي آسيب 

 .است وسيع خروجي لو محاست  فرورفتهكوچك  وروديمحل  

 .اول دارد ساعت 24 به مونيتورينگ قلبي مداوم جهت تشخيص آريتمي در نياز 

 .ادرار ودفع ميوگلوبين بايد بادقت تحت نظرباشدحجم  

 .كودكان حتماً بستري شوند دهان در آسيب هاي الكتريكي در 

 .معموالً شكستگي ستون فقرات مركزي دارند 

 .ها بود نداماشكستگي  و ضربه سر كه پرتاب شده باشند بايد به فكر درصورتي 

به از كنترل شود چون ممكن است ني  capillary refillها  ورنگ انگشتان و  وضعيت خونرساني انتها 

 ) 1-23. (اسكارتومي و فاشيوتومي باشد

 

 
 

:از شعله آن يناش يو سوختگ يولتاژ باالواقع يكيالكتر ين سوختگيتفاوت ب  

      

ن يو از ب)ك تا دو درصد يمعموالً  (ست   ياد  نيز يليپوست خ يوسعت سوختگ يواقع يكيالكتر يدر سوختگ    

 محل ورود و خروج برق نكروز كامل درجه .ست يپوست قابل مشاهده ن يوجود دارد كه از رو ين عضالت عمقرفت

IIIدرجه يو گاهIV شتر يب ياز برق احتماالً لباس ها هم آتش گرفته و سوختگ يبا شعله ناش يدر سوختگاما  ،دارد

 .ده است يصدمه ند يضالت عمقشتر است و عيب يليخ يوسعت سوختگ.است   IIو درجه  I به صورت درجه



 

 

گفته شده  ياز به مراقبت هايعوارض و عالئم ولتاژ باال را ندارد و ن ين مثل برق شهرييولتاژ پا يكيالكتر يسوختگ

 )ر ير زيمشابه تصو( . ز نداشته باشد ين ياز به بستريمار ممكن است نيدر باال را ندارد و ب

 

 

 

 
 ساله 7در پسر )نييولتاژ پا( ياز برق شهر يناش يسوختگ

 

 

 
 )  IVدرجه ( ساله 10ولتاژ باال در پسر  يكيالكتر يسوختگ

 



 

 

 
 ولتاژ باال ياز برق گرفتگ يناش يزيون دهليالسيبريوگرام فينمونه الكتروكاد

   
 
 

 از صاعقه يناش يدر سوختگمراقبت اوليه 
 .د يتواند كمك نما ينممار در شرح حال يشود لذا ب يآورده م) آپنه(يمار در حال وقفه تنفسيب 
 .شود  يده ميد openheimerمار عالمت يتن ب يرو 
 .دارند  يعضالت مخطط كمتر از برق گرفتگ يسوختگ 

 :درمان 
 CPR مدت و معموالً به  يطوالنCPR دهند يخوب جواب م. 
 

 سوختگي شيميايي مراقبت اوليه در

 لباس ها كردنخارج  

 تاز پوسمواد شيميايي  كردنپاك  

 آب لوله كشي نرمال سالين يا يا آب مقطر ادير زيمقاد باشستشو  

o دقيقه 30-60مورد مواد اسيدي  در 

o ساعت 2-4مورد مواد قليايي   در 

 .دقيقه است 20چشم حداقل زمان شستشو  در مورد تماس با 

 .به هيچ عنوان از مواد خنثي كننده استفاده نشود 

   .ده شوداد تاول ها حتماً برداشته شود وزير آنها شستشو 

  )1-18- 23(.شود ادهاستف) مرفين  وريدي(مسكن تزريقي  پزشك از درصورت حضور   



 

 

 
 

كيد سولفورياز اس يناش يمياييش يسوختگ  
 
 
 

 

 
 

 .ر آن كامالً شستشو داده شوديدمان شده و زيد دبريحتماً با شيميايي ياز سوختگ يناش يتاول ها
 
 

 ر يق با مراقبت اوليه درسوختگي
 .دير را با آب خنك،سرد كنيسطح ق به سرعت

 .استفاده نمود ) چند روز(چند پانسمان  ير در طيتوان از مواد ز يج مير به تدريحل كردن ق يبرا
 كره . 
 روغن بچه 
 نيپاراف 
 Mineral oil 

 



 

 

 ياستنشاق يب هايسآ 
ه باشد ، دود گرفتار شد يمار در صحنه آتش سوزيشود كه ب يگفته م يبه موارد يب استنشاقيآس:  فيتعر

 .بسته باشد  يدر فضا يا آتش سوزيهوش شده باشد و  ياستنشاق كرده باشد ، ب
 :شوند  يم ميبه سه دسته تقس ياستنشاق يب هايآس

  (CO)دكربن يت با منوكسيمسموم .1
 يفوقان يتنفس يادم و انسداد راه ها .2
           (Smoke Inhalation Syndrome)دود  قدر اثر استنشا يتنفس ييا نارسايسندرم استنشاق دود  .3
 

 
 

.كند يرا مطرح م يب استنشاقيبسته كه احتمال وقوع آس يدر فضا يمار بعد از سوختگيصورت ب يرو يذرات كربن  
 
 

  (CO)دكربن يت با منوكسيمسموم
 

 ، تهوع ، استفراغ ، ضعف و يريك پذيد ، تحريس پنه ، كاهش ديد: د شامل يف به شديب از خفيعالئم به ترت
، ) ا سوزن نخ كردن يز و يمثل گرفتن اجسام ر(ف يدر انجام حركات ظر يي، اختالل درك ، عدم توانا يسست
 يم stupor coma, ، زد وي، اس س،كال پ يرنگ ، توهم ، آتاكس يي، گونه آلبا لو ياريجه ، كاهش سطح هوشيسرگ

 .باشد 
 .باشد  يساعت بعد م 6 زمان شروع عالئم از ابتدا تا حدود

 ا ماسك يتر با هود يل 8-5زان يژن با حداكثر دوز به مياكس: درمان 
 يم  ژن صد در صد دادهياكس داخل تراشه ، يحتماً پس از لوله گذار coma , stupor،  يون تنفسيدر موارد دپرس

 . شود 
 

 يفوقان يتنفس يادم و انسداد راه ها
 

 ون سوپرا استرنال يو رتراكس horsenessس  پنه ، يدور ، ديادم سر و صورت ، استر: عالئم 
 . باشد  يساعت م 24-36ساعت بعد از حادثه تا حداكثر  12 زمان شروع عالئم از

 



 

 

 .است  يفوقان ييهدف از درمان باز نگه داشتن راه هوا:درمان 
 باال قراردادن سر و گردن 
 ك به چهار در داخل حلق يق شده به نسبت ين رقيآدرنال ياسپر 
 ژنيدادن اكس 
 نينفر يآب مقطر و اپ يزر حاويبوالن 
 داخل تراشه  يد لوله گذاريدر موارد شد 
 . باشد  يداخل تراشه م يون لوله گذاريكاسين انديمهمتر ير عالئم تنفسيدور و سايع استريشرفت سريپ 

 
 

 (Smoke Inhalation Syndrome)در اثر استنشاق دود       يتنفس ييا نارسايسندرم استنشاق دود 
 

تا سه روز  يرا دارند ول يتحتان يدستگاه تنفس يرير عالئم درگينگ  و سايزي، و يسترس تنفسيپنه ، د يتاك:م عالئ
 .شود  ياز همان ابتدا درمان شروع م يده شود وليپنه د يندارند و حداكثر ممكن است تاك ينياول عالئم بال

 :درمان 
 اسكا ميتر با هود يل 8-5زان يژن با حداكثر دوز به مياكس 
 spacerله يسالبوتامول به وس يالتورها مثل اسپرياستفاده از برونكود 
 نيستئيل سياست-Nن و بخور آب گرم و يمثل برم هگز يترشحات تنفس يق كننده هاياستفاده از رق 
 بخور آب گرم 
  يويه ترشحات چسبنده ريو تخل يتنفس يوتراپيزيف 
 ممنوع است  يقيتزر كيوتيب يو آنت يقيتزر ديكوستروئياستفاده از كورت 
 ق دستگاهياز طر يكيه مكانيداخل تراشه و تهو يلوله گذار يتنفس ييد نارسايدر موارد شد 
 ) 1-23( )است controversyد يكوستروئيكورت ياستفاده از اسپر(هر سه ساعت  تسورفاكتان ياسپر 

 
 



 

 

 COLD INJURIES)(از سرما   يناش يب هايآس
 :شود يم ميبدن با سرما است كه به دو دسته تقساز مواجهه  يب ناشيآس: ف يتعر

 .شود  يده    ميد ينياندام ها ، گوش و نوك ب يكه معموالً در انتها frostbite اي يسرما زدگ .1
 )گراديدرجه سانت 35كمتر از  يدرجه حرارت مركز(بدن يد درجه حرارت مركزيا كاهش شدي يپوترميه .2

هـا   يسوختگ يدر طبقه بند ياست ول ي، انواع و درمان مشابه سوختگ يمارياز لحاظ تظاهرات ب يسرما زدگ :نكته 
 .رد يگ يقرار نم

 .ارجاع شوند  يد به مراكز تخصصيماران باين بيه ايكل
 
م دخالت كرده و منجر به پاره يشود كه در پمپ سد يجاد مين سلول ها ايا بيخ در داخل يستال يكر:  يولوژيزيپاتوف

جـاد  يقرمـز و پالكـت شـود كـه ا     يشتر ممكن است باعث تجمع گلبول هـا يب بيآس.گردد  يشدن غشاء سلول م
ـ د وابسته به ميف تا شديخف يب هايآس.د ينما يو ترومبوز م يكروآمبوليم و عملكـرد   يزان اخـتالالت سـاختمان  ي

 )2(.باشد  يكوچك ، اعصاب و پوست م يعروق خون
 يسرما زدگ

 )2(حس و كرخت  يد ،بي، سف مناطق سرد ، سفت وجود خارش پوست ،: عالئم 
 : درمان

 س از بدن يخ يخارج كردن همه لباس ها 
 . ن ، كمربند ، جوراب و يمثل دستكش ، پوت يفشار يباز كردن تمام لباس ها 
 (soft pad)ده در آتل با پوشش نرم فراوان يقرار دادن عضو صدمه د 
 باال قرار دادن اندام  
 گار و دودياجتناب از س 
ن يمعموالً ب) ق درجه حرارت آنيبا كنترل دق(گراديدرجه سانت 40 -42 يتوسط آب با دما عيگرم كردن سر 

 .است  يقه كافيدق 30-15
 .)شود  يم يباعث سوختگ( به هر شكل ممنوع است يل حرارتيگرم كردن توسط وسا 
 )شود يش صدمه ميباعث افزا(ل ممنوع است يماساژ دادن عضو به هر دل 
 .ع داخل آن شستشو داده شوديدمان شده و مايدبر يچيد توسط قيشن باع رويما يحاو يتاول ها 
ب يمحل آس يساعت رو 6هفتاد درصد هر  Aloe Veraن مثل كرم  يضد پروستاگالند ياستفاده از كرم ها 
 ده يد
 شود يد دستكارينبا يع خونيما يحاو يتاول ها  
 در نظر گرفته شود يوتوميو فاش يبه اندام دچار اشكال است اسكارتوم يكه خونرسان يدر موارد 
ـ يم  5-10 زانيبه م يبوپروفن خوراكين مثل ايضد پروستاگالند ياستفاده از داروها  هـر   يگـرم بـه ازا   يل
 ساعت 6-8لوگرم وزن هريك
  نيمثل مر ف يقو ياستفاده از مسكن ها 
 كزاز يبرا يالكسيپروف 
 ن نسل اول يمثل سفالوسپور يقيك تزريالكتيك پروفيوتيب يد استفاده از آنتيشد ددر موار 
 داخل آب ولرم از روز دوم به بعد يوتراپيزيو ف يدروتراپيه 
 ك تا شش ماه بعديحداقل (شود يم گرفته ميتصم يار به كندياندام ها بس يون انتهايدرمورد آمپوتاس 
 پانسمان به صورت روزانه مكرر 

 .دانجام خواهد ش Aloe Veraم با كرم در آب ولر يدروتراپيپانسمان به صورت روزانه و پس از ه: توجه



 

 

 يپوترميه
ـ ، تحر confusionو به دنبال آن ، ي، آپات يد ، عدم هماهنگيشد يلتارژ: عالئم  ـ ، تـوهم و در نها  يريك پـذ ي ت ي
 )2.  (ار كمك كننده است يص بسيگراد در تشخيدرجه سانت 34درجه حرارت ركتال كمتر از . باشد  يم يكارديبراد

 : درمان
 ط سرديمار از محيكردن بخارج  
 س از بدنيخ يخارج كردن لباس ها 
 . . .ن ، كمربند ، جوراب و يمثل دستكش ، پوت يفشار يباز كردن تمام لباس ها 
دهند و  يدرجه را نشان نم 36درجه حرارت كمتر از  يپزشك يترمومترها(درجه حرارت بدن  يرياندازه گ 

 شگاه استفاده كرديآزما ين كار بهتر است از ترمومترهايا يبرا
 ديماساژ نده 
 دياز پتو استفاده نكن 
 مجاز است) يبرق يپتو(گرم يكه خود گرما دارند مثل پتو ها يياستفاده از پوشش ها 
درجـه   40-42بـدن بـا اسـتفاده از غوطـه ور كـردن در آب       يش درجه حرارت مركزين درمان افزايبهتر 

 .درجه برسد 37به يكه درجه حرارت مركز يا زمانت) ق درجه حرارت آنيبا كنترل دق(گراد است يسانت
ـ يق سرم گرم و بهتر از همـه ا يبا محلول گرم ، تزر يز صفاقياليد:گر درمان يد يراهها  ـ ون و تهوينتوباس ه ي

 .ژن گرم است يا اكسيبا هوا  يمصنوع
 يضـرور  يركـز د مي، فشار ور يوگرافيق از نظر فشار خون ، نبض ، دفع ادرار ، الكتروكاردينگ دقيتوريمان 

 .است 
 كنترل گردد يقلب يتميمار از نظر آريب 
  ينگر الكتات گرم با حجم كافيز سرم ريتجو 
ـ  يت ها و برسي،  انعقاد ، قند خون ، الكترول PTT,PT,CBCشات يآزما  ـ ون كليفونكس ه مكـرراً انجـام   ي

 .  و ترومبوز هم هستند يماران در خطر اختالل انعقادين بيا. شود 
 انجام شود  ABGد مكرراً يهستند و با زد ويطر اسماران در خيب 
 )29(   كزاز يالكسيپروف 

 



 

 

 يدرصورت عدم امكان ارجاع فور يلياقدامات تكم
درصورتيكه فاصله مركزاوليه مراجعه بيمارتامحل بستري بيش ازيكساعت باشدانجام اقدامات تكميلي زير عالوه 

 :براقدامات قبلي ضروري است
 

كودكان ، و رخواران يش  در %15 يباال درسوختگي(مسكن و سرم  يجهت دادن دارو يديراه ور يبرقرار .1

 ) 1().باشد مي يدرمان عيمابه  ازين و شده NPO ماريب

 يري، طول لوله اندازه گ NGTحتماً قبل از گذاشتن (كس كردن آن يو ف NGTگذاشتن لوله معده  .2

 ) 22(. شود 

 
 

 ح لوله معدهيصح يريقه اندازه گيطر

 . چسبانده شود  يسه ادراريكه موجود نبود حتماً ك يكس و در صورتيف ياشتن سوند ادرارگذ .3

ق يو آهسته تزر يدياز راه ور mg/kg1/0- 5 0/0 ن با دوز ين درد ، آمپول سولفات مرفيجهت تسك .4

 كه سيركوالسيون كافي يزمان در فقط .)شود ياستفاده نم ير جلديو ز يق عضالنيبه صورت تزر. (گردد 

 )4(.شده باشدرد باشد وآسيب هاي همراه  برقرار

مدت  يك سال طيرخواران كمتر از ياست كه در ش statدوز  ml/kg 20زان ينگر الكتات به ميسرم ر .5

 )8-23( .گردد يون ميم ساعت پرفوزيمدت ن يك سال طي يك ساعت و در باالي

مار يز محاسبه گردد تا بيمار نيب ه سرميد بقيساعت است با 2تر از  ير طوالنيكه مس يسپس در صورت .6

 . نشود  يدچار كم آب



 

 

 
عالوه بر سرم ) ( maintenanceبه عنوان سرم نگهدارنده % 5 يد سرم قندياست با  NPOمار يچون ب .7

deficit ر و بر اساس وزن يمار داده شود، به صورت زيبه ب: 

 . است  يك ماه اول زندگين محاسبات مربوط به بعد از يا*

 ) ml/kg100(                                             : اول لوگرميك 10 يازا به •

 :لوگرم يك 20-10 •

 )ml/kg100لوگرم اول  يك 10يبه ازا+   ml/kg50لوگرم يك 10ش از يب( 

       :لو گرم يك 20ش از يب  •

ml/kg                       20  +دوم    كيلوگرم10برايml/kg50     +وگرم اول  يلك10ازاي  بهml/kg100 ( 

 براي هر كيلوگرم اضافي(  

 گردديمحاسبه مParklandفرمولاز و د به سرم نگهدارنده اضافه شوديكه با يسوختگ deficitمحاسبه  .8

  ) ml/kg/TBSA burned4 (  يدر درصد سوختگ لوگرم وزن بدن ضربيهر ك يتر سرم به ازايل يليچهار م

ساعت 16ه در ينصف بق و ساعت اول  8ه از مقدار محاسبه شده نصف سرم درك. نگر الكتات است ينوع سرم ر

 ) 1-8-9-10-11 -18-32. (ساعت سوم 8در  4/1وساعت دوم  8در  4/1 اي شود ويبعد داده م

 *توجه*

 .شود  يبه سرم نگهدارنده امالح اضافه نم

ك يد كه پسرش ينما يش اظهار ممادر. صبح به درمانگاه آورده شده است  11ك ساله ساعت يرخوار يش:مثال

 يلوگرم ميك 10  يدرصد و وزن و 40 يزان سوختگيم. شده است  يساعت قبل با آب جوش دچار سوختگ

 .د ييمار را محاسبه نمايب  باشد، سرم

 ml   200   =10×20    12تا  11نگر الكتات  از ساعت ير:   statسرم 
 ml  1000    =10×100   %           5 يسرم قند:   سرم نگهدارنده 

  ml   1600 =40  ×10 ×4نگر الكتات        ير:     deficitسرم 
 :ساعت اول   8سرم 

serum   DW ۵%   ٣٠٠ ml + serum lactated ringer   ٨٠٠   ml \ ١٨:٠٠- ١٢:٠٠ 
 :ساعت بعد  16سرم 

serum   DW ۵%   ٧٠٠ ml + serum lactated ringer   ٨٠٠   ml \ ١٠:٠٠ – ١٨:٠٠ 
 

 :شتر است يع بياز به ماير نيدر موارد ز
ع و يهمراه ، سطح وس يب هايآس،  يع درمانير در مايولتاژ باال ، تاًخ يكيالكتر يسوختگ ،  ياستنشاق يسوختگ
) 20. (ع يوس يب عضالني، تخر ياد سوختگيعمق ز



 

 

  يدر دوره نوزاد يسوختگ يدرمانمايع 
 .نه شود يا توسط متخصص كودكان معايارجاع شود  يمركز تخصصا به ي ينوزاد با هر درصد سوختگ

ن صورت تا يا ريدر غ. د يافت نمايشود و در صورت امكان سرم در NPOمار يب III – IIدرجه  يزان سوختگيبا هر م
 .ه شودير مادر تغذياز ش يدن به مركز تخصصيرس

دارد و  ينـوزاد بسـتگ    gestational ageبـه  )  سدفع آب نا محسو(  insensible water lossنكه يبا توجه به ا
 – ml/kg 7/0گـرم   2000-2500در ساعت و با وزن  ml/kg 3-2گرم  1000آن در نوزاد با وزن كمتر از  يعيطب نزايم
ـ    يدر روزها.رسد يشتر به نظر ميدر نوزاد ب يع درمانيت مايدر ساعت است اهم 6/0 ع ياول تولد به علـت سـطح وس

 .دارند  يشترياز به آب بيدهند ن ياز دست م يشتريآب ب پوست يبدن و نازك
ـ قـه باشـد ، انجـام اقـدامات ز    يدق 45-60ش از يب يمار تا محل بستريه مراجعه بيكه فاصله مركز اول يدر صورت ر ي
 . است  يضرور

ـ ، طـول لولـه انـدازه گ    NGTحتماً قبل از گذاشتن (كس كردن آن يو ف NGTگذاشتن لوله معده  .1  يري
 .مراجعه شود1ر يتصوبه          )22. (شود 

 . چسبانده شود  يسه ادراريكه موجود نبود حتماً ك يكس و در صورتيف يگذاشتن سوند ادرار .2
 مسكن و سرم  يجهت دادن دارو يديراه ور يبرقرار .3
ـ از راه ور mg/kg1/0- 5 0/0 با دوز  نين درد ، آمپول سولفات مر فيجهت تسك .4 ـ و آهسـته تزر  يدي ق ي

 .)شود ياستفاده نم ير جلديو ز يق عضالنيه صورت تزرب. (گردد 
 . گردديم نويكساعت پر فوزيمدت  ياست كه در ط statدوز  ml/kg 20-10زان ينگر الكتات به ميسرم ر .5
مـار  يز محاسبه گردد تـا ب يمار نيه سرم بيد بقيساعت است با 2تر از  ير طوالنيكه مس يسپس در صورت .6

 . نشود  يدچار كم آب
عـالوه بـر سـرم    ) ( maintenanceبه عنوان سرم نگهدارنده  يد سرم قندياست با  NPOار ميچون ب .7

deficit ر و بر اساس وزن يمار داده شود، به صورت زيبه ب: 
 :باشد  ير مياز براساس وزن به شرح زيع و قند مورد نيزان مايدر بدو تولد ، م

 
 g/kgاز  يقند مورد ن ml/kgازيع مورد نيماوزن به گرم

 8 60 3000ش از يب
2999-2000708 
1999-1500807 
1499-1000906 
 10001005كمتر از

   
 .شود تا روز سوم تولد و بعد از آن ثابت است  يك گرم قند به اعداد فوق اضافه ميع و يتر مايل يليم 10روزانه 

نوزادان تـرم   يبرا   ml/kg100 زان يبه م %10 يتوان از سرم قند يمحاسبه راحت تر از روز سوم به بعد م يبرا
ـ % 10 يسرم قنـد  ml 300 ازيدر روز چهارم تولد سرم مورد ن ييلويك 3ر خوار يش يبرا يعنياستفاده نمود   يم

 )3( .د ينما يافت ميساعت در 24گرم قند در  10ع و يما ml/kg 100باشد كه 
ـ  Parklandفرمـول از و شـود  د به سرم نگهدارنـده اضـافه  يكه با يسوختگ deficitمحاسبه  .8  يمحاسـبه م

ــردد ــار م.گ ــيچه ــه ازا يل يل ــرم ب ــر س ــر ك يت ــرب يه ــدن ض ــوگرم وزن ب ــوختگ ل ــد س  يدر درص
ml/kg/TBSAburned)4  ( 



 

 

سـاعت  16ه در يو نصف بق ساعت اول  8كه از مقدار محاسبه شده نصف سرم در. نگر الكتات است ينوع سرم ر
 . ساعت سوم 8در  4/1ساعت دوم و 8در  4/1ا يشود و يبعد داده م

 *توجه*.
 .شود  يبه سرم نگهدارنده امالح اضافه نم

 :مثال 
ك سـاعت قبـل   يد كه پسرش ينما يمادرش اظهار م. صبح به درمانگاه آورده شده است  9روزه ساعت  15رخواريش

ـ  يسـطح  IIدرصد درجـه   20 يزان سوختگيم. شده است  يداغ دچار سوختگ يبا چا  4  ياسـت و وزن و  يو عمق
 .د ييمار را محاسبه نمايب  باشد، سرم يلوگرم ميك

 ml   80  =4 ×20               9 - 10نگر الكتات  از ساعت ير:   statسرم 
 ml  400    =4 ×100   %                     10 يسرم قند:   سرم نگهدارنده 

  ml   320 =20 ×4  ×4نگر الكتات                         ير:     deficitسرم 
 :ساعت اول   8سرم 

serum   DW ١  %١٠۴٠ ml + serum lactated ringer  ١۶٠ ml \ ١٧:٠٠- ١٠:٠٠ 
 :ساعت بعد  16سرم 

serum   DW ٢  %١٠۶٠ ml + serum lactated ringer ١۶٠  ml \ ٠٩:٠٠ – ١٧:٠٠ 
 
 

 : مهم تانك* 

ا پزشك يبه درمانگاه شود نه زمان مراجعه  يدرنظر گرفته م يساعت بروز سانحه سوختگ شروع سرم، يبرا 

)1 ( 

 يكم نم ماريگردد ، از سرم بيز مينگر الكتات كه در ابتدا تجويسرم ر  statالزم به ذكر است كه دوز  

  )23(. شود

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

كيسه ادراري , جهت ارزيابي حجم ادرار و بايد ثبت گردد خون بيمار فشار ودرجه حرارت , دردقيقه 

 .ومدت زمان ذكر شود گذاشته شود واقدامات انجام شده نوع سرم 



 

 

 سوختگي متوسط
 .بدهيد درچنين مواردي براي كاهش درداستامينوفن

 ) 8- 31(.شودهيدشست)درجه سانتيگراد 8-15(سرد محل واطراف سوختگي راباآب تميز يانرمال سالين
 .روي سطح سوختگي يخ نگذاريد

 .راپاره نكنيد اه تاول
 .تفاده نكنيدسبراي پوشش زخم ا.......ازروغن،كره،

بپوشانيد وروي آن گازاستريل ...)جنتامايسين و ، نيتروفورازون ، مثل باسيتراسين(باپمادضعيف زخم را سطح
 .بگذاريد

 .آنتي بيوتيك ندهيد
 .ه نشودپمادكورتن داراستفاد

 .دوروزبعدپيگيري كنيد
 .به مادرتوصيه كنيددرصورت بروزتب،بيقراري،تشنج،استفراغ ونخوردن غذامراجعه نمايد

همان  با زخم را و دهد  بچه شستشو شامپو دوبارزخم راباصابون يا امكان به مادرآموزش دهيدروزي رتودرص
 .پمادهابپوشاندوسپس باگازاستريل بپوشاند

 .اختصاصي سوختگي مانندسيلورسولفاديازين دراين مرحله انديكاسيون ندارد ياستفاده ازپمادها
 :وضعيت ايمن سازي رابررسي كنيد

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

توصيه به  واكسن و يك دوز) + 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

)35-18-11( 

  سوختگي خفيف
 .درچنين مواردي براي كاهش درداستامينوفن بدهيد

 .سطح سوختگي راتميزنگهداريد
 .دردوياتغييررنگ وشكل سوختگي مراجعه نمايدبه مادرتوصيه كنيددرصورت بروزتب،تشديد

 .يااكسيدروي استفاده شودAloe Vera جهت مرطوب وچرب نگهداشتن پوست ازكرم هاي مرطوب كننده
 .براي جبران تبخيراب ازسطح سوخته،مايعات بيشتربه بيمارخورانده شود

 
 
 
 
 
 



 

 

 پيگيري  كودك دچارسوختگي
ارند دوباره به پزشك مراجعه كنند درپيگيري پزشك مي تواند ببنيد آيا تعدادي از بيماران براي پيگيري نياز د

 كودك با دارو يا درمانهاي ديگري كه داده شده بهبود پيدا كرده يا خير
 :كند ميروز براي پيگيري به شما مراجعه  2وقتي كه كودكي در طبقه بندي متوسط قرار مي گيرد بعد از 

 كودك رانگاه كنيد يمحل سوختگ
 ديكن حرارت كودك اندازه گيري درجه

 : درمان 
كودك را فوراً به نزديكتـرين  وجود دارد يپوترميا هيبد ،تب و يك مانند حال عموميستمياحتمال عفونت ساگر  

 .مركز درماني  ارجاع دهيد
ا اطـراف  يدر سطح زخم سوخته وجوددارد  ياه رنگ به صورت نقطه ايا سي يررنگ قهوه اييتغاگر :ديشدعفونت  

بدتر شده است زخم  يا درجه سوختگير دربهبود زخم ياتاخيا ترشح بدبو دارد يررنگ دارد ييوست سوخته تغپ
زخـم را پانسـمان    ين رويازيلور سولفاديد وبا پماد سيق شده شستشو دهين رقيز وبا بتادين گرم تميرا با سال

 .ديكودك راارجاع ده يد وبه مركز تخصصيكن
ـ ن گرم تميردرنگ درسطح زخم دارد زخم را با سالاگر فقط ترشح ز:فيخفعفونت   ـ ن رقيز وبـا بتـاد  ي ق شـده  ي

زخم  يد روزبعد جهت بررسيه كنيد وتوصيزخم را پانسمان كن ين رويازيلور سولفاديد وبا پماد سيشستشو ده
 ) 12-18- 21.(مراجعه كند

 .ديروز بعد مراجعه نما مادر توصيه كنيد به وجود نداردعفونت اگر 
 

 يسوختگ عفونت در

 .هم عفونت است ير در سوختگين علت مرگ و ميع تريشاو.عفونت است ين عارضه سوختگيع تريشا

ساعت  3ـ4در ابتدا حدود .شود يال مختلف ميا پوست سوخته دچار تهاجم باكتريزخم سوخته  يبه دنبال سوختگ

گرم مثبت  يها يمان عمدتاً با باكترن زيپس از ا يول.است  ياز باكتر يا عاريل يباً استريزخم تقر يپس از سوختگ

ابد ي يش ميافزا يج آلودگيشود به تد ر يط كشت محسوب مين محيشود و از آنجا كه زخم سوخته بهتر يآلوده م

 . شود يمcolonize مختلف  ين باكتريكه در سطح زخم سوخته چند يبه طور

 جاد عفونت زخم سوخته يعوامل مؤثر در ا

  يا سطوح مخاطيب پوست يتخر 

 .كند يسم ميكروارگانيكمك به رشد م  serosanginous)اكسودا ( ك و تر شح يوجود بافت نكروت 

 ... يد مركزيكاتتر ور و يمثل سوند ادرار ينگ تهاجميتوريوسابل مون 

 )21( .شود يم   ير باكتريتكث كاهش قدرت مقاومت بدن و باعث يمنيب عملكرد ايآس 

م حل كننده مثل كالژناز دارند از سطح به عمق نفوذ يدارند و آنز) (motilityكه حركت  ييها يج باكتريبه تدر

 .  كنند يم)  colonize(ن زخم سوخته را هم يريز يه هايكرده و ال



 

 

ن پوست سوخته و نسج سالم جمع شده و آبسه يما بpotential)  ( يبالقوه ا يها در فضا يدر مرحله سوم باكتر

ن مرحله معموالً تعداد يدر ا. وندنديپ يگر ميج بزرگ شده و به همديبه تدردهند كه  يل ميكوچك را تشك يها

 . است 105 ك گرم نسجيها در هر  يكلن

ج يك نفوذ كرده و به تدريافته به داخل نسوج نرم و عمدتاً اطراف عروق لنفاتير يتكث يها يباكتر يدر مرحله بعد

ن يشود كه اوليها در نقاط مختلف م يباكتر seeding)  ( يحاصله باعث پراكندگ يميباكتر. شوند  يوارد خون م

 . ر نقاط بدن خواهد بود يو سا يادرار يه و سپس مجاريآنها ر

ج يهفته دوم به تدر لياوااز  يگرم مثبت است ول يها يزخم سوخته با باكتر يدر هفته اول عمدتاً عفونت ها

 . باشد ينوزا ميها پسودومونا آئروژشود كه سر دسته آن  يغالب م يگرم منف يها يعفونت باكتر

 .دارد  يسوختگ يمارستان هاير را در بين مرگ و ميشتريب ين باكتريبا ا يسم يسپت

 شودكه سردسته يز اضافه مين يقارچ يشتر شود، عفونت هايهفته ب 4ا يك ماه ياز  يكه مدت بستر يدر صورت

 ) 15- 21(.انديدااستآن ها ك 
 :دييمار را بازنمايانسمان بر پيم زيدر صورت بروز عال

 اد يترشح ز 

 بد زخم  يبو 

 آلوده شدن پانسمان 

 باز شدن پانسمان  

 بد  يو حال عموم يپوترمياحتمال وجود عفونت مثل تب ، ه 

 :ر است يم عفونت زخم شامل موارد زيعال

 ردر ظاهر زخم ييتغ 

 ر رنگ اطراف پوست سوختهييتغ 

 درسطح زخم سوخته  ينقطه ا اه رنگ به صورتيا سي ير رنگ قهوه اييتغ 

 ترشح بد بو 

 ر در بهبود يتأخ 

 )III   )21-18-12به  IIر زخم درجهييتغ 

ع تر يشا يپوترميد هيشد يچون در كودكان در عفونت ها. امده است يم عفونت نيد تب جزء عاليتوجه داشته باش
    .از تب است



 

 

 

 :درمان

ندارد واستفاده از آن فقط در  يدر مراقبت سوختگ ينقش يالكسيك بصورت پروفيستميك سيوتيب يشروع آنت

 .ثابت شده مجاز است  يعفونت ها

 .گردد يم يمار جمع آوريهر ب يبار درهفته انجام شده و در بانك اطالعات 2-3سوخته  ينمونه كشت از نواح

 يسوخته تعداد باكتر ينواح يوپسيكه بيدر حا ل.دهد يزخم سوخته م يولوژيكشت سواب اطالعات در مورد باكتر

 يعفونت زخم سوخته زمان .است  در عمق زخم ينشان دهنده نفوذ باكتر يستولوژيش هيدر هر گرم بافت و آزما

نشان دهنده عمق  يستولوژيباشد و ه 105ش از يدر هر گرم بافت سوخته ب يشود كه تعداد باكتر يص داده ميتشخ

 .لم استسا يا در حد فاصل زخم و نواحيدر زخم  يباكتر

 .ج كشت به دست برسدين كه نتايقبل از ا يدر زخم سوخته هستند حت يصيتشخ يدهايكل ينيمشاهدات بال

اهرنگ سطح زخم نشان دهنده احتما ل يس يكه هالترشحات زخم و  ياطراف زخم سوخته ، بو يت نواحيسلول

 . كشت شروع شود يد پس از گرفتن نمونه هايبا empiricك يوتيب يعفونت است و بالفاصله آنت

كودكان كامالً خوب به نظر  يبعض. رند مشكل است يگ يم intensiveك يوتيب يكه آنت يدر مورد كودكان يابيارز

 .توز دارند يكه تب مقاوم و لكو سيخورند در حال يارند و خوب غذا ميهوش. رسند  يم

درجه   5/38شود و درجه حرارت  يم)  (resetم يماران سوخته اغلب دوباره تنظيم حرارت در بيمركز تنظ

 .نرمال است  گراديسانت

د يبا يداخل عروق يگر مثل عفونت كاتترهايد يعفون يوكانون ها يو عفونت ادرار يگر مثل پنومونيد يعفونت ها

 . به طور مناسب درمان شوند

ت منجر به استفاده اد اسيد زيا تعداد گلبول سقيمار تب دارد و يكه ب يدرهر زمان   burn wound sepsisحدس 

ك يا تحريكند  يكه از غذا خوردن امتناع م يگر كودكيد ياز سو. شود يك ميستميك سيوتيب يش از حد آنتيب

 .كند  يزه را مطرح ميژنرال sepsisر است ، يپذ

 يمپوتريو ه يزه در كودكان سوخته همراه با لكوپنيژنرال sepsisتوز در عفونت معمول است ، يهر چند تب و لكوس 

 .است 

جاد يده ،ايون رنگ پريت ، بافت گرانوالسياز سلول يص داده شد به خصوص اگر زخم سوخته نشانيتشخ sepsisاگر 

ulceration  ك يوتيب ياهرنگ داشت كه نشانه عفونت زخم است ،درمان آنتيا مناطق نكروز سيintensive  بعد از

د يبا يل داخل عروقي، كشت ادرار و كشت وسا يژكشت وپاتولو يزخم برا يوپسيگرفتن نمونه كشت خون ، ب



 

 

شده  يمار دارد كه قبالً جمع آوريبه مدارك موجود در بانك كشت هر ب يك بستگيوتيب يانتخاب آنت. شروع شود 

 .است 

 يآنتك و استفاده از يوتيب ير اسكار آنتيق زيو تزر يدمان جراحيتواًم با دبر intensive يكيوتيب يدرمان آنت

ف منجر به عفونت يع الطيوس يك هايوتيب يمدت آنت يمصرف طوالن.  مناسب است  به صورت پماد يموضعك يوتيب

 .  مپلكس يك مثل هرپس سيستميس يروسيو يو عفونت ها) دايكاند(شود مثل قارچ ها  يفر صت طلب م يها

 )32(.كند يل نمياسترط را يمح يموثر است ول يسطح سوختگ يدر كاهش تعداد باكتر يموضع يك هايوتيب يآنت

 :باشد  ير ميشامل موارد ز يزخم سوخته عفون پس بطور خالصه درمان

 مورد بحث  يك بر حسب باكتريستميك سيوتيب يشروع آنت .1

 كانت  ياز زخم سوخته و در صورت امكان كلن يوپسيب .2

 تر  يبه نوع قو يك موضعيوتيب ير آنتييتغ .3

 در موارد خاص  clysisانجام  .4

   ير سطح اسكار سوختگيز يتشودمان و شسيدبر .5

     

 
 

 يك زخم سوخته سطحيدر  يت استرپتوكوكيسلول
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 مياد داشته باشيبه 
كودكان خطرناك است يبا آتش برا يباز  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 مسموميت ها
 

بررسي عالئم خطر فوري
 

 كودك سوال كنيدمسموميتاز مادر درمورد
 

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

 
 

 
 :کنيد سوال :          استشمام آنيد و مشاهده

 رخط نشانه هاي •
 سرفه وتنفس مشکل •
 سوختگي دهان ويا مشکل بلع •
 *پاراسمپاتيك نشانه هاي •
 )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 نمائيدبطسموميتماز نظركودك را

 
 

 اقدامات الزم را انجام دهيدتشخيص داده ونوع 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 ويراقبا مـ 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
ترل د کنيبا.سم را نشان دهند يم که محفظه حاويخواه ين کودک  ميصورت امکان  از مراقب

عالئم و نشانه ها به نوع سم ارتباط .ان در خانه سم را بلع ننموده باشندکر 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 •
 سوزانندهسابقه بلع مواد •
  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 
د و زغال فعال ندهي ردمراجعه ک ينفت يوفراورده ها يباشرح حال بلع مواد نفت ياگر کودک

بلع مواد نفتی می تواند سبب آنسفالوپاتی  و ادم ریه . فرد را تحریک به استفراغ نکنيد
 .شود

 
 ؟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 يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها

) ليـ ن،گازوئينفت،بنز( يکه احتمـال اسـتفاده ازمـوادنفت    ييآيا  بو:استشمام آنيد
 کند ؟ يراقطع

ت را در نظـر  يد مسـموم يـ با قبال سالم بـوده اسـت  مار با علت نامشخص که 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 
از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد   براي استفاده از جدول طبقه بندي     

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 ياد نفتبا مو 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

 ياد نفتـ ع مـو 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 دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
 .تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 
 ارجاع دهيد )بيمارستان(يت نزديکترين مرکز مسمومبه  

مسموميت
شديد و 
يحاد نفت

ــنفس   • ســرفه وت
 مشكل  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 عدآودكب 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

دن مواد نفتي خور •
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 زرديردگرآودك درطبقه بندي ا-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
 :شدشرح داده خواهد  يموادنفت مسموميتباازطبقه بنديهاي آودك  دراينجا هريک

  يد وحادنفتيت شديمسموم
ا ياز به احيندرصورت قرار دارد  "يتد وحادنفيت شديمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

و مواد  يت با مواد نفتيدر مسموم ديرا مطابق دستوالعمل انجام ده) ABC(اقدامات الزم را
به وآودك رافوري . سوزاننده تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد

 ارجاع دهيد ت يمرکزمسمومنزديک ترين 
 

  يت حادنفتيمسموم 
تحريـــك بـــه اســـتفراغ قـــرار دارد  "يت حـــادنفتيمســـموم "اگرآـــودآي  درطبقـــه بنـــدي 

و حداقل بـه   دين به کودک زغال فعال ندهيوهمچننكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد

ادم  يواد نفتـ ت بـا مـ  يمنکه ممکن است در مسـمو يا يبرا را زيرنظربگيريد کودک ساعت ٦مدت 

به مادربگوييداگرآودك سرفه يـاتنفس مشـكل پيـداآرده ،    جاد شودويه چند ساعت پس از بلع اير

 .پيگيري مراجعه کند يبرا را بعدآودك فوري برگردد ويک روز

 
  ينفت خفيفت يمسموم

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

به و دين به کودک زغال فعال ندهيوهمچنتشوي معده انجام ندهيدنكنيدوشس

 يبرا را بعدآودك فوري برگردد ويک روزمادربگوييداگرآودك سرفه ياتنفس مشكل پيداآرده ، 

 .پيگيري مراجعه کند



 

 

 :مراجعه کندسوزانندهبلع موادايتماس اگر کودک سابقه 
 جعه کردمرا سوزانندهبلع موادايتماس باشرح حال  ياگر کودک

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

 
 دارد؟ع بلمشکل ايدهان  يسوختگآيا  کودک :مشاهده آنيد

بلـع کـه    مشـکل  ايـ دهـان   يسـوختگ خطر،کودک راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها
 ديکن يبررس 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 ار با علت نامشخص که قبال سالم بـوده اسـت  ميدر 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       

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 يامكان طبقه بندي براي مسموميت با مواد نفت سه
ت ي،مسـموم سوزانندهموادت حـاد  ي،مسـموم سوزانندهموادد وحاديت شديمسموم

 .سوزانندهموادف يخف
 

 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
 انجام دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيارصورت نيازد 
 .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 
هموادسوزانند

ــکل  • مشـــــــــ
 يا  بلعيدن

 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(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

 .به بيمار بدهيد کردن سم
 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 گرآودك ا

 راانتخاب آنيد" سوزانندهمواد 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 موادهاي آودك  ازطبقه بندي دراينجا هريک

 :شد

  موادسوزاننده د وحاديت شديمسموم
از به يندرصورت دارد  قرار " موادسوزاننده د وحاديت شديمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

و مواد  يت با مواد نفتيدر مسموم ديرا مطابق دستوالعمل انجام ده) ABC(ا اقدامات الزم راياح
 . سوزاننده تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد

 وآودك شستشودهيد) سالين(باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل
 ارجاع دهيد ت يمرکزمسمومرين به نزديک ترافوري 
   موادسوزاننده ت حاديمسموم

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

ن يدر اولـ  ديـ ن بـه کـودک زغـال فعـال نده    يوهمچننكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد

 .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   يدر مسـموم  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 ودكبعدآ ويک روز

 اصول برخورد با بيمار در تماس سم با چشم 
 .دقيقه بشویيد ١٥-١٠چشم ها را با آب تميز یا سالين به مدت -١
 .استفاده از قطره بی حس کننده می تواند به شست و شوی چشم ها کمک کند-٢
 .پلک ها را برگردانيد و همه سطوح راشست وشو دهيد-٣
 شدید بودن عالئم به متخصص چشم ارجاع دهيد در صورت-٤

 اصول برخورد با بيمار در مسموميت های استنشاقی
 حذف منبع اوليه انتشار سم -١
 تجویز اکسيژن در صورت نياز -٢

استنشاق گاز های تحریک کننده ممکن است سبب تورم وانقباض ، انسداد مجاری *
اد کننده های برونش استفاده و در در این موارد از گش.هوایی  و التهاب تاخيری ریه شود

 .صورت نياز بيمار ارجاع داده می شود
  موادسوزاننده خفيفت يمسموم

تحريك به قرار دارد  " موادسوزانندهف يت خفيمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

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

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

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

 .پيگيري مراجعه کند



 

 

 ياهيــــوســــموم گحشــــره کــــش بلــــع مواداگــــر کــــودک ســــابقه 
 :مراجعه کند)ارگانوفسفره(

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

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

 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان
 

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

 ت، تعريـق ، افـزايش ترشـحا    دهـان زيادآبريـزش  : ک عبارتنـد از  يپاراسـمپات  ينشانه ها ديکن
مردمک هـا   .ف،مردمک کوچک مي باشدي،نبض ضعنيعضال کرامپو برونشيال ،اشک ريزش
 باشد يت مين مسموميص ايدرتشخ يدياز نکته کل يکي يتنگ شده سرسنجاق

 را طبقه بندي آنيد ياهيبلع موادحشره کش وسموم گبا چگونه مسموميت ها 
ستون نشانه ها، شروع آنيـد  براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست      

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
 

 ياهيــموم گبلــع موادحشــره کــش هــا وســ 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 دهيدمانندجارت مانا را )ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز 
شستشوي معده ودرصورت 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
 ورادرآورده اولباس هاي به پوست ولباس کودک ريخته است ، اگر 

 .پوست اوراباآب وصابون بشوئيد
 ١-٢ mlآتروپين رابا .(وريدي درهرروزتزريق آنيد ٠/.٠٢ mg/kgآتروپين   

 )نرمال سالين رقيق آنيد
 دقيقه تكرارآنيدتاترشحات برونش ازبين ١٠تا  ٥دوزآتروپين راهر 
 برود  
تنفس،نبض و سطح هوشياری را بررسی و ثبت دقيقه یک بار، 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  •
ويكي  ياسموم گياهي

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

 جاقيسن
يكي ازنشانه هاي  •

 *کولينرژيک

شستشوي  ودرصورت امکان بيمار را وادار به استفراغ نکنيد 
  .معده انجام دهيد

زغال  در طی یک ساعت پس از بلع در صورت مراجعه 
 .بدهيد)شارآول فعال(فعال

 ساعت زيرنظربگيريد ٦آودك را  
 .فوري برگرددبه مادربگوييداگرآودك مشكل پيداآرد ،  

 برای پيگيري مراجعه کند 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

 آششره حبلع  •
 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 ياهيموم گبلع موادحشره کش ها وسبا اگرآودك 

 د وحــاديت شــديمســموم"  طبقــه بنــدي ک راداشــته باشــديــنر يکــول يازنشــانه هــا يکــيا يــ

 راانتخاب آنيد"باحشره کش

  

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

ک از يـ چيگـذرد وه  يعت مـ سـا  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 بنديارد ف قرمز رانديرد يها
 

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

 باحشره کش د وحاديشد تيمسموم
از به يندرصورت قرار دارد  " باحشره کش د وحاديت شديمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي  
رراانجام ينصورت اقدامات زيرايدرغديرا مطابق دستوالعمل انجام ده) ABC(ا اقدامات الزم رايحا

 :ديده
ودرصورت امکان  .بيمار را وادار به استفراغ نکنيد زیرا اغلب حشره کش ها حالل نفتی دارند 

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

 .مسموميت شدید زغال فعال نباید داده شود
پوست اوراباآب وصابون  ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس کودک ريخته است ، 

 .بشوئيد
 ١-٢ mlآتروپين رابا .(تزريق آنيد عضالنی یا دقيقه ١٥طی وريدي  ٠/.٠٢ mg/kgآتروپين   

 )نرمال سالين رقيق آنيد
 دقيقه تكرارآنيدتاترشحات برونش ازبين برود ١٥تا  ١٠راهر دوزآتروپين 
 .ديو ثبت کن يرا بررس ياريک بار،تنفس،نبض و سطح هوشيقه يدق ١٠هر  
 .بدهيد )چارت مانا(درصورتي آه آودك تشنج آرده، ديازپام رآتال 
 درصورت نيازداده شود تجویز اکسيژن 
 ارجاع دهيد  تيبه نزديک ترين مرکزمسمومآودك رافوري ت يدرنهاو
 

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

شستشوي ودرصورت امکان  استفراغ نکنيد زیرا اغلب حشره کش ها حالل نفتی دارند
 .معده انجام دهيد

 :شست و شوی معده در موارد زیر توصيه می شود
 در گذاشتن سوند مهارت داشته باشداگر پزشک -١
 اگر بلع تنها چند ساعت قبل اتفاق افتاده باشد-٢
 اگر بلع سم تهدید کننده حيات باشد -٣
 اگر بلع مواد سوزاننده یا مواد نفتی وجود نداشته باشد-٤
 اطمينان از در دسترس بودن امکان تخليه محتویات معده -٥



 

 

 :طریقه انجام شست وشوی معده 
در وضعيت خوابيده به طرف چپ و به صورتی که سر بيمار پایين باشد قرار  کودک را
را از دهان وارد معده  ٢٨-٢٤طول لوله را اندازه بگيرید و یک سوند شماره .دهيد
نرمال سالين گرم شست  cc/kg  ١٠.مطمئن شوید که لوله داخل معده قرار دارد  با.نمایيد

خليه شده باید تقریبا برابر مایع داده شده حجم مایع ت.و شوی معده را انجام دهيد
 .شست وشوی معده باید تا زمان شفاف شدن ترشحات بر گشتی ادامه یابد.باشد

ممکن است نياز به لوله گذاری داخل مری برای کاهش خطر برگشت محتویات معده به 
 .نای باشد

 دهيدب) شارآول فعال(زغال فعال  در طی یک ساعت پس از بلع در صورت مراجعه 
 .درصورت امکان زغال فعال از راه دهان یا سوند معده به فرد مسموم داده شود 

 :مقدار زغال فعال تجویز شده بر اساس سن کودک
 g/kg١    :کودکان تا سن یک سالگی 

  ٥٠-٢٥  grساله                ١٢-١کودکان 
 ١٠٠-٢٥  grبالغين                               

 .آب حل شود cc ٤٠ل فعال باید در گرم زغا ٥هر *
در صورت امکان کل مقدار را در یک نوبت بدهيدو در صورت عدم تحمل در مقادیر منقسم 

 .داده شود
در صورتی که زغال فعال در دسترس نباشد اگر کودک هوشيار باشد بـا تحریـک عقـب حلـق     

اگر استفراغ نکرد .نيدبه وسيله آبسالنگ یا با  دسته یک قاشق  وی را تحریک به استفراغ ک

 ،یک داروی تحریک کننده استفراغ بدهيد

 را زيرنظربگيريد کودک ساعت ٦حداقل به مدت  
 .پيگيري مراجعه کند يبرا را بعدآودك فوري برگردد ويک روز،  مشكل پيداآرداگرآودك  

 

 
 حاد بدون عالمت تيمسموم

نان خاطر ياطمبه مادرارد قرار د " حاد بدون عالمتت يمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي 

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

 .کند



 

 

 :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    يبراازنظرمدت  ومقدار آن  دارواطالعات کامل در مورد بلع 

 .باشد
 دارد؟يا ادرار صورتي رنگ  د شکمياستفراغ ،اسهال ،در آيا: سوال آنيد

سوال يا ادرار صورتي رنگ  اسهال ،درد شکمي،عالئم استفراغ ازآودك مسموم درمورد  
 آنيد

  
 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 يبررسق ناگهاني يااندام هاي سرد تعري
 آنيد

 
 را طبقه بندي آنيد داروييچگونه مسموميت 

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

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

 
 :وجوددارد داروييسه امكان طبقه بندي براي مسموميت 

 .يداروي فيت خفي،مسموم متوسط داروييت ي،مسمومداروييديت شديمسموم
 

 داروييموميت جدول طبقه بندي کودک با مس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

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

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
 عالئم شوك •
 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  
 .ايجادآنيد

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

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

مسموميت
 متوسط
 ييدارو

نشانه هاي استفراغ يا اسهال  •
 و    يا دردشكمي

 :بلع •
-۵٠mg/kg -المنتال ازآهن٢٠ 

 يا
-> mg/kgستامينوفنا  ١٤٠ 
 يا
- mg/kgيا آسپيرين ١٥٠-٣٠٠ 
->  mg/kgايبوبروفن ٢٠٠ 
 

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

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

 .دوازده ساعت بعدآودك رادوباره معاينه نماييد 

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

 



 

 

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

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

درجــه ســانتيگراد  ٤٢درجــه حــرارت (يــا اســتفراغ واســهال خــوني يــا هيپرترمــي  داشــته باشــد 

 mg/kg٣٠٠ يـا  اسـتامينوفن   mg/kg١٤٠  ايـ  ازآهـن المنتـال   ٥٠ mg/kg از بـيش دارد يـا  )يابـاالتر 

ــپيرين ــا  آسـ ــوبروفن mg/kg٢٠٠ يـ ــد ايبـ ــده باشـ ــديرابلعيـ ــموم"  طبقه بنـ ــديمسـ د يت شـ

 راانتخاب آنيد"يداروي

  

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

يــا  المنتــال ازآهــن٢٠ ۵٠mg/kg-شــد و اســتفراغ يااســهال يادردشــكمي داشــته بااگرآــودك  •

 ايبـوبروفن  mg/kg٢٠٠  ياآمتراز آسپيرين ١٥٠-mg/kg٣٠٠ يا ستامينوفنا  mg/kg١٤٠آمتراز

متوسـط  ت يمسـموم "  طبقـه بنـدي  ف قرمـز رانـدارد   يـ رد يک از نشانه هايچيوه بلعيده باشد

 راانتخاب آنيد"يداروي

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

 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"دارويي فيخفت يمسموم"  طبقه بنديراندارد  زرد
 :شرح داده خواهد شد دارويي بامسموميت ه بنديهاي آودك ازطبق دراينجا هريک

  داروييد يت شديمسموم
ا ياز به احيندرصورت قرار دارد  "دارويي ديت شديمسموم "درطبقه بندي اگرآودآي   

 ديرا مطابق دستوالعمل انجام ده) ABC(اقدامات الزم را
) شربت اپيکا(استفراغ تحريک به  درصورتي آه آودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه آرده  

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

 بدهيد) شارآول فعال(زغال فعال  
 ارجاع دهيد ت يمرکزمسمومبه نزديک ترين وآودك رافوري 

 

  متوسط داروييت يمسموم 
اگرآودك طي يك قرار دارد  "متوسط داروييت يمسموم "اگرآودآي  درطبقه بندي  

 .ساعت پس از بلع آورده شده است ، استفراغ ايجادآنيد
 .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 ،  
 .ارصورتي رنگ است، فوري ارجاع دهيداگرادر 

 .درصورت باقي ماندن نشانه ها آودك را به بيمارستان ارجاع دهيد

 

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

صورت کنيد ودر) شربت اپيکا(تحريک به استفراغ  تايك ساعت پس ازبلع مراجعه آرده



 

 

ماه استفاده از شربت اپيکا ممنوع  ٦زير (.شستشوي معده انجام دهيدامکان 
 دوازده ساعت بعدآودك رادوباره معاينه نماييدوسپس  )است

 

 مسموميت باآهن
بيمار را از نظر عالئم بالينی مسموميت با آهن  مثل تهوع ،استفراغ ،درد شکم و اسهال  

 غلب خاکستری یا سياه می باشندمواد استفراغی یا مدفوع ا.کنترل کنيد
در مسموميت شدید ممکن است خونریزی گوارشی ،کاهش فشار خون خواب آلودگی  

 .،تشنجات وجود داشته باشد
ساعت اول ایجاد می شوند و در صورت بدون عالمت بودن بيمار  ٦عالئم معموال طی  

 .طی این مدت نياز به تجویز آنتی دوت نيست
هن متصل نمی شود و در صورت مصرف مقادیر زیاد آهن نياز زغال فعال به نمک های آ 

 .به شست وشوی  معده  می باشد
 ١٢کيلوگرم عضالنی هر /ميلی گرم  ٥٠در صورت نياز به آنتی دوت ، دفروکسامين  

 .در صورتی که بيمار شدیدا بدحال باشد،دارو انفوزیون وریدی شود.ساعت تجویز شود



 

 

 گزش وگزيدگي
 

طر فوريبررسي عالئم خ
 

 سوال كنيدگزش وگزيدگياز مادر درمورد
 

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

 
 

 
 :کنيد سوال :          استشمام آنيد و مشاهده

 ياعالئم شوك خطر نشانه هاي •
 يا استريدور 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

 
 اقدامات الزم را انجام دهيدتشخيص 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  يمـ داده  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 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

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

 :عالئم اختصاصي  به نوع گزيدگي بستگي دارد و شامل 
 شوک  
 .تورم موضعي که تدريجا در اندام مربوطه پيشرفت مي نمايد 
 از لثه ها ، زخم ها و خونريزي داخلي خصوصا خونريزي داخل مغزي:خونريزي  
 تنفس مشکل يا فلج عضالت ،فرو افتادگي پلک ،ضعف عضالني :عصبي  عالئم 
 درد عضالني ، ادرار سياه: عالئم آسيب عضالت   

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  •
 گازگرفتگيابقه س •
  مارگزيدگيسابقه  •

 .م دهيد مراجعه كرده است اقدامات زير را انجاگزش وگزيدگيبه علتاگر كودك
 



 

 

 :مراجعه کندمارگزيدگيسابقه بااگر کودک 
 مراجعه کرد مارگزيدگيباشرح حال  ياگر کودک

 چه موقع آودك گزيده شده است؟: سوال آنيد
 .باشد يم يضرور يقدام درماننوع ا يبرازمان گزيدگي اطالعات کامل در مورد 

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

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

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

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

وعالئـم  )خون روشن باسرفه ياآف آلـود ازدهـان  (خوني  خلطازبيني ،  ، خونريزي ها ،پتشي
  خونريزي داخل جمجمه اي را بررسي آنيد

  آزمون لخته مثبت:  مشاهده آنيد
سي سي خون به داخل لوله آزمايشي آه حاوي  ٢دقيقه اي باريختن  ١٠آزمون لخته   

آزمايش حاوي خون  لوله.موادضدانعقادنيست ومشاهده لخته سازي قابل انجام است
اگردرطي اين مدت لخته اي تشكيل نشد، آودك مسموميت .دقيقه آناري قرارگيرد ١٠بايد

 .ونيازمند ارجاع فوري است) تاثيرزهر(بازهردارد 
 

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

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

 
 :وجوددارد مارگزيدگيامكان طبقه بندي براي  دو

 .تيوممسممارگزيدگي بدون ت ،يمسموممارگزيدگي با 
 

 مارگزيدگيجدول طبقه بندي کودک با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 
بانداژمحکم از محل انگشتان تا 
قسمت پروگزیمال محل گزش 

 .ده کنيداستفا
 ..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

ــار  • ــدگي  ســابقه م ــيگزي  ويك
 :ازعالئم زير

 نشانه هاي خطر •
 **تمايل به خونريزي •
 دردموضعي شديد •
 يادرتنفس دنمشكل دربلعي •
 *تبآمون لخته مث •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •

 دردموضعي وتورم •
   نكروزموضعي •
 ادرار سياه •
 افتادگي پلك وفلج عضالت •

 .خاطردهيدآرامش به مادر  
 ساعت١٢تا  ٨براي   

دوباره بررسي  و اورازيرنظربگيرد
 .آنيد

 مارگزيدگي
بدون 

 مسموميت

ساعت  ٦از  ترگزيدگي بيش سابقه مار  •
 جودهيچيك ازعالئم باالوعدم و

 



 

 

 

 

 

 

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

مارگزيـدگي  "  طبقـه بنـدي   را داشته باشدازعالئم زير ويكيگزيدگي  سابقه ماراگرآودك 
 راانتخاب آنيد"ت يمسمومبا 
 نشانه هاي خطر •
 **تمايل به خونريزي •
 يددردموضعي شد •
 يادرتنفس مشكل دربلعيدن •
 *تبآمون لخته مث •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •
 دردموضعي وتورم •
   نكروزموضعي •
 ادرار سياه •
 تافتادگي پلك وفلج عضال •

  

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

ي رديـف  وهيچيک از نشـانه هـا  داشـته باشـد  سـاعت   ٦از  ترگزيدگي بيشـ  سابقه ماراگرآودك  •

 آنيد راانتخاب"مسموميت مارگزيدگي بدون "  طبقه بنديقرمز راندارد 

 

 :شرح داده خواهد شدمارگزيدگي باازطبقه بنديهاي آودك  دراينجا هريک

 ت يمسموممارگزيدگي با
 قرار دارد " تيمسموممارگزيدگي با  "درطبقه بندي اگرآودآي  

 آت نگهداريدرابا آتل بي حر) دست يا پا(اندام آسيب ديده   
در صورت احتمال گزیدگی با عالئم نورو توکسيک ،ازیک بانداژمحکم از محل انگشتان تا  

 .قسمت پروگزیمال محل گزش استفاده کنيد
 .كنيدن ازتورنيكه استفاده 
 .روي محل گزيدگي را برش ندهيد و با دهان زهررا نمكيد 
 زخم را تميز کنيد 
 رجاع دهيدي افور بيمارستانبه نزديکترين آودك را 

 

 ت يمسموممارگزيدگي بدون  
آرامش به مادرقرار دارد  "مسموميت مارگزيدگي بدون  "اگرآودآي  درطبقه بندي 

 .دوباره بررسي آنيد و اورازيرنظربگيرد ساعت١٢تا  ٨براي  و.خاطردهيد
 

 
 
 



 

 

 :مراجعه کندگزش حشرات،عقرب يارطيل اگر کودک سابقه 
ز بسيار دردناک باشدعالئم سيستميک در کودکان بسـيار  گزش عقرب می تواند تا چندین رو

مراجعـه   گـزش حشـرات،عقرب يارطيـل   باشرح حـال   ياگر کودک.شایع تر از بزرگساالن است
 کرد

 
عالئم شوك مانند تعريق ناگهاني يا ،خطر  نشانه هايآيا  کودک :مشاهده آنيد

 متناوبدرد عضالني ،اختالل ديد،استريدورتنفس مشکل يا ،اندام هاي سرد
 دارد؟ محل گزيدگي ياوجودنيشو

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

 ديکن يبررس ياوجودنيش
 

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

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 گزش حشراتقه بندي براي امكان طب 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

 اي  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

م آنافيالآسي قريب الوقوع الئبه دنبال شوك آنافيالآسي ياع 
بگرديد و اقدامات  )نت صدا، تورم زبان آوچكمانندخارش عمومي، خشو(

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

 .مارستان ارجاع دهيدبي،به  در صورت عدم بهبود 

 گزش
 شديد 

 زشگــــســــابقه  •
 :ويكي ازعالئم زير

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

 يا خرخر
 اختالل ديد يا •
 دردعضالني متناوب •

 .خاطردهيدرآرامش به ماد 
 .تجويزآنيد ديفن هيدرامينشربت  
 .درصورت نياز، استامينوفن بدهيد 
 .بگيريدزيرنظر 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 يکدراينجا هر

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

 .هنوزدرمحل گزش باقي مانده است، آن رابرداريدحشرات  اگرنيش 
 .استفاده آنيد موضعي براي آاهش درد و تورميا يخ ازآمپرس آب سرد  
مانندخارش عمومي، (م آنافيالآسي قريب الوقوع الئال شوك آنافيالآسي ياعبه دنب 

 :بگرديد و اقدامات زيررابه سرعت انجام دهيد )خشونت صدا، تورم زبان آوچك
 عضالني) ١:  ١٠٠٠/. ( ٢ mlآدرنالين   -١
 وريدي/ عضالني   mg ٢-١آمپول آلرفنيرامين مالئات  -٢
 وريدي/عضالني  ٥٠-mg١٠٠هيدروآورتيزون  -٣
 نبواليزر سالبوتامول درصورت وجوداسپاسم برونش  -٤

 .بيمارستان ارجاع دهيدبه آودك را ، در صورت عدم بهبود

 

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

ه مدت آودك رابوسپس درصورت نياز، استامينوفن بدهيدو.تجويزآنيد 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  تب، ضعف، بي اشتهايي ،خطر  آيا  کودک نشانه هاي:مشاهده آنيد

 رد؟دافلج 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 

 
 را طبقه بندي آنيد گازگرفتگيچگونه 

ز باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع آنيـد  براي استفاده از جدول طبقه بندي ا     
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

 
 :اردوجودد 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

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

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

طبقه  نشانه
 بندي

 توصيه ها

ــابقه  • ســــــــــــــ
يكي ازعالئـم  وگي گازگرفت

 :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 دهيدورف 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(امحلول بتادين ياالکل اتيليکب 
 ديارجاع ده 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"  محتمل به هاري

 

 :شرح داده خواهد شد با گازگرفتگيدك اي آوه 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 "آودآي  درطبقه بندي اگر

 دقيقه شستشو دهيد١٠باآب تميزوصابون البالي زخم راحداقل بمدت  
 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 

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