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 بررسی علل مرتبط با سوختگی ودرمان بيماران سرپایی مراجعه کننده به بخش اورژانس
 ، سکينه صيادجو*بهاره احدي

 سمنان -دانشگاه علوم پزشکي سمنان –مركز بهداشت محقق 

سوختگي نوعي جراحت پوست يا غشا مخاطي است كه در اثر گرماي شديد مواد شيميايي وجريان الکتريکي ايجاد ميشودواز  :و هدف مقدمه
مهلک ترين ضايعات فيزيکي وفيزيولوژيکي مي باشدوجز اورژانسهاي طبي قرار گرفته است . همچنين به عنوان يک علت مهم مرگ ومير 

لذا در اين مقاله برآن شديم كه علل عمده مرتبط با سوختگي را شناسايي كرده تا بتوانيم باارايه يکسري  وناتواني در سراسر دنيا محسوب ميشود
 توصيه ها وپيشنهادات الزم درمورد پيشگيري ودرمان سريعتر از بروز اين علل ودر نتيجه ميزان مرگ وميروناتواني ناشي از سوختگي جلوگيري

 كنيم.
مطالعه توصيفي تحليلي است كه در طي آن بيماران مبتال به سوختگي به بخش اورژانس بيمارستان آموزشي  مواد و روش ها: اين پژوهش يک

وپس از درمان سرپايي و اعزام به مراكز سوانح وسوختگي ، مورد بررسي قرار گرفتند.اطالعات شامل  دانشگاه علوم پرشکي سمنان مراجعه كرده
وختگي ،محل سوختگي بدن ،اقدامات درماني ومراقبتي، كه با بررسي پرونده هاي اورژانسي سن، جنس، شغل ،علت حادثه، درصد وشدت س

 بيمارمبتال به سوختگي جمع آوري گرديد.87
( سال 21-30مونث بودند.اكثريت آنان بترتيب در محدوده سني ) %3/25مذكرو %7/74بيمار مبتال به سوختگي  87 يافته ها:نتايج نشان داد از

 %71سال تشکيل مي دادندكه 12(كودكان زير %5/27نفر را)24قرار داشتند.ازاين گروه  %4/18(سال 1-6و) %5/19( سال 40-31، )8/21%
شغل آزاد،  %26كارگر، %45خانه دار ومردان بترتيب  %100متاهل بودند.ازنظر شغل زنان  %95دختر بودند.اكثريت افراد بزرگسال  %29پسرو

مايعات  ،%14، آتش با گاز%5/40، )آتش بانفت و بنزين (%7/83د.علت سوختگي به ترتيب حرارتي كارمند بودن %5/6محصل و 5/22%
 %7/76( آب جوش بوده است.اكثريت بيماران %76بوده است. بيشترين علت سوختگي در كودكان )%3/1وشيميايي %15، الکتريکي%2/24داغ

-39(، %24درصد) 10-19ند.بيشترين بيماران سوختگيشان بترتيب داشته ا 1سوختگي درجه %6/4واقليت آنان  2دچارسوختگي درجه 
بيماران  %100بيماران سرم تراپي شده بودند.از %92بوده است .ازنظر اقدامات درماني و مراقبتي  %60( وكمترين آانان باالي %5/22درصد)30

بيماران مسکن  %5/72خم وپانسمان انجام شده بود.بيماران شستشوي ز %100دچار برق گرفتگي الکتروكارديوگرافي گرفته شده بود براي 
تتابولين تزريق گرديد به  %6/20امپول توكسوئيدو %2/40آنان سوند فولي گذاشته شد به %1/47متادون و...(دريافت نمودند. براي -پتدين-)مرفين

 بيني گذاشته شده بود.–آنان لوله معدي  %8آنان سايمتيدين داده شده بودوبراي  4/18%
شايع ترين علت سوختگي اتش سوزي ودر كودكان آب جوش بود .اكثريت بيماران سوختگي از مردان جوان وفعال جامعه بودند.با  جه گيري:نتي

آموزش روشهاي پيشگيري از حريق وتصويب قوانيني در مورد ايمني دربرابر حريق مي توان اقدامات پيشگيري ودرمان به موقع در خصوص آنان 
جسماني ورواني سوختگي است وپيشگيري از سوختگي موجب كاهش هزينه هاي  وز پيشگيري موثرترين راه كاهش آسيب هايبه عمل آورد.هن

 سنگين ناشي از آن ميشودكه به جامعه تحميل ميشود.
 كلمات كليدي : سوختگي، بخش اورژانس
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