
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یش پاست که جشن بهاري چهارشنبه سوري، یک 

  .از رسیدن نوروز برگزار می شود

تمامی آیین هایی که در فرهنگ این سرزمین پایدار شده 
در ، با منش ،اخالق و خرد نیاکان ما در آمیخته  که است 

همه ي آنها، اعتقاد  به پروردگار، امید به زندگی، نبرد با 
، نمایش هاي گوناگون نمایشی نماد هادر قالب  اهریمنان

  .گنجانده شده بود

اما متاسفانه امروزه این رسم دستخوش تغییر شده و هر 
ساله در روزهاي پایانی سال باعث بروز اتفاقات همراه با 
خسارات جانی و مالیف موجب نگرانی خانواده ها را 

  . فراهم می سازد

  : توصیه هاي مهم
  . آتش روشن نکنید ،هیچ گاه براي سرگرمی-1

  .کنیدوسایل بازي بی خطر و مفرح تهیه -2

ش آتاز نگهداري مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل -3
در جیب لباس و کیف  ،حتی در مقادیر کم ،دستی بازي

  .بپرهیزید

 مخازن ،منفجره، قوطی هاي در بستهاز انداختن مواد -4
کوچک گاز و ظروف تحت فشار به داخل آتش که منجر 

  .به انفجار شدید می شود خودداري کنید

کودکان در صورت عدم دسترسی به کبریت و مواد  -5
آتش زا در منزل ، جهت تهیه مواد محترقه به فروشگاههاي 

لذا  .درنگ و مواد شیمیایی و داروخانه ها مراجعه می کنن
که اکیدا از  ،به فروشندگان این قبیل مواد توصیه می شود

  .فروش مواد آتش زا به کودکان و نوجوانان خودداري کنند
زمین  ،هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشت که-6

هموار و مسطح باشد و بهتر است آتش را بر روي زمین 
  .خاکی یا بتونی ایجاد نمایید

گونه مشکل، آرامش خود را حفظ در صورت بروز هر 
در سوختگی هاي سطحی در اندام ها به هر مرکز . کنید 

درمانی می توان مراجعه نمود و نیاز به مراجعه به مراکز 
  .درمانی سوختگی نیست

  

  : کمک هاي اولیه   
  .بیمار را آرام نمایید-1

 

دقیقه  10محل سوختگی را با آب سرد و تمیز حداقل --2

. شستشو دهید  

سایر زیور در صورت امکان انگشتر، النگو، کمربند و -3

  .آالت و و سایل تنگ و فشارنده را خارج نماید

لباس هاي سوخته عضو آسیب دیده را خارج نموده و  -4
  .در محل هایی که به بدن چسبیده، قیچی کنید

  .تاول ها را نترکانید -5

با کمک گاز استریل و یا یک پارچه تمیز بدون کرك  -6
  .محل سوختگی را به آرامی بپوشانید

نی رنده شده و به هیچ عنوان از خمیر دندان، سیب زمی -7
د و بهبودي سوختگی استفاده روغن جهت تسکین در

  .ننمایید

  .تماس بگیرید115با اورژانس -8

 

:منزلمراقبت هاي در     
تعویض پانسمان ، بسته به نوع زخم و نظر پزشک -1

  .معالج می باشد

مراجعه به درمانگاه در صورت کثیف شدن و یا باز -2
  .شدن پانسمان

 



 
 

 

قبل از مراجعه به درمانگاه محل زخم را با شامپوي بچه  -3
شستشو داده و با پارچه نرم و اتو شده روي زخم را 

  .بپوشانید

به هیچ عنوان زخم را دستکاري ننمایید و بهداشت  -4
  فردي را رعایت فرمایید 

  .تاول ها را نترکانید-5

و پر گرد و غبار  خورشید نور از قرار گرفتن در معرض -6
   .خودداري نمایید

عوارض سوختگی مانند خشکی به منظور پیشگیري از  -7
، جمع شدگی عضالت اندام هاي سوخته را حرکت مفاصل

  .دهید

، )گوشت، ماهی، جگر، مرغ (غذاهاي پرپروتئین -8
میوه، و (  نپرکربوهیدرات ، کم نمک، کم چربی، پرویتامی

  .مایعات و آبمیوه تازه و شیر مصرف کنید، ) سبزیجات

ختگی پاها ، آن ها و در سو نخوابید روي عضو سوخته-9
را باالتر از سطح بدن قرار دهید و براي مدت طوالنی پاها 

  .را آویزان نکنید

در سوختگی هاي شیمیایی مانند سوختگی با اسید یا -10
 بشوئیدآب فراوان ساعت با  24ساعت تا  2قلیا زخم را هر 

 

جهت کنترل درد  ،از مسکن هاي تجویز شده پزشک-11
  .استفاده کنید

و صورت تورم چشم ها طبیعی  در سوختگی هاي سر-12
  .رفع می شود روز 3الی  2است و معموال پس از 

کارهایی .کمک زیادي می کند ،تحرك به بهبودي بیمار-13
این . دهدانجام می باشد را شخصا انجام که بیمار قادر به 

عمل باعث کارایی سریع تر و اعتماد به نفس بیشتر براي 
  .بازگشت به جامعه و محیط کار می باشد

بعد از بهبودي کامل  .نگران لک هاي پوستتان نباشید -14
تا  ،تان زخم هایتان، با مراجعه به متخصصین پوست مشکل

  .حد زیادي برطرف می گردد

شده اید، روزي اگر در ناحیه صورت دچار سوختگی -15
شستشو داده و سپس با  آب ولرمچند بار صورت را با 

چرب نمایید و در معرض نور A+Dوازلین و یا ویتامین
  .مستقیم آفتاب یا سرماي شدید نباشید

  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی

١٣٩٦اسفند  


