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 تاریخ:..........................                                                   طرح درس رشته جراحی عمومی                                                               

 اورژانس در اولیه برخورد در حاد سوختگی با بیماران درمان و مدیریت عنوان درس:

 مبین محمدرضا دکتر دهنده: ارائه

 (ورزیعلوم بالینی)کار :مقطع پزشکیانشجویان د :هدف گروه

 اورژانس اولیه برخورد در حاد سوختگی با بیماران و درمان  مدیریت باآشنایی  هدف کلی:

 دهد. را انجام فازحاد سوخته در بیمار و درمان  اولیه برخورد بتواند باید دانشجو دوره این درپایان :اختصاصی هدف

 

 حیطه دانش

 . شرح دهدبیمار سوخته را به طور اصولی  یزیکیف اولیه ینهمعا .1

 .مشخص کندی و شرایط گردش خون راه های هوایی، وضعیت تنفس وضعیتشرح دادن قابل حیات بودن بیمار را با   .2

 بیمار پایدار، غیرپایدار و نیازمند احیا سریع و در بتواند ویژگی هایه . بطوریکدعریف کنبه طور طبقه بندی شوک ت یک بیمار رااری همودیناموضعیت پاید .3

 دهد. شرحصورت لزوم انجام مداخله را 

ردنی و بی حرکت اقدامات اولیه احیا شامل رگ گیری، شروع مایع درمانی، لوله گذاری راه هوایی، تعبیه تیوب نازوگاستریک، تعبیه سوند فولی، بستن کالر گ .4

 .بصورت مرحله بندی شده توضیح دهد را سازی لگن و اندام های آسیب دیده

ود سابقه بیماری زمینه ای مثل فشارخون باال، مربوط به وج مواردباید  .نام ببرداو را  همراهان یا یماراز ب یقشرح حال کامل و دقیک  خذامراحل له در این مرح .5

 کند.ذکر دارو و اعمال جراحی قبلی را دیابت، بیماری قلبی عروقی و بیماریهای ریوی، سابقه مصرف 

 .شرح دهداز سر تا انگشتان پا را ارگانها معاینات مربوط به دهد. به طوریکه  توضیحا به طور کالسیک معاینات ثانویه بیمار آسیب دیده ر .6

 کند. اشارهو نیاز به بررسی آنها های همزمان آسیب احتمال وجود به   .7

 برای تعیین درجه سوختگی بر تعاریف زیر مسلط باشد.کند.  ریفدرجه سوختگی را تع .8

 احساس درد بدون بروز تاول و از هم گسیختگی الیه خارجی جلددرجه یک: قرمزی، تورم  و سوزش پوست همراه با  .1

درجه دو سطحی: قرمزی، زیرجلد منقوط خونریزی دهنده، سوزش و درد شدید به همراه بروز تاول و برهم ریختگی ظاهری پوست بدون نمایان  .2

 شدن الیه چربی زیرجلدی

 فه نمایان شدن الیه چربی زیرجلدیدرجه دو عمقی: مشاهده نشانه های سوختگی درجه دو سطحی به اضا .3

 درجه سه: از بین رفتن کامل عناصر جلدی، بدون درد، نمایان شدن عناصر عمقی شامل عضالت و استخوانها .4

هرکدام از اندام های %، 9%، هرکدام از اندام های فوقانی 9% استفاده کند. سر و گردن 9برای تعیین درصد سوختگی از قانون سوختگی را محاسبه کند. درصد  .9

 %1%، و ناحیه پرینه 18%، جلو و پشت ناحیه قفسه سینه و شکم هر کدام 18تحتانی 

 بتواند تشخیص دهد بیمار برای بقا یا حفظ عضو نیاز به انجام اسکاروتومی یا فاشیوتومی دارد یا ندارد.   .11

 حیطه نگرشی

 مدیریت بیمار سوختگی در فاز حاد اقدام کند.دانشجو با توجه، تالش و تمرکز برای فراگیری مراحل  .1

 بیمار یا همراه او را از معاینات و اقدامات الزم مطلع کند. .2

 در شرایط غیرپایدار، اقدام اساسی برای نجات جان بیمار را انجام دهد .3

 اینات یا مداخالت انجام دهد.مراقبت و احتیاط الزم را برای کنترل وضعیت بیمار و عدم وارد آوردن آسیب جدید را در حین انجام مع .4

 حیطه مهارتی

ی و شرایط بیمار سوخته را به طور اصولی انجام دهد. برای این منظور ابتدا قابل حیات بودن بیمار را با بررسی راه های هوایی، وضعیت تنفس یزیکیف اولیه ینهمعا .1

 گردش خون تشخیص دهد.
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 بررسی وضعیت راه های هوایی موارد زیر را انجام دهد.برای  .2

 وضعیت هوشیاری بیماربررسی 

 وضعیت صحبت کردن بیماربررسی 

 ؟که آیا دیسترس تنفسی دارد یا خیروضعیت تنفسی بیمار بررسی 

 یا متخصص جراحی اصالع دهد.به دستیار فورا کردن به صداهای تنفسی در قفسه سینه و در صورت سمع کاهش صدای تنفسی یکطرفه گوش 

 طبق جدول زیر تعیین کند.بر اساس طبقه بندی شوک و دانشجو باید وضعیت پایداری بیمار را  .3

 

 

 

 

 

 پس از مشخص کردن وضعیت پایداری بیمار، در صورت پایدار بودن بیمار، طبق چک لیست زیر عمل کند. .4

 همراه بیمار اشرح حال کالسیک کامل از بیمار ی گرفتن .1

 در صورت نیاز انجام رگ گیری محیطیمشاهده و  .2

 در صورت نیاز، تعبیه تیوب نازوگاستریک به روشی که در آن بیمار در وضعیت سوپاین باشد، گردن در حالت فلکشن باشد، بصورتیکه دانشجو با .3

دوکایین را از مسیر بینی تا درون دست غیرغالب موقعیت سر و گردن بیمار را کنترل کند و با دست غالب لوله سرد نازوگاستریک آغشته به ژل لی

 آن را به بگ مناسب متصل کند. -شنیدن صدای هوای تزریق شده–معده هدایت کند و پس از اطمینان از درستی محل آن در معده 

ب رسان انجام تعبیه سوند فولی، به روشی که سایز مناسب با توجه به سن بیمار انتخاب شود و برای مردان و زنان به روش کالسیک و غیر آسی .4

 شود.

 در صورت عدم پایداری بیمار، وضعیت بیمار را بدون انجام مراحل فوق به دستیار یا متخصص جراحی به سرعت اطالع دهد. .5

 .      نوع و درجه سوختگی را تعیین کند.3

 % در شکل زیر مشخص کند.9درصد سوختگی را بر اساس درجه سوختگی به تفکیک و با توجه به قانون .     4
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