






الحروق الناتجة عن المواد الكيماوية



الكيماوية المواد عن الناتجة الحروق الناتجة عن المواد الكيماويةالحروق



ريد• رقاملكانت دباملاءاملح البا ريد• رق املكانت الباردباملاء املح

ريدالن معٔالانسجة تلفيقللالت لرين عجي

مساحةتكون عندماالحذر 

رة الحروق كب

بضمادالحرق مكانتغطية•
ننظيف ىاملصاب نقللح إ

ىاملستشفى مل



الشخص قد يكون ال يزال على اتصال مع مصدر التيار  ال تلمس*
ا اللكالك ة ال ال ا الك ق ال ل ال الن لمس الشخص قد يمرر الكھرباء الحالية من خاللك.الكھربائي

ك* أ إذا ا الك قا اإ ال قل كذلك ك ل إذا إذا لم يكن كذلك ، نقل المصاب .إيقاف مصدر الكھرباء إذا أمكن*
.بعيدا عن المكان 

• إذا كان ھناك استحالة إليقاف التيار أو نقل المصاب ارفع السلك *
أ ق ال ال ك ال ال ة ا ا ا عن المصاب باداه مصنوعة من البالستيك والورق المقوي أو ال

.الخشب

• ). التنفس ، والسعال أو الحركة(تأكد من عالمات الدورة الدموية *
ر الف عل ي الرئ القلب اش اإلن ابدأ ، ع لل فاقدا كان .إذا كان فاقدا للوعي ، ابدأ اإلنعاش القلبي الرئوي على الفورإذا



باستمرار مع راس أقل قليال المصاب ضع يو لمنع الصدمة
ة تف ن اق ال ذع ال .من الجذع والساقين مرتفعةن

إذا كان الشخص يتنفس، أي . تغطية المناطق المتضررة
إ ا أ ا قة ال اط ال ة تغطية المناطق المحروقة بضمادة أو شاش معقم، إن ط

. وجدت، أو قطعة قماش نظيفة

يال تستخدم بطانية أو منشفة ألنھا تحتوى على ألياف  ى وى ھ و ي ب م
.فضفاضة يمكن أن تمسك بالحروق



:انتبه - اإلسعافات األولية :الحروق
المالبسال• بالحرقالمحترقةتنزع .الملتصقة بس  رقرزع  . ب

المنطقة• قفازاتالمصابةالتلمس .دون زبس   .ون 

الجلد• التھاب لمنع الفقاقيع تفتح .ال ج ب  ھ ع  يع  ح   .

زغب• أو وبر ذات ضمادات تستخدم ب.ال و ز م   وبر   .

الجلد• على الصقة أربطة تستخدم .ال ج ى  رب   م   .







تنظيف و تقصير الشعر القريب من الحرق



مالقديمالغياريبلل
 محلول( بالماء
يسھلحت)ملح يسھلحتى)ملح
خلعه



ل اغ ال المكان غسيليتم
ملحبمحلولالمحروق  ملحبمحلولالمحروق

 مطھر به ) ماء أو(
أ  صابونأومخفف



ينتجھيز شاش فازلينتجھيز شاش فازلين ز ش ينجھيز ز ش جھيز
قالت قلت ألثفتال  ألم حدوث في يتسببو...بالحرقيلتصقالحتى

القادم الغيار عند ونزيف

روريس المجھز الفازلينشاشيستخدم انبالضرورةليس منب ينشي جھزز
  ... الصيدليات في بيعه يتم الذى و مسبقا

 أو طبى فازلين في الشاش بنقع بسھولة تجھيزه يمكن
الشاشعلللبكتريامضادمرھإضافة   الشاشعلىللبكتريا مضاد مرھمإضافة



مالمراھمتختلفال
 ... كثيرا الموضعية
ل ت فا األ األوفراستعمل
للمريضبالنسبة ..للمريضبالنسبة

تغييريفضلو
 حين من المرھم
آلخرآلخ



ماستخداميفضل
 الضاغطة االربطة

الشاشاطل الشاشرباطبدل
العادىالعادى



روقفقاعات الحروق



وصايا المصاطبوصايا المصاطب : :الحروقالحروق
الصابونابعدابعد•• الصابونريحة لحسنريحة الواد لحسنعن الواد يشميشمعن

بقق ي بو ي و
..يشميشمعن الواد لحسن عن الواد لحسن ريحة الصابونريحة الصابونابعدابعد••

يشرب الواد يشربأوع الواد ميةميةأوع ميةميةأوعى الواد يشرب أوعى الواد يشرب ••

ھات ة دل ال ھاتح ة دل ال ققخاخةخاخةح حرقحرقبخاخةبخاخةروح الصيدلية ھاتروح الصيدلية ھات••

ف ق ال ا ا تنشغلش فا ق ال ا ا تنشغلش لا لال ال بسبس  الجلدالجلدما تنشغلشى ما دام الحرق فىما تنشغلشى ما دام الحرق فى••

ال الأ ةااناناأ ل ةال ل ال الجلديةالجلديةبتاع بتاع ””عدنانعدنان““أحسن دكتور الدكتورأحسن دكتور الدكتور••



  ومنھاومنھا  الجروحالجروح  لغسيللغسيل  مفيدمفيد  وو  مطھرمطھر  الصابونالصابون••
))بتشمبتشممشمشالجروحالجروح((الحروقالحروق ..))بتشمبتشممشمش  الجروحالجروح((الحروقالحروق

جراحجراح  محتاجمحتاج  ....  الجروحالجروح  أنواعأنواع  منمن  نوعنوع  الحرقالحرق••

بلبلالماءالماءشربشربمنمنالحروقالحروقمصابمصابلمنعلمنعداعىداعىالال••   بلبل  الماءالماء  شربشربمنمنالحروقالحروقمصابمصابلمنعلمنعداعىداعىالال••
..جداجدا  مفيدمفيد  وو  مطلوبمطلوب  السوائلالسوائل  شربشرب



خطيرخطيربرضهبرضهبسبسبسبسالجلدالجلدففالحرقالحرق••   – – خطيرخطير  برضهبرضهبسبس......بسبس  الجلدالجلدفىفىالحرقالحرق••
..مفتوحةمفتوحة  الشبابيكالشبابيك  وو  يشتغليشتغل  راحراح  مشمش  التكييفالتكييف

أ أأ طهكنكنششأ طهت قعلعلت قال خاخةال خاخةال ال البخاخةالبخاخة  ............الحرقالحرقعلىعلىتحطهتحطهممكنممكنشئشئأسوأأسوأ••

  ينشفينشف  ببييطط  ......  ينشفينشف  الحرقالحرق  مخلىمخلى  مشمش  المرھمالمرھم••
MoistMoist  ليه؟؟ليه؟؟ environmentenvironment helpshelps healinghealing






