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 )پزشك غير ويژه(مصدوم  ارزيابي ،طبقه بندي ودرمان كودك                 
 كودك مصدوم م يبررسي عال

 تشخيص نوع درمان                                                                                                ارزيابي   
  ريفو ياسايرحاالت جراحي حادثه-*
 
  
 

  سوختگي -*  
 
 
 
 
 
 مسموميت *-

                                                                                     
 
 
 

 
 گزش وگزيدگي -

                                                                                     
 
 
 

 
  
 

 

 

شرح حال اتفاق حادثه يا•
 زخم وخونريزي خارجي يا•
 اندام يا سفتي شكمعدم توانايي درحركت•

.هر گونه منبع خونريزي دهنده را متوقف كنيد 
راانجام دهيد٢اگركودك بعلت حادثه مراجعه كرده است اقدامات صفحه 

 شرح حال سوختگي يا سرمازدگي يا •

پوست بادرجات مختلف سوختگي •

 )نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 

 روي سطح سوختگي يخ نگذاريد 

 براي پوشش زخم استفاده نكنيد...از روغن ،كره و 
 كورتون دار استفاده نشودو پماد آنتي بيوتيك ندهيد 

راانجام دهيد ٣اگركودك با سوختگي يا سرمازدگي مراجعه كرده است اقدامات صفحه 

گزش وگزيدگيشرح حال•
 درد شديد ،تورم و تغيير رنگ محل زخم •
 وسردرد استفراغ امل شوك،عالئم عمومي ش •

 .وآن را درسطح پايين ترازقلب نگه داريد را بي حركت كنيد) كاهش حركت وجذب سم(اندام دچارگزش ياگزيدگي  

 .وازتورنيكه استفاده نكنيد تميز كنيد را زخم 

 .روي محل گزيدگي رابرش ندهيد وبادهان زهررامكش نكنيد 

 راانجام دهيد  ۶گازگرفتگي مراجعه كرده است اقدامات صفحه اگربا شرح حال گزش حشرات،عقرب ورطيل  يا  

 راانجام دهيد ۶اگركودك با شرح حال مارگزيدگي مراجعه كرده است اقدامات صفحه  

 .دو در صورت وجود احتمال صدمه به نخاع گردني ،گردن كودك را حركت ندهي.به سروگردن كنترل كنيدضربهقبل از درمان كودك، او را از نظر *

غيرقابل توضيح ياناخوشي ناگهاني •
 شرح حال مسموميت  •

سم از معده در يك ساعت اول بجز كودك غيرهوشيارو بلع مواد سوزاننده يا فراورده هاي نفتيتخليه 
 است ممنوع ماه ۶ د استفراغ بااپيكا دركودكان زير ايجا 

 هرگز از نمك براي تحريك  استفراغ استفاده نكنيد زيرا مي تواند كشنده باشد 

 راانجام دهيد ۴اقدامات صفحه   ،دارد را بلع مواد سوزاننده يا فراورده هاي نفتيتماس يا اگر شرح حال  

  راانجام دهيد  ۵اقدامات صفحه مراجعه كرده است سموم گياهي يا وكش حشره بلع مواد تماس يا  شرح حال كودك بااگر 

راانجام دهيد۵دارد اقدامات صفحهرااگرشرح حال مسموميت دارويي وموادمخدر 
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:مراجعه كرده است به علت حادثهكودكاگر   
       

:          لمس كنيد  :          مشاهده كنيد
 شكم سفتي •

اندامها و  درد درلمس •
 ستون مهره ها

 

 خطر  نشانه هاي •
 رنگ پريدگي •
 خونريزي خارجي •

 *عالئم عفونت موضعي •

 اندام عدم توانايي درحركت دادن •

          

 نشانه ها طبقه بندي انتشخيص نوع درم
درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي محل خونريزي فشارواردكنيدتا  

 )متوقف شود(خونريزي كنترل شود

نديد وتاحدي فشار داده شود كه قسمت بدرصورت نياز، باالي محل خونريزي راب 
 انتهايي زخم تيره رنگ نشود

 باآتل ، عضوآسيب ديده را بي حركت نگهداريد 
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستاننزديك ترين به  

صدمه
 شديد 

نشانه هاي خطر  يا •
 خونريزي شديد   يا •
ــت   • ــائي درحرك ــدم توان ع

 دادن اندام ها       يا
 رنگ پريدگي   يا •
 ياشكم  سفتي  •

 اندام ها يا درد درلمس •
 يا ستون فقرات

 .با سرم نرمال سالين زخم رابشوئيد  

 .برداريد) درزخم هاي آلوده  ه اشياء، لخته هاي خونباقيماند(بادقت زخم راتميزكنيد  
  مركزبهداشتي درماني ارجاع دهيدبه كودك را مناسبآنتي بيوتيك براي دادن  

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيد 
 وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد 
 .به مراقب كودك بگوييدچه موقع برگردد 

هصدم
 متوسط

:يافته زيروجودحداقل يك
زخم هاي با عاليم عفونت  •

  *موضعي
 زخم هاي عميق وآلوده •
 زخم هاي چركي •
 

احتمال .ارجاع دهيد براي بررسي بيشتر مركزبهداشتي درمانيبه 
ه صدم

غيرحادثه اي

خون مردگي هاي متعدد در •
 مراحل مختلف بهبود   يا

سوختگي درمحل هاي غير  •
 معمول مانند باسن ها 

 .اي عالئم عفونت كنترل كنيدروزانه زخم رابر 
 . شستشودهيديكبارآنرا باآب تميزتابهبودزخم، روزانه  
 .كزاز رابررسي كنيد واكسيناسيونوضعيت  
 .به مراقب كودك بگوييدچه موقع فوري برگردد 

صدمه خفيف حوادث بدون خونريزي •
 ياخونريزي اندك

 

 طبقه بندي  
 كنيد  

است شامل قرمزي، دردموضعي، تورم وگرمي  موضعي عالئم عفونت *
 )با يابدون چرك ياتب( 
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 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان

 ABC )( امات ثبات كودك راانجام دهيد درصورت نيازاقد 

درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي محل خونريزي فشارواردكنيدتا  

 )متوقف شود(خونريزي كنترل شود

 باآتل ، عضوآسيب ديده را بي حركت نگهداريد 

 فوري به بيمارستان ارجاع دهيد 

حادثه

 شديد 

عالئم خطرفوري  يا •

 خونريزي شديد   يا •

ائي درحركــت عــدم توانــ •

 دادن اندام ها       يا

 رنگ پريدگي   يا •

 سفتي شكم •

 .با سرم نرمال سالين زخم رابشوئيد•

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

 .برداريد) درزخم هاي آلوده ( وبدشكل گرفته را 

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

 .درمان كنيد

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيد•

 وضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي كنيد•

 .به مراقب كودك بگوييدچه موقع برگردد•

حادثه

 متوسط

:وجودحداقل يك يافته زير

زخم هاي با عاليم  •

 عفونت موضعي 

 زخم هاي عميق وآلوده •

 زخم هاي چركي •

 

حادثه .به مشاوره كودكان ارجاع دهيد•

غيرعمدي 

 احتمالي

خون مردگي هاي متعدد •

 در مراحل مختلف بهبود   يا

سوختگي درمحل هاي غير  •

 معمول مانند باسن ها

 .روزانه زخم رابراي كنترل عالئم عفونت چك كنيد•

 .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيد•

 .نيدوضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي ك•

 .به مراقب كودك بگوييدچه موقع برگردد•

حادثه خفيف حوادث بدون خونريزي •

 ياخونريزي اندك

•  

 طبقه بندي   

 كنيد  

    

 :گي مراجعه آرده است  آودك باسابقه سوختاگر
:        نگاه آنيد،معاینه کنيد  :سوال کنيد

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

 رامطابق جدول زير مشخص آنيد
 نشانه های عفونت درسطح سوختگی •
 )ثل شکستگیم(آسيب های همراه •

 

 نشانه هاي خطر •
 عامل بروز  •

 ؟ چيست سوختگي
شعله ، مايعات (

داغ ، شيميايي، 
 ...)الكتريكي و

سابقه بيماریهای  •
 مزمن

 
  
 
 
 
 

         

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 جام دهيدان را )تنفس-بازآردن راه هوايي(آمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نياز 
 براي پيشگيري از پايين آمدن قند خون ،اقدامات الزم راانجام دهيد 
 ازراه دهان چيزي نخورد %15در سوختگی استنشاقی ، صورت و سوختگی بيش از  
لباس های فشاری وتنگ خارج شود ومناطقی که لباس به بدن چسبيده ازاطراف با  

 قيچی جدا شود ونباید کنده شود
 ب سرد نشویدسطح سوختگی را با آ 
برای اجتباب ازکاهش دمای بدن از حوله یا ملحفه تميز وخشک استفاده کنيد وبيمار  

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

 امکان انجام وسپس ارجاع دهيد
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانکودک رابه  ازاقدامات فوق،پس  

 

سوختگي
 شديد 

 نشانه هاي خطر   •
باضخامت سوختگي  •

  II(10%درجه(نسبي
 وبيشتر

 سوختگي عميق •
 و بيشترIII(2%درجه(
دست  ،گي صورتسوخت •

،سطح مفصل،اندام 
تناسلي وسوختگی 

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

 )شکستگی(همراه
 سابقه بيماری مزمن •
 

 .درداستامينوفن بدهيد کاهشبراي   
 )گراددرجه سانتي 8-15( سرد باآب تميز ونرمال سالينسوختگي را واطراف محل 

 شستشودهيد
 )نترآانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 
 روي سطح سوختگی يخ نگذارید 
 برای پوشش زخم استفاده نکنيد...از روغن ،کره و 
 و پماد کورتون دار استفاده نشودآنتي بيوتيک ندهيد 
...) باسيتراسين ، نيتروفورازون ،جنتامایسين و(سطح زخم را با پماد ضعيف   
 .گازاستريل بگذاریدوشانيد وروی آن بپ

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

يه مادر توصيه کنيددرصورت بروزتب ،بيقراری،استفراغ ،تشنج ونخوردن غذافوري  
 .مراجعه نماید

 .جهت پيگيري زخم سوختگی،دوروزبعد مراجعه آند 
 سازي آزاز رابررسي آنيدوضعيت ايمن   

سوختگي
 متوسط

باضخامت سوختگي  •
%10کمتراز)IIدرجه(نسبي

  
سوختگي عميق  •
 % 2 کمتراز)IIIدرجه(
 
 

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

 یا اکسيدروی استفاده کند )وازلين(ی مرطوب کنندهپوست از کرمها
 .يه مادر توصيه کنيددرصورت بروزتب ،تشدید دردویا تغيير رنگ سوختگی مراجعه نماید 

سوختگي
 خفيف

 سوختگي سطحي •
بدون تاول همراه با )Iدرجه(

 درد 

 

طبقه 
 بندي

 آنيد  

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

 
. رادرنظربگيريد )IIIوIIدرجه(شديدومتوسط تنهاسوختگي هاي 

 ازسرخي ساده پوست صرف نظرآنيد
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:مراجعه كرده است ينفتفراورده هايبلعتماس ياشرح حالكودك بااگر  
:         استشمام كنيدومشاهده :       ال كنيدسو

 خطر نشانه هاي •
 سرفه وتنفس مشكل •
ي نفت موادبويي كه احتمال استفاده از •

 را قطعي كند )نفت،بنزين،گازوئيل(

 ؟ بلع زمان تماس يا •
 

 
 

 :مراجعه كرده است   سوزاننده مواد بلعتماس يا شرح حالكودك بااگر
:         استشمام كنيدومشاهده :       سوال كنيد

 خطر نشانه هاي •
 سوختگي دهان ويا مشكل بلع •
 موادبويي كه احتمال استفاده از •

پاك كننده ها،سفيدكننده (سوزاننده 
 را قطعي كند )هاوغيره

 ؟ زمان تماس يا بلع •
 

 
 

   

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 ..انجام دهيدآن را  كمك هاي اوليه،احياء ،درصورت نياز 
 .زغال فعال ندهيد،تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 

  .تعويض لباس كودك ، شستشوي بدن وقسمتهاي كه به فرآورده هاي نفتي آغشته است 
 .ارجاع دهيد )بيمارستان( درمانينزديكترين مركز به  

مسموميت 
شديد و حاد 

 ينفت

 سرفه وتنفس مشكل  يا •
 خطر  نشانه هاي •

 .زغال فعال ندهيد.تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام ندهيد 
 تعويض لباس كودك ، شستشوي بدن وقسمتهاي كه به فرآورده هاي نفتي آغشته است  
 .كودك را زيرنظربگيريدساعت  ۶براي  
 .فوري برگرددبه مادربگوييداگركودك سرفه ياتنفس مشكل پيداكرد ،  
 .پيگيري كنيد را بعدكودك يك روز 

مسموميت حاد
 ينفت

 ۶خوردن مواد نفتي كمتراز  •
 ساعت ونبودن عالئم باال

 

 زغال فعال ندهيد .تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام ندهيد 
 .فوري برگرددوييداگركودك سرفه ياتنفس مشكل پيداكرد ، به مادربگ 
 .پيگيري كنيد را بعدكودك يك روز 

مسموميت 
 ينفت خفيف

 ۶خوردن مواد نفتي بيشتراز  •

 ساعت ونبودن عالئم باال
 

 طبقه بندي
 كنيد

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 ..انجام دهيدآن را  كمك هاي اوليه،احياء ،درصورت نياز 
 .زغال فعال ندهيد نجام ندهيدتحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده ا 

شستشودهيد سالينويانرمال باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها محل افواطر محل 
 ارجاع دهيد )بيمارستان( درمانينزديكترين مركز فوري به  

مسموميت شديد و
موادسوزانندهحاد 

يا بلعدرعملمشكل •
 يا خطر نشانه هاي •

  درگيري چشم ها يادهان •

در اولين و زغال فعال ندهيد ،شستشوي معده انجام ندهيد ،به استفراغ نكنيد تحريك  
 .براي رقيق كردن سم به بيمار بدهيدبه مقداركم ودفعات متعدد فرصت ممكن آب و شير 

 شستشودهيد سالينويانرمال  باآب تميز وفراوانراتماس  محل واطراف محل 

 .ساعت كودك را زيرنظربگيريد ۶براي   
 .فوري برگرددپيداكرد ،  تنفسي،بينايي وسختي دربلع وييداگركودك مشكلبه مادربگ 
 .پيگيري كنيد را بعدكودك روز يك 

مسموميت حاد
 موادسوزاننده

خوردن مواد سوزاننده •
ساعت ونبودن  ۶كمتراز 

 عالئم باال
 

در اولين و زغال فعال ندهيد ،شستشوي معده انجام ندهيد ،تحريك به استفراغ نكنيد  
 براي رقيق كردن سم به بيمار بدهيدبه مقداركم ودفعات متعدد ممكن آب و شير فرصت 

 .فوري برگرددپيداكرد ،  تنفسي،بينايي وسختي دربلعبه مادربگوييداگركودك مشكل  
 .پيگيري كنيد را بعدكودك يك روز 

خفيفمسموميت
 موادسوزاننده

خوردن مواد سوزاننده •
ساعت ونبودن  ۶بيشتر از 
 عالئم باال

 

 طبقه بندي  
 كنيد 
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:مراجعه كرده است )ارگانو فسفره(وسموم گياهي كشحشرهبلع موادتماس تنفسي ياپوستي وياشرح حالكودك بااگر
 

:     سوال آنيد  :          مشاهده آنيد

 خطر نشانه هاي •
  مردمك تنگ شده سرسنجاقي •

 *پاراسمپاتيك نشانه هاي •

اسهال، ، تعريق ،  دهاندزياآبريزش  (
 راه هاي تنفسي  افزايش ترشحات

 )نيعضال گرفتگيو ،اشك ريزش

 ؟زماني چه  از •
 چه سمي ؟ •

 

          

 

 

 

 

 
 :مراجعه كرده است  يا موادمخدر دارويي مسموميت شرح حالكودك بااگر

:           سوال آنيد  :          مشاهده آنيد

 رخط ينشانه ها •
 تنفس مشكل  •
درجه  42(افزايش درجه حرارت بدن •

 )سانتيگراد ياباالتر
درجه 35(درجه حرارت بدن كاهش •

 )ترپايين سانتيگراد يا
 

 چه دارويي؟ •

 ؟زماني چه  از •
 چقدر؟ •
 استفراغ ،اسهال ،درد شكمي آيا •

 دارد؟
 
 

          
 
 

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيد راآن  كمك هاي اوليه،به احياءازدرصورت ني 

 بيمار را وادار به استفراغ نكنيد زيرا اغلب حشره كش ها حالل نفتي دارند 
پوست اوراباآب وصابون  ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس كودك ريخته است ، 

 .بشوئيد
 .ارجاع دهيد درمانينزديكترين مركزفوري به  

مسموميت
شديد و حاد

 با 
حشره آش

ياســموم  كــشحشــره بلــع  •
 :ويكي ازعالئم زير گياهي

 خطر   نشانه هاي  •
مردمك تنگ شده سر  •

  سنجاقي
يكي ازنشانه هاي  •

 *پاراسمپاتيك
پوست اوراباآب وصابون  ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس كودك ريخته است ، 

 .بشوئيد
 حشره كش ها حالل نفتي دارندبيمار را وادار به استفراغ نكنيد زيرا اغلب 

 .كودك را به نزديكترين مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد

احتمال 
مسموميت
 حاد با

حشره آش

ياسموم  كشحشره بلع  •
ساعت وبدون  ۶كمتراز گياهي

 فوقهيچيك ازنشانه هاي 
 

 .اطمينان خاطردهيد
 فوري برگرددبه مادربگوييداگركودك مشكل پيداكرد ،   

 .پيگيري كنيد را دكبعدكوروز كي

مسموميت
حاد بدون 

 متعال

ياسموم  كشحشره بلع  •
ساعت وعدم  ۶از  تربيش گياهي

 وجود عاليم باال

 طبقه بندي   
 آنيد  

    

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

کودک هوشيار باشد با تحريک عقب حلق به وسيله 
آبسالنگ يا با  دسته يک قاشق  وي را تحريک به 

اگر استفراغ نکرد ،يک داروي تحريک .استفراغ کنيد
ماه استفاده  ۶زير (کننده استفراغ مانند شربت اپيكا 
 mlشربت اپيكا. بدهيد )از شربت اپيکا ممنوع است

سال داده ٢براي باالي ml 15سال يا  ٢ماه تا ۶ي برا10
 )مي شود

 ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به  

مسموميت
 ييدارو

ــر  ــم زي ــك از عالئ بامصــرف  وجودهري
 :دارو

 تنفس مشكل  •
 خطر  نشانه هاي•
 بدن درجه حرارتافزايش ياآاهش •
 استفراغ ،اسهال ،درد شکمي•
 خوردن نامعلوم ازهر دارو•
 رمقداراز دارو غيرتجويزيخوردن ه•
 مصرف هر مقدارازموادمخدر •
 

 

 طبقه بندي   
 آنيد  
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 :است   گزيدگي مراجعه كرده كودك باسابقه مار اگر  
:              سوال آنيد  :          مشاهده آنيد

 نشانه هاي خطر  •
 تورميا درد موضعي  •
 موضعی سياه شدن •
 ادرارقهوه ای تيره تا سياه رنگ •
 مشكل دربلعيدن و صحبت کردن •
 يمشكل تنفس •
 افتادگی پلک و فلج عضالت •
يا نقاط  زخم هابيني ،خونریزی از لثه ها ، •

 **نريزي زيرپوستخو
  محل گزيدگي •

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

 
 

        
 
 

 :مراجعه كرده است  حشرات ، عقرب يا رطيل كودك باسابقه گزش  اگر
 :          مشاهده آنيد

 خطر  نشانه هاي •
 تنفس مشکل يا خرخر •
 اختالل ديد •
 درد عضالني متناوب •
 محل گزيدگي ياوجودنيش •

      
 

 :مراجعه كرده است  گرفتگي زاكودك باسابقه گ اگر  
:               مشاهده آنيد :                 سوال آنيد 

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

ی ،ترس ازآب مانندتحريک پذير
 يانور، افزايش ترشح بزاق

 فلج شل پايين رونده •

سگ،ر گربهيواناتي نظيآيا كودك توسط ح -
 ....)شغال،خفاش( ياحيوان مشكوك به هاري

 شده است؟ ياليسيده دهيگز

 
 

 

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 زخم را تميز کنيد 
ررا مکش روي محل گزيدگي را برش ندهيد و با دهان زه 

 .نکنيد
 استفاده نکنيدازکمپرس یخ به هيچ عنوان  
رابا آتل بي حرآت نگهداريدودر ) دست يا پا(اندام آسيب ديده  

 سطح پایين ترازقلب نگه دارید
در صورت وجود عالئم نورو توکسيک ، از محل انگشتان تا قسمت  

 .پروگزیمال محل گزش بانداژ کنيد
 ..كنيدن ازتورنيكه استفاده 
 ارجاع دهيد بيمارستانبه نزديکترين فوری  

 مارگزيدگي
با 

 مسموميت

گزيـــدگي  مـــار شـــرح حـــال •
 :ازعالئم زير ويكي

 نشانه هاي خطر •
 **تمايل به خونريزي •
 وتورم دردموضعي شديد •
 يادرتنفس مشكل دربلعيدن •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •
   سياه شدن موضعي •
 تا سياه ادرارقهوه ای تيره  •
 تي پلك وفلج عضالافتادگ •

 استفاده نکنيدازکمپرس یخ به هيچ عنوان   
  زخم را تميز کنيد 
 .وضعيت واآسيناسيون آزاز رابررسي آنيد  
 .دوباره بررسي آنيد وساعت کودک رازيرنظربگيرد ١٢تا  ٨براي  
 فوري برگرددپيداكرد ،  خاطردهيدوبگوييد اگرآودك مشكلیآرامش به مادر 

مارگزيدگي
بدون 

 مسموميت

از  تريدگي بيشگز سابقه مار  •
ساعت وعدم وجودهيچيك  ۶

 ازعالئم باال

   
 طبقه بندي 
 آنيد  

    

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 .براي آاهش درد و تورم استفاده آنيديا يخ ازآمپرس آب سرد 

  زخم را تميز کنيد
 روی محل گزیدگی رابرش ندهيد وبادهان زهررامکش نکنيد 

  يدوازتورنيکه استفاده نکن
 ارجاع دهيدنزديکترين مرکزدرماني فوري به  

 گزش
 شديد 

ويكـي   زشگشرح خال 
 :م زيریازعال

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

  زخم را تميز كنيد
 .وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد  
 .تجويزكنيد ديفن هيدرامينشربت  
 .تامينوفن بدهيددرصورت نياز، اس 
 .اگرعالئم پيداكردفوري ارجاع دهيد.زيرنظربگيريد ساعت ١٢تا۶كودك رابه مدت  
 فوري برگرددخاطردهيدوبگوييد اگركودك مشكلي پيداكرد ، آرامش به مادر 

گزش 
عيرشديد

) تحريك (واآنش  •
 موضعي

 

 طبقه بندي
 كنيد  

 توصيه ها طبقه بندي نشانه
يكـــي وگي گـــازگرفتســـابقه •

 :ازعالئم زير
 نشانه هاي خطر •
 تب، ضعف، بي اشتهايي•
 ظهور ناگهاني عالئم عصبي •
 فلج شل پايين رونده•

مظنون 
به 
 هاري

 اقدامات محتمل به هاري راانجام دهيد 
  ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به   
گزارش فوري به ورديرد قرارگيوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 تان داده شودمرآزبهداشت شهرس
 

گي وعدم گازگرفتسابقه  •
 وجودهيچيك ازعالئم باال

 محتمل
به 
 هاري

 دقيقه شستشو دهيد10باآب تميزوصابون البالي زخم راحداقل بمدت  
 كف صابون را بااستفاده ازفشارآب ازالبالي زخم شسته شود 
 قسمت هاي له شده وكثيف از زخم جداشود 
 زخم راضدعفوني كنيد) %70-40(بامحلول بتادين ياالكل اتيليك 
 ديارجاع ده شهرستانبهداشت زكودك را فورا به مرك   
 گزارش به مركزبهداشت شهرستان داده شودو رديقرارگ نظروان مهاجم تحت يح 

طبقه بندي

كنيد  
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:اقدامات اوليه در سوختگي هاي اختصاصي وسرمازدگي
  
 
 
 

         

 اقدامات اوليه برای سرمازدگی 
 خارج کردن همه لباس های خيس از بدن  
 باز کردن تمام لباس های فشاری مثل دستکش ، پوتين ، کمربند ، جوراب  
 قرار دادن عضو صدمه دیده در آتل با پوشش نرم فراوان  
 باال قرار دادن اندام  
 ار و دوداجتناب از سيگ 
با کنترل دقيق درجـه  (درجه سانتيگراد ۴٢-۴٠گرم کردن سریع توسط آب با دمای  

 .دقيقه کافی است  ٣٠-١۵معموًال بين ) حرارت آن
باعـث سـوختگی   ( ممنـوع اسـت  گرم کردن توسط وسایل حرارتی به هر شـکل   

 )می شود
 )باعث افزایش صدمه می شود( ممنوع استماساژ دادن عضو به هر دليل  
ول های حاوی مایع روشن باید توسـط قيچـی دبریـدمان شـده و مـایع داخـل آن       تا 

 .شستشو داده شود
 تاول ها ی حاوی مایع خونی نباید دستکاری شود 
  کزازترزيق واآسن  

 پانسمان به صورت روزانه مکرر 

 :اقدامات سوختگی شيميایی 
 پاك آردن موادشيميايي ازپوست 
 شستشوبامقاديرزيادآب مقطريانرمال سالين ياآب لوله آشي 

o  دقيقه ٣٠-۶٠در مورد مواد اسيدي 
o  ساعت ۴-٢در مورد مواد قليايي 

 دقيقه است٢٠حداقل زمان شستشوتماس باچشم درمورد 
 استفاده نشوداده ديگري به هيچ عنوان ازم 
 برداشته شودوزيرآنهاشستشوداده شود"حتما ها تاول 

 درسوختگي با قير  اقدامات
 

 .به سرعت سطح قير را با آب خنک،سرد کنيد 
پارافين  وبرای حل کردن قير به تدريج می توان از کره، روغن بچه  

 .استفاده نمود) چند روز(در طی چند پانسمان 

 پيگيري
 
 
 

         

 پيگيري  کودک دچارسوختگي 
 روز2د از بع

 محل سوختگی آودك رانگاه آنيد
 آنيد اندازه گيري را آودكدرجه حرارت 

 : درمان 
 :آودك را فورًا به نزديكترين مرآز درماني  ارجاع دهيداگر 

 يا وجود دارد آاهش دماي بدنمانند حال عمومی بد ،تب ویا  جدياحتمال عفونت   
 :عالئم زيردرزخم بيمار ديده شود 

 ی یا سياه رنگ به صورت نقطه ای در سطح زخم سوخته وجوددارد تغييررنگ قهوه ا.1
 اطراف پوست سوخته تغييررنگ دارد .2
 ترشح بدبو دارد .3
 تاخير دربهبود زخم .4
 درجه سوختگی بدتر شده است.5
  ترشح زردرنگ درسطح زخم.6

 .روز بعد مراجعه نماید٢به مادر توصيه آنيد  عفونت وجود ندارداگر  
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