
 

 ایمنی در صدمات چهارشنبه سوری

 واحد آموزش سالمت

 مدیریت بحران 

 99اسفند 

با گاز استريل يا يك پارچه تميز بدون كرك، محل سوختگي را  

آرام بپوشانيد و هرگز از خميردندان، سيب زميني رنده شدده و 

 روغن براي تسكين درد و بهبود سوختگي استفاده نكنيد.

براي درمان و پانسمان سوختگي بايد به يك مركز بهداشتي يدا 

  درمانگاه مراجعه كنيد.

سوخ پمادهاي از استفاده با توانيد مي سطحي هاي سوختگي در

پددددددددددوشدددددددددداندددددددددددن  و تددددددددددگددددددددددي

 كمكي اقدام استريل، گاز يا تميز پارچه يك با سوختگي محل

در  تددددددا دهدددددديددددددد اندددددد ددددددام را اولدددددديدددددده 

 در اما برسانيد درماني مركز به را مصدوم مناسب، زمان

اورژانس )شمداره  با بالفاصله عميق بايد و شديد هاي سوختگي 

 بگيريد. تماس  ( 111تلفن 

انگشتان، كف دست، صورت، نواحي تناسلي، مخاط ها و چشم از 

قسمت هاي بسيار مهم بدن هستند كه حتي سوختدگدي هداي 

كوچك آنها هم بايد به وسيله پزشك معاينه و درمدان شدود، 

بنابراين اگر با كوچكترين سوختگي در اين نواحي مواجه شديد ، 

بالفاصله مصدوم را براي معاينه و درمان بده مدركدز درمداندي 

 برسانيد.

 

 

شيوع بيماري كرونا و به خصوص كروناي انگدلديدسدي  به با توجه

هاي گدششدتده ، در  بيشتر از سال  كشور، مي بايست مردم در

 چهارشنبه آخر سال احتياط كنند.

سال گششته، به دليل محدوديت هاي اعمال شده توسط سدتداد 

مديريت بيماري كرونا، تعداد مصدومين و موارد من ر به بستدري 

اما همچنان بده   در بيمارستانها به طرز چشمگيري كاهش يافت،

دليل عدم رعايت نكات ايمني و استفاده از مواد محترقه ، نگراندي 

 هايي بابت انف ار ، آسيب و مصدوميت وجود داشت.

امسال نيز، شرايط مشابه سال گششته است با اين تدفداوت كده 

تر و جهش يافته ديگري به نام كروناي  امسال با يك ويروس قوي

ويروسي كه هديدج جدا و مدكدان   انگليسي نيز درگير هستيم،

مشخصي ندارد و همچنان در صورت برگزاري هرگونده مدراسدم 

جشن ، شادي ، عزاداري و همچنين با عددم رعدايدت فداصدلده 

 در حال گردش مي باشد.  اجتماعي و ماسك نزدن و ...

بياييد در چهارشنبه سوري امسال، با ماندن در خدانده و عددم 

شركت در مراسمات و دور همي چهارشنبه سدوري، عدالوه بدر 

نگراني براي تلفات ناشي از انف ارو آتش سوزي، نگراني ابتالي به 

 و كروناي انگليسي را نداشته باشيم 11كوويد 
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شما را به یک چهارشنبه سوری شاد، 

 اصیل و ایمن دعوت می کنیم 
 

  

 

 

 

 

 

هاي اخير دچدار تدیديديدر و  متاسفانه چهارشنبه سوري در سال

تحوالتي شده است و امروزه شاهد استفاده از مواد مدندفد دره و 

 وكنار شهر هستيم.  صداهاي وحشتناك انف ار در گوشه

جاي بوته و چوب كده زحدمدت  غير از سوزاندن كاغش و زباله به به

آورد؛ صداهاي مهديدبدي از  مضاعفي را براي پاكبانان به وجود مي

شود كه عالوه بر اي داد آلدودگدي  انف ار مواد محترقه شنيده مي

 كند. هاي جسمي زيادي به مردم وارد مي صوتي، آسيب

هدا و  اين رسم ديرينه كه در گششته عاملي براي دورهمي خانواده

مردم محل بود، حاال مايه رعب و وحشت مدردم شدده اسدت و 

 همراه دارد. هاي شديد يا حتي مرگ را به عواقبي نظير سوختگي

هايي كه مردم ايدران بدر پدا  هاي پژوهشي، تمام آيين طبق يافته

ها به قوت خود باقي هستند، بدا  داشتند و همچنان برخي از آن مي

خرد و منش نياكان ما درآميخته بودند و اعتقاد به پروردگار، نبرد 

 ها گن انده شده بود. با اهريمن و اميد به زندگي در آن

آميز اين روزهاي جامعه در ايام چهارشنبه سدوري  رفتار خشونت

 خورد. ها به چشم نمي در پيشينه هيج يك از اين آيين

 

 

 

چهارشنبه آخر سال يكي از سنت هاي قديمي ما ايرانيان است ،  

هاي قبل از ايدن مدراسدم، بديدشدتدر شداهدد   اما معموال از روز

شايعترين  .تلفات و مرگ و مير هستيم، تا جشن وسرور ، سوختن

حادثه اي كه در چهارشنبه سوري رخ مي دهد سوختگي درجده 

يك سطحي است ولي سوختگي هاي درجه دو ) شديد( و درجده 

سدده )شددديدددتددربددن( نددوع سددوخددتددگددي ندديددز در 

شددود  مددي ديددده زيدداد سددوري، چددهددارشددنددبدده حددواد 

نشدداندده  مددهددمددتددريددن از پددوسددت قددرمددزي و تدداول تددورم، درد،

 .هستند سوختگي هاي

 بقيه از  دست سوختگي معموالً بدن مختلف نواحي ميان در

 و عضو تنه.قطع و صورت سوختگي آن، از پس و است تر شايع 

مديدان عدوارو زودرس  از خطرنداك عارضه دو ثانويه، عفونت 

ويدژه افسدردگدي،  سوختگي هستند و اختالل اعصاب و روان بده

سوختگي مي باشد. اگر شدت سوختدگدي  ديررس عوارو از يكي

خيلي زياد باشد، حتي گاهي ممكن است كار مصدوم به مرگ نيز 

 ختم شود.

 

      

  كنيد. ارزيابي را او عمومي شرايط و كنيد آرام را مصدوم

 شويد. مطمئن او طبيعي تنفس و هوايي ههاي را بودن باز از

  اطمينان بودنش هوشيار از تا بدهيد تكانش يا بزنيد صدايش

 كنيد. حاصل

 انسداد باعث زبانش تا بكشيد عقب را او سر است، بيهوش اگر

 نشود. اش هوايي ههاي را 

دقيقه،  11محل سوختگي را با آب سرد و تميز، حداقل به مدت  

بشوييد و زيورآالت مانند انگشتر، النگو، و ...و وسدايدل تدند  و 

 فشارنده مانند كمربند ، ساعت و ... را خارج كنيد.

 بدندش از را آن پوشانده، را سوخته عضو روي مصدوم لباس اگر 

است، چسبيده سوخته ناحيه پوست به لباسش اگر و كنيد خارج

 كنيد. قيچي بدن چسبيده به محل تا را آن دورتا دور 

تاول ها را نتركانيد چون آنها مانند پانسماني مناسب در مدحدل  

سوختگي عمل مي كنند و آن ناحيه را از آلودگي هاي محيدطدي 

 در امان نگه مي دارند.

فقط در صورتي بايد محل سوختگي را به طور كامل پداكسدازي 

كرد كه سوختگي شيميايي اتفاق افتاده باشد اما اين پداكسدازي 

 هم صرفاً بايد به وسيله پزشكان و در شرايط استريل ان ام شود.
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