خاموش کردن آتص یادورکردن از منبع:
ٍقتی لثاس ّا آتص تگیرًذ،هی تَاى تا خَاتاًذى
هصذٍم رٍی زهیي ٍغلتاًذى اٍ،آتص راخاهَش
کرد.ازّرچیسی کِ تتَاًذ،ضعلِ ّا راکوتر
کٌذ(هثل

پتَ،قالیچِ،یاکت)هیتَاى

استفادُ

ّرگسهصددددددددذٍم سددددددددَختِ رادریددددددددخ
ًپیچیذٍّرگسازپاًسدددددواًْای سدددددرد تدددددیص
ازچٌذدقیقْاستفادُ ًکٌیذ.ایي اقذاهات هوکي است
آسددیة تددافتی راتیطددترکٌذٍتاعث کدداّص درجددِ
حددرارت تددذى در تیودداراًی کددِ سددَختگی ٍسددیع
دارًذ،گردد.

ً.تایج اقذاهات ترای تیواراًی کِ سَختگی
ضویایی دارًذ،تِ طَرهطخصی تا ضستطَی
سریع ٍهذام جراحت درهحل حادثِ ،تْتر هی
گردد.

ًوَد.جْت پیطگیری از صذهات اسکلتی
عضالًی در سالوٌذاى ٍافراد دارای هطکالت
حرکتی ًحَُ خَاتیذى ًٍطستي تِ هالیوت
،آهَزش دادُ هی ضَد.تی حرکت ًگِ داضتي
هصذٍم تاعث هی ضَدکِ اٍضعلِ ّای آتص ٍدٍد
را تٌفس کٌذ ٍ دٍیذى اٍضعلِ ّا را تیطتر هی
کٌذ.اگر علت آتص سَزی الکتریکی است،تایذ
قثل از حرکت تیوار جریاى ترق قطع ضَد.

خنک کردن محل سوختگی:

ضستطوی سوختگی های زخم:
ایي سَختگی ّا تراثرتواس تاهَادخَرًذُ ایجادهی
ضددددددددددددًَذٍتایذفَرا ضستطددددددددددددَ دادُ
ضًَذ.اکثراآزهایطگاّْای ضدیوی دارای یدک دٍش
پرفطارترای چٌیي فَریت ّایی ّسدتٌذ.اگدرچٌیي
حادثددِ ای در خاًددِ رٍی دّددذ،هادُ ی ضددیویایی
رازدٍدُ ٍفَرا لثداس ّدادرآٍردُ هدی ضًَذٍسدپس
ّوِ ی قسوتْایی کِ تا ایي هدادُ توداس داضدتِ
است ،ضستطَ دادُ هی ضَد.

پس از خاهَش کردى ضعلِ ّا،هحل سَختگی

ترای ضستطَ هی تَاى از دٍش آب یدا ّرًدَآ آب

ٍلثاس ّای چسثیذُ تِ آى تا آب سردخیس هی

جاری دیگر استفادُ کرد.اگرهادُ ی ضدیویایی ٍارد

ضًَذ.تِ طَر خالصِ خٌک کردى زخن رًٍذ

چطددددن ضددددَد،تایذفَراتاهقذارزیادی آب سددددرد

سَختي راهتَقف هیکٌذ.الثتِ ّ،رگسیخ را

ٍتویسچطن ّا را ضست

هستقیوارٍی هحل سَختِ تِ کار ًثریذ.

برطرف کردن هر عامل فطارنذه:
درصددَرت اهکدداى تایددذفَرالثاس ّددای تیوددار
درآٍردُ ضًَذ.لثاس ّایی کدِ چسدثیذُ ضدذُ
تاضٌذراهی تَاى تا خٌک ضذى،درجای خَدرّا
کددرد.سایرالثسددِ ٍّوددِ زیَرآیتثایددذدر آٍردُ
ضًَذتاّن اهکاى تررسی تیوار فراّن گدرددٍّن
ازتٌددددن ضددددذى آًْاهتعاقددددة ادم سددددریع
تیوار،جلَگیری ضَد

پوضانذن زخم:
زخن سدَختگی تایذدرسدریعتریي زهداى هوکدي
پَضاًذُ ضَد تااهکاى آلدَدگی هیکرٍتدی آى تدِ

ازپوادّاٍهرّن ّاًثایذاستفادُ ضَد.تِ جسپاًسدواى
ّ،ددید دارٍیاهددادُ ای ًثایددذترای زخددن سددَختگی
درهحل حادثِ استعوال ضَد.

بیمارستان سوانح سوختگی گناوه

مح
اقدامات فوری رد ل

حذاقل ترسذ،دهای تذى حفد ضدَدٍدرد ًاضدی
ازتودداس ّددَا تددازخن ،کدداّص یاتددذ.درضددرای
اضطراری ازّرپارچِ ی تویسٍخطکی هدی تدَاى

سانحه ی آتش سوزی

ترای پاًسواى استفادُ کرد.
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