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الحروق المنزلية
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األولىالدرجة 

الثانيةالدرجة 

الثالثةالدرجة 



هي أبسط انواع الحروق
 :عالماتها 

 األحمرار1.

تغير اللون والتورم 2.

  .األلم3.

األولىالدرجة حروق 



األولىالدرجة حروق 



خاصةوال تحتاج حروق الدرجة االولى إلى رعاية طبية 

األولىالدرجة حروق 

عند التعرض الزائد للشمس 1.

التالمس الخفيف مع االجسام الساخنة2.



الثانيةالدرجة حروق 

الفقاعاتتكون 1.

ويتورم مكان الحرق وينتفخ عدة أيام 2.

المصل عبر طبقات الجلد التالفة حنضو3.



الثانيةالدرجة حروق 
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تلتئم خالل أسبوعين

ال تترك ندبات واضحة

(السطحية)الثانية الدرجة حروق 



فقاعات جلدية أكبر•

تورم أكبر•

فترة أطول لاللتئام•

ندبات غير جيدة•

(العميقة)الثانية الدرجة حروق 



الثالثةالدرجة حروق 

 هي وأوجز أعوك تلف إلى الخبلخخ الدرجخ حزوق تؤدي•

السبثمخ الدرجبد حزوق

هسىدا   أو الشوع ثلىى هجٍضب الحزق هىبى وٌجدو•

 تحتزق حٍج الحزق حدوث ثعد ثألن الوصبة ٌشعز ال•

.الداخلٍخ األًسجخ إلى ثبإلضبفخ الجلد طجمبد جوٍع



الثالثةالدرجة حروق 

 تىىى ولد .العظبم وحتى والعضالد الدهىى تتأحز لد•

 .ثٍضبء وتظهز جبفخ ألوٌطمه ووذله هتفحوخ أو سىداء

  والزفٍز، االستٌشبق صعىثخ هٌبن ٌىىى ولد

 لصىر فً تتسجت رثوب األطزاف أحد فً تىىى حٍي•

 األوعٍخ على الضغظ ًتٍجخ الطزفٍخ الدهىٌخ الدورح
اغاللهب و الدهىٌخ



الثالثةالدرجة حروق 



الثالثةالدرجة حروق 



الثالثةالدرجة حروق 

ال ٌحدث التئبم تلمبئى للجلد الوحزوق و ًحتبد دائوب الى •

عولٍبد تزلٍع حتى ًغطى الوٌبطك الوىشىفخ هي الجلد ثعد 

استمزار حبلخ الوزٌض







كفة المصاب

من مساحة % 1= تقريبا •

الجسم

مفيدة حين تكون حروق •

صغيرة و متفرقة



لبعدح 

التسعبد

ويوجد منها نسخة معدلة لألطفال



٪ 9= الرأس 

٪ 18= الصدر والبطن 

٪ 18= أسفل الظهر والردفين / المنتصف / األعلى 

٪ 9= كل ذراع 

٪ 1= األربية 

٪ 18= كل ساق 

 
(  ٪ 1)، واألربية ( ٪ 18=  2× ٪  9)الفخذين كمثال، إذا أحرقت 

٪ من 37  ، وهذا يصبح( ٪ 18)من األمام ، والصدر والبطن 

.الجسم
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خريطة الحروق










