
 سَختگی الکتزیکی

 كميته ي آموزش سالمت: تاييذكننذه

تيمارانی كه دچار آسية الکتريکی می ضونذ، در مؼرض 
پرتاب ضدذ   .  خغر آسية هاي ديگري نيس وخود دارنذ

يا سموط از ارتفاع در اثر خريا  ترق يدا اندمدثدا دا         
ػضالنی ضذيذ ناضی از خريا  ترق متناوب می تدواندذ   
مندر ته آسية ته ناحيه سر، ستو  فمرا ، ضکستدگدی   

 .در استخوا  ها يا در رفتگی مفاصل ضود
تراي ارزياتی وسؼت  ايؼه از لانو  نه درصذها استفاده 

 . می ضود

       سوختگی هاي محل ورود و خروج خدريدا
 ترق از تذ  

    لغغ راه هاي ػصثی كه ته صور  فلح اندذا
 . تظاهر می كنذ

  درد و حساس ضذ  ماهيچه ها 

  افسايص فطار خو  يا كاهص فطار خو  همراه
 تا ػاليم و ضکايا  ناضی از ضون 

 ممکد   )  يا ايست تنفسی   مطکل ضذ  تنفس
است زتا  ور  كنذ و راه هدوايدی را مسدذود        

 .( نمايذ

  رتانا  نامنظم للة يا ايست للثی  

  تی قزاري ٍ تحزیک پذیزي، اگز هصذٍم َّضيار

 . است

 تيَْش ضذى 

 اختالالت تيٌایی 

 ( اس جولِ ستَى هْزُ ّا ) ضکستگی استخَاًْا ٍ

دررفتگی هفاصل تِ علت اًقثاضات ضذیذ عضالت 

 . یا پزت ضذى 

  ( در هَارد ضذیذ ) تطٌج 



 سوختگی الکتريکی

از داخدل       تا ػثور الکتدريسديدتده    سوختگی الکتريکی 
  مطاهدذه  لاتل   آسية تيطتري .  دهذ رخ   است ممک  تذ  

تدا  .  ضدود    ظاهر می  ترق خريا   ورود و خروج  در نماط
وخدود     هدم    داخلدی  از آسية دارد ردّي  ، امکا  حال اي 

منثغ ته وخود آورنذه اي  نوع سوختگدی   .  تاضذ داضته 
 :     ها ته دو دسته تمسيم می ضونذ

 ترق گرفتگی هاي خانگی يا صنؼتی  (1
ترق گرفتگی هاي ناضی از ترخورد صاػمه يا رػدذ   ( 2

 .و ترق ته تذ 
سوختگی ها در نوع اول از نظر ولتاش خدريدا  تدرق        
ممک  است متفاو  تاضذ، يؼنی تا ولتاش پدايديد  تدا       

اتسار و وسايل ترلی كه در مندسل  ) ولتاشهاي تسيار تاال 
و يا محيظ كار اعراف ما وخود دارنذ تا ولتاش پدايديد     
ترلی كه در منسل و يا محيظ كار اعراف مدا وخدود       
دارنذ تا ولتاش پايي  هستنذ و مؼموالً در اثدر تدمداس      
. مستميم تا سيم هاي تذو  روكص ته وخود می آيندذ 
همچني  خراب تود  كليذها يا خراتی وسايل تدرلدی   

 (.                                                                    هم از داليل مهم ترق گرفتگی ته ضمار می آيذ

سوختگی الکتريکی، عثك تررسی هاي آماري در اكثدر  
درصذ از موارد تستري را تطکيدل   5تا  1خوامغ، حذود 

تر خالف ساير سوختگی ها، نواحی آضدکدار     .  می دهذ
آسية ديذه تنها درصذ كمی از نواحی والؼی آسديدة     
ديذه را نطا  می دهذ و تيطتر نواحی نکروز در زيدر      

خريا  الکتريکدی از عدريدك        .  پوست سالم لرار دارنذ
لسمتی از تذ  ماننذ انگطتا  يا دست وارد ضذه و از     
عريك تافت هاي داراي حذالل مماومت نسدثدت تده        
خريا  ضامل اػصاب، ػروق خونی و ػضله ػثور مدی  

پوست، مماومت نسثتاً زيادي در تراتر خريا  دارد   .  كنذ
و تناتري  ته ممذار زيادي از آسية مصو  می ماندذ و    
نهايتاً خريا  الکتريکی از عريك لسمتی از تذ  كه تدا  
زمي  در ارتثاط است، خارج می ضود كه مؼمدوالً ايد      

گرماي توليذ ضذه توسيله انتمال .  نمغه، پاي تيمار است
خريال الکتريکی و ػثور خود خريا ، ته تافت ها آسية 

ػضال ، تيطتري  مسير ػثور خريا  هستنذ . می رسانذ
 .                                                                و تناتراي  تيطتري  آسية را می تيننذ

نيس تخص زيادي از خريا  الکتريکی را عروق خونی 

از خود ػثور می دهنذ، اما در مراحل اولديده آسديدة،       

 و وظيفه انتمال خو  راتالی می مانذ مدراي آنها تاز 

ٍ یا در اداهِ رًٍذ، هوکي است تذليل              .اًجام  هی دٌّذ      

هزگ سلَلْاي اًذٍتليال دچار تزٍهثَس پيطزًٍذُ ضذُ یا              

کِ در صَرت تزٍس تزٍهثَس  ٍسعت ایسکوی         .  تْثَدي یاتٌذ 

آسية ّاي   .  ٍ هيشاى تافت ًکزٍس ضذُ افشایص هی یاتذ              

الکتزیکی تِ دٍ گزٍُ، ٍلتاص تاال ٍ ٍلتاص پایيي تقسين هی                  

ٍلتاص   0111، ٍلتاص پایيي ٍ تيص اس        0111ٍلتاصکوتز اس   .  ضًَذ

 . تاال هحسَب هی ضَد

آسية ٍلتاص پایيي ضثيِ سَختگی ّاي  حزارتی است ٍ                  

تيطتز تزق ّاي     .  ًسَج عوقی آسية چٌذاًی ًوی تيٌٌذ           

کِ .  چٌيي آسيثی ایجاد هی کٌٌذ    (  ٍلت  221تا    001)خاًگی  

تذتزیي ًَع ایي    .  هعوَاًل تصَرت آسية هَضعی هی تاضذ        

آسية ّا، هزتَط تِ گَضِ دّاى است کِ در اثز گاس سدى                

 .                                سين تزق خاًگی در اطفال رخ هی دّذ

آسية ٍلتاص تاال ضااهل درجااتی اس آساية ّااي پَساتی در               

هحل ٍرٍد ٍ خزٍج ّوزاُ تا تخزیة هخفی ًسَج عوقی هی    

الثتِ، اغلة ایي تيواراى سَختگی پَستی ًاضی اس آتص    .  تاضذ

 .                            گزفتي لثاس ّا تذليل تخليِ جزیاى الکتزیکی ًيش دارًذ


