
 ١)شكل و تغييرات زخم 
 داراي زخم هاي باز ، ممكن است شما بعداز ترخيص -

  ام مي يابدالتيآهستگي به  باشيد كهكوچك و تميز
به بيمارستان سوختگي  در صورت بروزهريك از موارد زير ، -

  مراجعه نمائيد.
  ناحيه بهبود يافته شكاف يابد. -
  تاول زند.     "      "       "   -
  عفونت كند.      "      "       "  -
(عالئم عفونت: قرمزي  ،درد،تورم،سفتي ،گرمي در داخل يا  

  )،ترشحات ،بوي بد زخم  اطراف  زخم ،تب
 ٢) تميز كردن زخمهاي ترميم شده

بعد از ترخيص از بيمارستان شما بايستي روزانه زخم خود را 
  تميز كنيد

  بدين صورت كه:
  مطمئن شويد.ابتدا از حرارت ماليم آب   -
با ليف نرم و صابون بچه (ترجيحا شامپوي بچه) به  -

  بشوئيد زخم خود را  ماليمت
 سعي شود از صابون عطر دار استفاده نشود  -
با استفاده از پارچه (حوله استفاده نشود ) به طريقه گذاشتن  -

  . كنيد خشك را زخم) نكشيدن(و برداشتن
  نمائيد.ودر پايان با پماد تجويز شده چرب 

 ٣) تميز كردن زخم هاي بسته
دستها را بشوئيد. -  
پانسمان را برداشته و در كيسه پالستيكي دور اندازيد -  

دستها را بشوئيد.مجددا  -  
 آب مپوي بچه بشوئيد و بعد خوبناحيه باز شده را با شا -

 بكشيد
تا سر ناحيه را با پارچه تميز خشك كنيد سر -  

شده چرب نمائيد. و ناحيه را با پماد تجويز  
 ٤) روش نرم نگه داشتن زخم خوب شده :

 شده ترميم پوست ، چربي و عرق غدد در اختالل بعلت -
 .كرد راچرب زخم روز باردر ٢- ٣بايستيلذا. ميباشد خشك
 بيرون را وانگشترنمائيد  كوتاه را ها ناخن زدن پماد مادرهنگ
 .آوريد

دستهاي  با ويا)  تميز فريزر ياكيسه( يكبارمصرف ازدستكش
 آرامي وبه ماليدهرا  پماد ، نازك اليه يك صورت به شسته
  .گردد پوست تاجذب دهيد ماساژ

  .است ضروري ماه ٦ -١٨  كننده چرب پماد از استفاده -
 اگر بخواهيد رنگ پوست شما تيره نشود )٥ 

  : بايستي
توجه داشته باشيدكه در معرض نور مستقيم نباشيد به اين  -

  منظور از:
 روسري ،  چتر،كاله با لبه هاي پهن براي سوختگي صورت

  .شود استفاده
 نخي جوراب و دست سوختگي براي ، روشن نخي دستكش

  .شود استفاده پا سوختگيهاي براي
مهتابي ازكرم  و به علت تاثير نور آفتاب ، المپهاي نئون -

 براي و SPF=46  گساالنربز براي ( ضد آفتاب هاي 

 استفاده ماه١٨ مدت به روز باردر ٣ )SPF=<30 كودكان
  .شود

 :ترميم از بعد مصرفي هاي پماد )٦
  پارافين يا و آ ويتامين: صورت براي

  طبي وازلين يا و  د + آ ويتامين:  اندامها ، تنه ، گردن وبراي
 شيرين بادام روغن يا و شده تصفيه زيتون روغن از استفاده

 پوست مواد ازاين استفاده از پس چون ولي ميشود توصيه نيز
 آنها روي نيز وازلين پماد مقداري بهتراست ميشود خشك زود

  .شود ماليده
  :خارش كاهش منظور به )٧
  پوست را با لوسيون هاي تجويز شده چرب نگه داريد. -
كشيدن و ، زدن ضربه ،سائيدن ،خراشيدن ،از خاراندن  -

 حركات خشن خوداري گردد.
گرد و غبار و خاك دوري كنيد. (در از منابع حرارتي توام با  -

  هواي آلوده نيز قرارنگيريد.)
  .شود استفاده اي پنبه يا نخي هاي ازلباس -
 .گردد استفاده اي حوله يا و نخي هاي ازجوراب -
 استفاده)  ماه٢ حداقل( مدت به نرم كتاني هاي ازكفش -

 .شود
 .بگيريد سرد آب دوش خارش كاهش براي -
 .   نگهداريد راخنك پوست مرطوب باحوله -
 بپرهيزيد محرك غذاهاي ازخوردن - 
 شامپوي همراه به ولرم آب با ميان در روز يك شستشوي -

  .است ضروري بچه صابون يا بچه
  



  : گردد استفاده زير هاي روش از خارش تسكين براي
 مرطوب يا شستن.  دست كف بوسيله آهسته ضربات زدن

  . سرد آب با سوخته ناحيه نگهداشتن
 صابون بوسيله پوست شستشوي  . پوست نگهداشتن چرب

  .موثرميباشد راههاي از ضدخارش شربت خوردن.  ختمي گل
  : تغذيه) ٨

 سوخته نبيمارا بهتر بهبود با ارتباط در مهم مسائل از يكي
 مواد كه نحوي به باشد مي مناسب و خوب تغذيه داشتن
 ميزان به وامالح ها ويتامين،   پروتئينها شامل اصلي غذائي
 ،نهار صبحانه غذائي مواد بايستي لذا  ، برسد بيمار به كافي
 بعدازظهر ٤ ساعت ، صبح ١٠ ساعت هاي وعده ميان و ،شام

  . نمايد مصرف رابطوركامل شب ١٠ ساعت و
 مايعات كافي مقدار ، يبوست ايجاد از جلوگيري جهت -

 .بنوشيد
 و تازه سبزيجات ، ميوه ، پرانرژي پرپروتئين غذاهاي -

 .نمائيد مصرف لبنيات
 ، بادام ، پسته ، قرمز گوشت: مانند آهن حاوي موادغذايي -

  .نماييد مصرف سويا و ماش ، نخود ، ،عدس لوبيا
 دليل به شور و شده سرخ ، پرادويه غذاهاي مصرف از -

 بهبودي وتاخير ديده آسيب ناحيه در خارش  افزايش
  .بپرهيزيد

 خوردگي ازترك ،كردن چرب با ، لب سوختگي صورت در -
  .بخوريد غذا راحتتر بتوانيد تا نمائيد وگيريآن جل

 رژيم از آن فواصل درو  نيست كافي غذايي وعده سه -
 . شود استفاده مايعات

  .بزنيد مسواك ، غذايي وعده هر از بعد -
 بيمار در ترخيص از بعد فيزيوتراپي اهميت)  ٩

 : سوخته
 .شود مي زخم بهبودي افزايش سبب فيزيوتراپي -
 . شود مي زخم ورم كاهش سبب فيزيوتراپي -
 سوختگي نواحي در چسبندگي كاهش سبب فيزيوتراپي  -

 شدن كوتاه از نهايت در كه شود مي مفاصل اطراف مخصوصا
 .ميكند جلوگيري حركتي محدوديت و عضو

  حركتي بي از ناشي(عضالت درد كاهش باعث فيزيوتراپي -
 .شود مي )
  . گردد مي تنفسي عوارض كاهش باعث فيزيوتراپي  -

به شرح را تهيه و در زمان توصيه شده  نسخه دارويي) ١٠
  (ميزان ،مدت زمان ،نحوه صحيح مصرف دارو) .مصرف نمائيدذيل 

١. ...................................................................................... 
٢. ...................................................................................... 
٣. ...................................................................................... 
٤. ...................................................................................... 

  
  

تغذيه  بعد از  مراقبت و
 ترخيص
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