1

 HSEضزکت سغبلسٌگ پزٍدُ ؼجس

3

2

ازشیاتی یک سًختگی :

ج)سًختگی دزجٍ سٍ:

اقدامات:

قجل اس ضزٍع ثِ اقذاهبت درهبًی ،ثبيذ ٍسؼت ٍ درجِ سَختگی ٍ

در ايي ًَع سَختگی توبهی اليِ ّبی پَست درگیز ضذُ ٍ ّوزاُ ثب

.1ثزای هتَقف سبختي سیز پیطزًٍذُ سَختگی ٍ تسکیي درد،

ّوچٌیي ػلت ثزٍس آى را هَرد تَجِ قزار دّین ٍ ًیش آًکِ ثجیٌین آيب

درجبتی اس آسیت ديذگی اػصبة ،ثبفت چزثی ٍ ػعالت ًیش هی

ًبحیِ آسیت ديذُ را حذاقل ثِ هذت دُ دقیقِ در توبس هذاٍم ثب

راّْبی َّايی ًیش تحت تبحیز قزار گزفتِ اًذ يب خیز .ثزرسی ٍسؼت

ثبضٌذ،ظبّز پَست هوکي است رٍغٌی رًگ پزيذُ ٍ يب سغبل هبًٌذ ثِ

آة خٌک قزار دّیذ.اگز آة در دستزس ًجَدّ ،ز گًَِ هبيغ خٌک ٍ

سَختگی هی تَاًذ در پیص ثیٌی احتوبل ثزٍس ضَک ثِ کبر رٍد چزا

ًظز ثزسذ.هزاقجتْبی فَری درهبًی ّویطِ ثزای ايٌگًَِ سَختگی ّب

کِ در سَختگی ّبی ٍسیغ ،هبيؼبت ثبفتی ثِ هیشاى سيبدی اس دست

ظزٍرت دارًذ.

ثی ظزر هٌجولِ ضیز ٍ يب ًَضبثِ ّبی ثستِ ثٌذی ضذُ را هی تَاى
ثِ کبر ثزد.

هی رًٍذ.اس آى جبيی کِ سَختگی ّب ثبػج اس ثیي رفتي سذ دفبػی

.2ثِ آراهی ّز گًَِ پَضص ّبی هحذٍد کٌٌذُ اس جولِ جَاّزات،

ؼجیؼی ثذى در هقبثل ثبکتزی ّب (يؼٌی پَست) هی گزدًذ،ثب احتوبل

سبػت ٍ کوزثٌذ را اس رٍی ًبحیِ آسیت ديذُ جذا کٌیذ قجل اس آًکِ

جذی ثزٍس ػفًَت ّب ّوزاُ اًذ ٍ ّز چِ ػوق سَختگی ثیطتز ثبضذ،

ًبحیِ ضزٍع ثِ تَرم کٌذ.

ايي احتوبل ثبالتز هی رٍد.پس اس آى کِ ػلت ايجبد سَختگی ثزايتبى

 .3جْت ثِ حذاقل رسبًذى احتوبل ايجبد ػفًَت:

هطخص ضذ ،هی تَاًیذ در راثؽِ ثب ضیَُ درهبًی تصوین گیزی

تبٍل ّ ب را ًتزکبًیذ ٍ اس اًَاع دستکبری در راثؽِ ثب ًبحیِ صذهِ

ًوبيیذ.اگز راُ َّايی دچبر آسیت ضذُ ثبضذ هوکي است هصذٍم

ديذُ خَدداری کٌیذ.

دچبر هطکالت تٌفسی ضَد کِ ًیبسهٌذ است ثِ فَريت تحت تَجِ

اس ثِ کبرگیزی پبًسوبى ّبی چسجٌذُ ٍ يب ًَار چست ثز رٍی

قزار گیزد.

پَست خَدداری کٌیذ چزا کِ سَختگی هوکي است ٍسیغ تز اس آى

دزجٍ سًختگی:

ثبضذ کِ در ًظز اٍل تصَر هی گزدد.
اس ثِ کبرگیزی چزثی ٍ کزُ،پوبدّب ٍ لَسیَى ّب ثز رٍی سؽح

آسیت ّبی ًبضی اس سَختگی ثِ سِ دستِ تقسین هی ضًَذ:درجِ
يک،درجِ دٍ ،درجِ سِ .الجتِ يک هصذٍم هوکي است در يک
سبًحِ هجتال ثِ يک ٍ يب چٌذ ًَع اس ايي درجبت گزدد در سَختگی
ّبی خیلی ػویق هؼوَالً احسبس درد اس ثیي هی رٍد کِ هوکي است

رتينول

هصذٍم ٍ يب ضوب را در هَرد ٍخبهت ٍاقؼی آسیت گوزاُ سبسد.
الف) سًختگی دزجٍ یک:
در ايي ًَع فقػ خبرجی تزيي اليِ پَست دچبر سَختگی هی ضَد ٍ
ٍجَُ هطخصِ آى قزهشی ،تَرم ٍ درد هی ثبضذ ايي ًَع سَختگی
اگز ثِ هَقغ رسیذگی ضَد اصَالً ثِ خَثی تزهین هی يبثذ ٍ تٌْب در
صَرتی ًیبس ثِ تَجْبت درهبًی است کِ ٍسؼت سيبدی داضتِ ثبضذ.
ب) سًختگی دزجٍ دي:
ّز هیشاى ٍ درصذی اس سَختگی کِ رٍی اليِ ّبی اپیذرم تبحیز
گذاردُ ٍ ثبػج ثز آهذُ ضذى آى ٍ ايجبد ًبّوَاری ٍ تبٍل گزديذُ

آسیت ديذُ اجتٌبة کٌیذ چزا کِ هوکي است ايٌگًَِ هَاد ،آسیت

سًختگی َای خفیف

ثبفتی ٍ احتوبل ثزٍس ػفًَت را افشايص دّذ.

سَختگی ّبی کَچک ٍ اس ًَع درجِ يک اغلت در احز حَادث خبًگی

پَضیذى دستکص در حیي اًجبم پبًسوبى ،هبًغ اًتقبل هتقبثل

ايجبد هی گزدًذ.

ػفًَت اس ؼزيق سخن هی گزدد.



اَداف دزماوی:

 سؽح آسیت ديذُ را ثب يک پَضص استزيل ٍ يب اًَاع تویش ٍ

هتَقف سبختي سیز سَختگی

ثذٍى پزس آى پَضبًذُ ٍ آى را تَسػ ثبًذاص ؼَری تخجیت کٌیذ کِ

 تسکیي درد ٍ کبّص تَرم

سفت ٍ فطبرًذُ ًجبضذ ،يک کیسِ پالستیکی ًیش هی تَاًذ ثِ

ثِ حذاقل رسبًذى احتوبل ايجبد ػفًَت

ػٌَاى يک پَضص هَقتی ٍ هٌبست ثِ کبر رٍد .
 هَاظغ سَختگی ثبيذ ثزای هحبفظت در ثزاثز ػفًَت (هخالً در احز

َسگص یک تايل زا سًزاخ وکىید چسا کٍ ممکه است تا ایه

ثبکتزی ّبی هَجَد در َّا) پَضبًذُ ضًَذّ .ز چٌذ کِ ظزٍرتی در

عمل تاعث ضًید عفًوت تٍ دزين شخم وفًذ یاتد.یک تايل

تخجیت پبًسوبى در هحل خَد ٍجَد.

اصًالً ویاش تٍ َیچ دزماوی ودازد يلی اگس تايل آسیة دیدٌ

ثبضذ ًیبس ثِ تَجِ درهبًی دارد.ايٌگًَِ سَختگی ّب هی تَاًٌذ ثِ

ي یا پازٌ ضًد سطح واحیٍ مصديم زا تا یک پًضص خطک ي

خَثی تزهین يبثٌذ ٍلی اگز ًبحیِ خیلی ٍسیؼی را درگیز سبسًذ(هخالً

غیس چسثىدٌ کٍ گستسش جاوثی مىاسثی ویص دز طسفیه تايل

ثبالی  )%66هی تَاًٌذ کطٌذُ ًیش ثبضٌذ.

داضتٍ تاضد تپًضاوید ي تا شمان تُثًدی ي دفع تايل پًضص
زا دز محل خًد تاقی تگرازید.
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اوًاع ضدید سًختگی
در ايٌگًَِ هَارد کِ سَختگی ػویق ثَدُ ٍ يب در سؽح ٍسیؼی
گستزش يبفتِ است ثبيذ تَجِ ٍ دقت ضذيذ تزی اػوبل گزددّ.ز
چِ هذت سهبى هَاجِْ ثب ػبهل سَختگی ثیطتز ثبضذ ضذت
آسیت ًیش ثیطتز خَاّذ ثَد.اگز هصذٍم دچبر سَختگی ثب ضؼلِ
ّبی آتص ثبضذ ثبيذ چٌیي فزض ضَد کِ دٍد ٍ َّای داؽ سیستن
تٌفسی را ًیش دچبر آسیت ديذگی سبختِ است اس ايي رٍ دٍ
اٍلَيت اسبسی ثزای ضوب ضبهل خٌک کزدى سزيغ هَظغ
سَختگی در اثتذای اهز ٍ ثزرسی ٍ کٌتزل ٍظؼیت تٌفس هصذٍم
هی ثبضذ.در صَرت لشٍم اس الفجبی احیب پیزٍی ًوبيیذ.در فزدی کِ
دچبر سَختگی ضذيذ ضذُ ثبضذ هوکي است ضَک ًیش ثزٍس ًوبيذ
کِ در ايي صَرت احتوبل دارد ًیبسهٌذ اًجبم ػولیبت احیب ثبضذ.



5

اَداف دزماوی:



ترکسات:

 هصذٍم را ثیص اس اًذاسُ خٌک ًکٌیذ چزا کِ هوکي است در هَاردی
کِ سؽح ٍسیؼی اس ثذى دچبر سَختگی ضذُ است ايي ػول هَجت
پبيیي افتبدى دهبی ثذى در حذی خؽزًبک (ّیپَتزهی) گزدد.

اس ثزداضتي ّز ضیئی کِ ثِ هَظغ سَختگی چسجیذُ ثبضذ
خَدداری کٌیذ چزا کِ هوکي است ثب ايي ػول ثبػج ايجبد آسیت
ديذگی ثیطتز ٍ يب ٍارد سبختي ػفًَت ثِ درٍى سخن ضَيذ.
 .4قجل اس آًکِ تَرم در ًبحیِ آسیت ديذُ ضزٍع ضَد ،ثِ آراهی پَضبک
آساد کزدُ ٍ خبرد کٌیذّ.وچٌیي لجبسْبی سَختِ را ثِ آراهی جذا
سبسيذ.اس قیچی ّبی دارای ًَک پْي (غیز ًَک تیش) استفبدُ کٌیذ.الجتِ
ثِ جش هَاردی کِ پبرچِ ثِ هَظغ دچبر سَختگی چسجیذُ ثبضذ.
 .5سؽح آسیت ديذُ را ثب يک پبًسوبى استزيل ٍ يب سبيز هَاد هٌبست

هتَقف سبختي سیز سَختگی ٍ تسکیي درد
ثبس ًگِ داضتي راّْبی َّايی

ثزای کبّص احتوبل ثزٍس ػفًَت،دستکص پالستیکی ثپَضیذ.اگز

درهبى آسیجْبی ديگز ّوزاُ ثب سَختگی

هصذٍم دچبر سَختگی در ًبحیِ صَرت ثبضذ ًیبسی ثِ پَضبًذى آى

ثِ حذاقل رسبًذى اهکبى ثزٍس ػفًَت

ًیست.در ايي هَارد تب سهبى رسیذى کوک ثزای تسکیي درد ثِ خٌک

تزتیت دادى اًتقبل هصذٍم ثِ ثیوبرستبى

کزدى سَختگی ّبی صَرت ثب آة اداهِ دّیذ.

اقدامات:



 .1هصذٍم راحتی االهکبى ؼَری ثخَاثبًیذ کِ اس توبس ًبحیِ دچبر

هَظغ سَختگی را لوس ًکزدُ ٍ آى را دستکبری ًٌوبيیذ.

 .2ثز رٍی ًبحیِ سَختگی هقذار ًسجتبً سيبدی آة سزد ثزيشيذ
.خٌک کزدى ،سیز سَختگی را هتَقف کزدُ ٍ درد را تسکیي هی
دّذّ .وچ ٌیي قزار دادى يک تطت سيز پبی هجزٍح،هَجت جوغ
آٍری آة ضذُ ٍ اس تجوغ آى در سيز ثذى هصذٍم جلَگیزی هی
کٌذّ.ز چٌذ هوکي است ثزای اًجبم ػول خٌک سبسی ثِ ؼَر
کبهل حذاقل دُ دقیقِ سهبى ًیبس ثبضذ ٍلی ًجبيذ ايي ػول سجت
ايجبد تبخیز در اًتقبل هصذٍم ثِ ثیوبرستبى گزدد.
.3در حیي اًجبم ػول خٌک سبسی ػالين هزثَغ ثِ هطکالت
تٌفسی را ثزرسی ًوبيیذ ٍ آهبدُ اًجبم ػولیبت احیب در صَرت
لشٍم ثبضیذ.

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

ٍ لَاسم هحذٍد کٌٌذُ هبًٌذ اًگطتز،سبػت،کوزثٌذ ٍ يقِ ّبی سفت را

ثپَضبًیذ تب اس آى در ثزاثز ثبکتزی ّب ٍ ايجبد ػفًَت هحبفظت گزدد ٍ

سَختگی ثب سهیي اجتٌبة ضَد.

ًطزيِ ضوبرُ 125

ترکسات:

هبيغ درٍى سؽح تبٍل را تخلیِ ًکٌیذ.

 اس ثِ کبرگیزی کزُ ٍ چزثی،پوبد ٍ لَسیَى ٍ چست سخن ثٌذی در
هحل آسیت ديذُ خَدداری کٌیذ.
.6جشئیبت هزثَغ ثِ آسیت ديذگی ّبی هَجَد،هَقؼیت سبًحِ ٍ
هخبؼزات ثبلقَُ هٌجولِ ٍجَد گبس را حجت ًوبيیذ.
.7در حیي اًتظبر ثزای رسیذى کوک ،ثِ هصذٍم اؼویٌبى خبؼز دادُ ٍ
درهبًْبی هزثَغ ثِ ضَک را ثِ ػول آٍريذٍ.ظؼیت ًجط ٍ تٌفس
هصذٍم را کٌتزل ٍ حجت کزدُ ٍ آهبدُ اًجبم ػولیبت احیب در صَرت
لشٍم ثبضیذ.
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