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أنواع الحروق

حته قد إن األذيات الحرارية التي تصيب الجلد و األنسجة التي ت

:تكون ناجمة عن 

حروق اللهب 1.

حروق السوائل الحارة2.

حروق كهربائية3.

حروق كيميائية 4.

حروق باألشعة5.



درجات الحروق

.  سطح أحمر مؤلم: درجة أولى 1.

.  ليةسطح أحمر مؤلم مع تشكل فقاعات حويص: درجة ثانية 2.

وجد و ي,سطح أبيض متوذم متوتر غير مؤلم : درجة ثالثة 3.

.درجات انتقالية بين حرق درجة ثالثة سطحي و عميق



مساحة الحرق

:تقدير خطورة الحرق يتم اعتماداً على •

األعضاء المصابة–مساحة سطح الحرق –درجة الحرق 

ة في هنالك عدة طرق تقديرية خاص, و لتقدير مساحة الحرق •

قدير المرحلة األولى لورود المريض المصاب حيث يكون الت

ماً بل يعاد األولي للمساحة و الدرجة تقديرياً و ليس دقيقاً تما

.تقييمه بدقة في األيام التالية

اعتماد طريقة , من أسهل الطرق في تقدير مساحة الحرق 
Wallace و تعتمد على ما يلي %9أو ما يسمى بقاعدة:



Wallace قاعدة

من مساحة %9يعتبر الوجه و العنق كاملين مساحة تعادل 1.

.الجسم

.%9كل طرف من األطراف العلوية يعادل 2.

.%18( = الصدر و البطن ) الجذع األمامي 3.

.%18( = الظهر ) الجذع الخلفي 4.

.%18كل طرف من الطرفين السفليين يعادل 5.

.%1المنطقة التناسلية تعادل 6.



اإلسعافات األولية لمريض الحروق

دوية تسكين المريض بإعطائه أدوية مسكنة لأللم أو حتى أ1.
.Pethidine , Morphineمخدرة مثل 

.يديةفتح خط وريدي أو أكثر و البدء بإعطاء السوائل الور2.

.سحب تحاليل دموية عامة3.

.تركيب قثطرة بولية لحساب الصادر و الوارد4.

.إعطاء إبرة مضادة للكزاز5.

.التغطية بالصادات واسعة الطيف6.

.إجراء الضماد الالزم7.



ضماد مريض الحروق

ملحي يتم ضماد مريض الحروق بغسل المنطقة بالمحلول ال1.

.الفيزيولوجي أو بسوائل التعقيم مثل البوفيدون

.تغطية سطح الحرق بالمراهم المضادة لاللتهاب2.

.تغطية السطح المصاب بضماد سميك ماص للسوائل3.

رباط قماشي مع األخذ بعين االعتبار لمنطقة السطوح4.

.المفصلية بوضع جبائر تثبيتية



تدبير الفقاعة الجلدية

.البزل1.

.الكشط2.

.المحافظة عليها3.



استطبابات قبول مريض الحروق بالمشفى

من %20بناء على مساحة الحرق ف كل حرق يتجاوز 1.

عند %10سطح الجسم عند الكبار أو سطح أكبر من 

.األطفال

.حروق الدرجة الثالثة2.

.الحروق الكهربائية3.

.الحروق التناسلية4.

.حروق الوجه و الحروق التنفسية5.



خصائص الحروق الكهربائية و تدبيرها

:يتميز حرق الكهرباء عن باقي أنواع الحروق بما يلي •

الع أو الحرق قد يترافق مع إصابات رضية متعددة مثل كسور األض1.

.الجمجمة أو األطراف

.2 ً .الحرق الكهربائي هو أعمق مما يبدو للعيان ظاهريا

بائي قد يؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب لتداخل التيار الكهر3.

.الداخل للجسم مع كهربية القلب

قد يترافق مع حروق في األوعية الدموية حيث يسير التيار4.

.الكهربائي عبر دوران الدم

خطيط لذلك يتطلب عالجها القبول بالمشفى إلجراء األشعة الالزمة و ت

.القلب و فحص الدوران المحيطي



خصائص الحروق الكيميائية و تدبيرها

يد بأنها تتميز الحروق الكيميائية بفعل المواد الكاوية مثل األس•

تماس مع تبدو صغيرة المساحة و لكنها تحتفر بالعمق طالما هي ب

.و تحدث خاصة في حروق العمال و المصانع, سطح الجلد 

الت و و قد تسبب حروق عميقة في النسيج تحت الجلد و العض•

.العظام

تعامل معاملة الحروق األخرى و األهم في إجراءاتها اإلسعافية•

ماء هو تعريض المنطقة المصابة لدى الشخص المصاب لغسيل

.غزير فوري و تقرير عمق اإلصابة بعدها



اختالطات الحروق

و هي صدمة ألمية في المرحلة األولى الباكرة ثم: Shockالصدمة 1.

حلة صدمة نقص حجم في المرحلة الثانية و صدمة إنتانية في المر

.المتأخرة

.Stress ulcerالنزف الهضمي العلوي بسبب قرحة الشدة 2.

.إنتان سطح الحرق و الصدمة اإلنتانية3.

.ة بالبروتينالدنف و سوء التغذية بسبب ضياع السوائل الخلوية الغني4.

الفاقدة قصور كلوي حاد بسبب نقص الحجم و عدم تعويض السوائل5.

.بشكل كافي

.الندبات الجلدية المعيبة6.

.سرطان الجلد في بعض الحاالت7.



انتهت المحاضرة


