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  . مي باشد الكتريكي

  اقدامات اوليه و فوري

حادثه وبالفاصله از امدادگر دور كردن مصدوم از محل  - ۱

تماس ۱۱۵باشماره تلفن(اورژانس درخواست كمك كنيد 

 )بگيريد

پارچه ضخيم بپوشانيد  يكفرش و ،كت ،با پتو را مصدوم -۲
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 ۱۰كنيد مي توانيد به مدت  محل سوختگي را خنك- ۳

  دقيقه زير جريان آب خنك تا آرام شده درد قرار دهيد

  مصدوم را آرام كنيد - ۴

در آوردن لباسهاي مصدوم را در اسرع وقت خارج كنيد  -۵

دقت شود جدا كردن ( تا از صدمات بعدي جلوگيري  شود  

به پوست چسبيده اند  كامال ه و موادي كهبالسقسمتهاي از

  )لزومي ندارد



خارج كردن ساعت و كمربند وزيور آالت كه مي تواند با - ۶   

  گردد ضايعات سوختگيتشديدباعت  خود حرارت

  ديده دست نزنيد آسيببه ناحيه  - ۷

  از زدن هرگونه پماد يا روغن استفاده نكنيد -۸

  تاولها را پاره نكنيد -۹

  : خطر  دهنده  افزايش  عوامل

يا   در رختخواب  ، سيگار كشيدن احتياطي ، بي استرس

 . احتمال  افزايش  باعث  تمامي موارد فوق.  الكل  مصرف

   شوند مي  حوادث

  گرما يا اشعه  در معرض  قرار گرفتن  دربرگيرنده  كه  مشاغلي

در   كه  ها، يا كساني ها، پليس نشان باشند، مثالً آتش

  . كار مي كنند  نظامي  هاي صنايع كارخانه

    ساختمان  كشي  در سيم  مشكل

  شده  باال تنظيم  حرارت  درجه  روي   كه  هايي ن  آبگرم-

  .باشند

  

   :پيشگيري  

  . نماييد  استفاده  ضد آفتاب  از كرم  از خانه  در بيرون

  . كنيد  ايمن  سوزي خود را از نظر آتش  خانه-

 حفاظتي  و وسايل  ، لباس يا اشعه  آتش  در نزديكي-

  . كنيد  رعايت  دقت  را به  ايمني  بپوشيد و نكات  مخصوص

  به. كنيد  جداً خودداري  لخت  برق  هاي سيم  به  زدن  از دست

،  از كبريت  با استفاده  ايمني را در رابطه  نكات  فرزندانتان

،  الكتريكي  هاي اجاقگاز و   ، و اجاق برق  ، سيم ، پريز برق آتش

  . بياموزيد

  المپ  جاي  و يك  سمت  پريز در يك  يك  كه  سياري  از سيم

زيرا . را دور بيندازيد  ، آن نكرده  ديگر دارد استفاده  در سمت

  .  است  خطرناك

  استفاده بي  برق  پريزهاي  داريد، روي  اگر فرزند خردسال

  از پوشش  قسمتي  كه  هايي سيم و بگذاريد  حفاظتي  درپوش

  .كنيد  تعويض است  رفته از بين آنها

  

  

  

  FO-TR-۰۷: سندشماره 

  A:شماره ويرايش

  

  هداشتي درماني كاشانبدانشگاه علوم پزشكي وخدمات 

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
 

  سوختگي ها
  

  

  

  واحد آموزش

 بيمارستان سيدالشهداء
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