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 سوختگی در بارداری

 ۹پور ، سودا صادق2، مینا گالشی1آباد فریبا علیزاده شرج

 دانشگاه ازاد اسامی، واحد چالوس، کارشناسی ارشد مامایی  -1
 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اه روحانی، کارشناسی ارشد مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  -2
 جراحی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی   -۹

تواند اثرات  های مربوطه می باشد که آسیب : یکی از دایل مهم مرگ و میر، سوختگی و آسیب های ناشی از آن میمقدمه
 ن وارد کند.باری را بر اعضاء و سیستم بدن انسا زیان

ها حاکی از آن بوده است که اگر فرد آسیب دیده زن باردار باشد، نوع و شدت آسیب وارده با توجه به شرایط  : یافتهها یافته
تواند سبب سقط جنین، مرگ داخل رحمی و  تواند تشدید شود. سوختگی در دوران بارداری می فیزیولوژیک بارداری می

در مادر و جنین بستگی به عواملی نظیر: درصد سطح ناحیه سوخته، وضعیت سامت مادر،  زایمان زودرس گردد. میزان بقا
شدت سوختگی، سن حاملگی و درگیری سیستم تنفسی دارد. از بین موارد ذکر شده، میزان درصد سوختگی سطح کلی بدن و 

 اند. ن بودهآگهی و پیامد مرگ مادر و جنی سن بارداری مادر مهمترین عوامل تاثیر گذار در پیش
 

باشد، چرا که  های اورژانس می اند که سوختگی در حاملگی چالشی مهم در بخش : نتایج مطالعات نشادن دادهگیری نتیجه
شود تا معیارهای تشخیصی و درمانی تغییر کنند. بنابراین به دلیل  تغییرات عملکردی و فیزیولوژیک در بارداری سبب می

عروقی مایع درمانی در زنان باردار باید با دقت بیشتری انجام گیرد. پژوهشگران  -ات قلبیافزایش حجم داخل عروقی و تغییر
از سطح بدن را درگیر کرده باشند تاثیر نامطلوبی بر پیامد  %۲۲-0۲ها بیش از  به این نتیجه دست یافتند که اگر سوختگی

های ویژه همانند  جنین مادر باردار مبتا به آسیبتوانند داشته باشند. همچنین این پژوهشگران معتقدند که  بارداری می
 عنوان بیمار دوم تلقی شود.  ها باید به سوختگی

 آگهی : سوختگی، بارداری، پیشکلید واژه
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