


 إصابات الحروق في منطقة المدينة المنورة

 أسبابها وعالجها

 

 
 حريفة أمحد اخلساط .د

 أخؿا٢ٛ جساذٞ اهتحٌٚى ٗاسبسٗق        
 ًطتػفٟ املوم فٔد باملدِٙٞ املِ٘زٝ

 

ًُلَِٞ أذدد بلدى اخد اد ادضداه اأدس امللٓلدسّٝ ٗ  دٓدَ         ًا كاْ يف 

ٌَٛ اهتػسٙح ٗا٪ُطحّٞ ًعسفٞ  فطري اسب ٚ دٞ   اهغا٢لدّٞ ٗا٪ضدساز اشبفٚدٞ    او

املطدت ٝ خوددس أضدد٘از جطدٍ ا ُطدداّْ اهدد  صددّ اهٚدَ٘ بؿددد  اسبدددٙ  اددّ    

ج٘اَُب ًِٔاّ أثلتِتٔا حب٘ث اهعوٌا١ املعاؾسّّٙ بعد  زاضداه  بٚ دٞ ًتُّٓٚدّٞ    

اضتٌٓسِه ضدِ  ود٘ا٨ ّ دبْودِب بِتا٢حٔدا املعحدصّٝ  ٙداُه ا   عداا يف ا فداق         

ّٚٓ هدرهم      ٗيف أُفطِا اهلػسّٙٞ مْم ا جعوِا ُص ا  إمياُدا  ٗإ زاكدا  ٗٙ ِٚدا ّ فتلد

  هِا إُٔٓ اسبق املل .

ٗمما ضْوط اهعوٍ اسبدٙ  أق٘ا١ٖ اوٕٚ ًّ أضساز ؾرٞ جطٍ ا ُطداّْ  

 لدٗ هِا يف ا٪فقّ ًػل٩ه ؾرٚٓٞ كثريّٝ واهتٔا أٙدٜ اهعوٌدا١ باهلرد    

رب اهلدثري ممدا   ٗاهتِ ٚبّ ٗ دازضِتٔا بعٌق أحباثٍّٔ اه  أخرِه  ِػط هتط

ٌٓدٞ      ٙتعْوق بٔا ًّ  طا٨٦ه ٗأهغاش. ًّٗ  وم اهعِاّٗٙ اهلدلريٝ اهد   دّ ٛ يف ب

 -حبك٘ز بٜ٘ ٗجس١ٜ  -ٓسَ ًا ٙؿٚب ازبطٍ ًّ ا٪ًساضّ  عٔس هِا 

ًػلوٞ اسبسٗقّ اه  كثس اسبدٙ  أِا يف اهطِ٘اه ا٪خدريٝ; ملدا  دا ًدّ     

ٗملددا ٙ ٓ ددب اوٚٔددا ًددّ  ثدداز ؾددرٚٞ ٗاجتٌااٚددٞ ٗابتؿددا ّٙٞ اوددٟ ذددد ضدد٘ا١ّ 

ٍٓ ًدا    لعاه ًٗكاافاه بٓى أْ ِٙح٘ ًِٔا أذدّ ٗغده اسبسٗق ٗاذدٝ ًّ أٓ

  تدازضٕ ذو اه اهلر  ٗامل٧متساه اهعوٌٚٞ اهعاملٚٞ.
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نعررررسر يةررررس  ة  

 حنررج د ررد انن رر   

 

جيدددز بِدداّ بلددى أْ ادد٘ض يف اسبدددٙ  اددّ  

أضساز جود ا ُطاّْ ًٗدا  ع ٙدٕ ًدّ اقداساباه     

ٚدٞ  فطٚ٘ه٘جٚٞ ٗ غٚٓساه ًسقّٚٓٞ  وٛ  عٓسقٕ هعٌو

ا٨ذ اقّ أْ ُ س بو٩ٚ ّ ٗمنعّ ا  اهِعس يف بعض اسب ا٢ق اهعوٌّٚٓٞ اه  

ـٓ جوددد ا ُطدداْ فٔدد٘ ازبددص١ اهددرٜ  ّ-ٗٓدد٘ ً٘قدد٘د حبثِددا ٗ ًّوِددا  -ربدد

ٙػٔد ًطسذا  سبدٗث بعض اهتفاا٩ه اشباؾّٞ اه    ٘  يف ُٔاٙٞ ا٪ًدسّ  

ازٝ إا ظٔددد٘ز خودددى  ػدددس،ٛ ٗٗظٚفدددّٛ ُتٚحدددٞ هتعٓسقدددٕ إا  زجددداه اسبدددس 

املس فعددّٞ ضدد٘ا١  وددم اهدد   ِددتخ اددّ اهِددازّ أٗ اددّ ًؿددا ز اهاابددٞ ا٪خددس٠      

ٍم أاٌدقّ       املختوفّٞ ٗضتعِِٚا اهث٘ابُب اهعوٌٚٓٞ ٗاسب دا٢ق امللتػدفّٞ اودٟ فٔد

 ٗإ زإن أٗضع ملػلوتِا ٓرٖ ًّ شٗاٙآا املختوفٞ.

ْ٘ٓ جوددد جطددٍ ا ُطدداّْ ًددّ ول ددت   ػددس،ٚٓت  ز٢ٚطددت  ٌٓددا    : ٙتلدد

ّ ٗ تفدددسد بددددٗزٓا كدددْى ًدددّ ٓدددا   Dermis ٗا٪ ًدددٞ Epidermisّاهلػدددسٝ 

اهال ت ّ إا ول اه أخس٠ أ ٓقّ إذ  ِ طٍ اهلػسٝ ) ٗٓٛ ازبص١ اهطدارٛ  

اهعآس ًّ جودد ا ُطداْ  ّ فتتفدٓسد إا أزبدع ول داهّ  تد٘ٓشد خ٩ دا خ٩ٙدا         

 ازبودّ يف ُطق  بٚقّ بغٚٞ اه ٚاَ ب٘ظا٢فٔا اهفطٚ٘ه٘جٚٞ املِ٘وٞ بٔاّ ٗٙلود  

 . 1)ًووٌٚ ا   0.1ًت٘ضط ُضٌم ول ٞ اهلػسٝ ٓرٖ 

 وٛ اهلػسٝ  ومّ ول ٞ جودٙٞ أخس٠ ُ عدس  با٪ ًدّٞ ٗٓدٛ بااُدٞ ازبودد      

اهداخوّٚٞ ٗ  طٍ ٓرٖ بدٗزٓا إا ول ت   بٚ ت ّ ٗهلدٓى ًٌِٔدا خ٩ٙآدا    

اشباؾدددّٞ ٗٓدددٛ ذاه كاكدددٞ أكدددرب ًدددّ اهلػدددسّٝ ف دددد  ؿدددى إا ث٩ثدددٞ    

ازبطٍّ ٗ كٍ ول دٞ ا٪ ًدٞ بد  ثِاٙآدا اهلدثرَي      ًووٌٚ اه يف بعض أجصا١ 

ًددّ اهِٔاٙدداه اهعؿددلٚٞ ٗاهػددعرياه اهدً٘ٙددٞ ٗبعددض اهغددد  اهدِٓٚددٞ ٗاهَعَسبٚددٞ    

                                              
(1) Jakubovic and Ackerman 
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ٗجسٙلدداه اهػددعسّ ٗٙددصْ جوددد ا ُطدداْ اهلدداه  بسابددٞ أزبعددٞ كٚو٘جساًدداهّ      

ٗ دد اٗم ًطدداذتٕ ا ةاهٚددٞ بدد  املدد  اه٘اذددد املسبددع ٗامل ٙددّّ ٗ صٙددد بعددض     

ٌٚددٞ يف ذدددٙثٔا ذدد٘ي ازبودددّ فتؿددفٕ بُّٓددٕ أكددرب اكدد٘ ،ٌوددٕ  املؿددا ز اهعو

  . 1)جطٍ ا ُطاْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمطط يوضح تشريح اجللد

 وطبقاته املختلفة

 :ٗٙعٔس فٚٔا

 - Epidermis اهلػسٝ - Hair shaft جطٍ اهػعسٝ - Pore ًطاًاه ازبود

 Hair follicle جسٙلاه اهػعس -Sweat gland  غد  اسبٚٞ -  Dermis ا٪ ًٞ

 -Adipose tissue  ُطٚخ  ٓين - nerve ending  ُٔاٙاه ا٪اؿاب -

 .Sebaceous gland اهغد  اهدِٓٚٞ -Hypodermis  اهال ٞ ذبب ا٪ ًٞ

                                              
(1) Pierard 
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ْٓ زبوددددد  م  وظ فة د د انن   ؟ هعددددٓى اه وٚددددى ًِدددداّ ًددددّ ٙعوددددٍ أ

ا ُطددداْ ٗظدددا٢َس ٓاًدددّٞ دبعودددٕ أذدددَد أٓدددٍ   

 ٙٔدا  ا١  أاكا١ ازبطٍ اه٩شًٞ ٨ضتٌساز ذٚاٝ ازبطٍ بؿ٘زٝ ولٚعّٚٞ ٨ ٙع

أٗ اوٞ أٗ ض ٍّ فا ُطاْ بؿ٘زٝ ااًّٞ ٨ ٙطتاٚع أْ ٙعٚؼ ًّ غدري جوددّ   

ٜٓ ضددلب كدداّْ بددد ٙٔددٓد  ذٚدداٝ املددسٙضّ  ْٓ ف ددد ًطدداذٞ كددلريٝ ًِددٕ ٪ بددى إ

ٗذهم هف د ازبطٍ هولثري ًّ ًٔاَ ازبودد اهالٚعٚدّٞ اهد  أٗجددٓا اشبداهق      

 . عاا هِا يف أجطا ُاّ فطلراْ اهرٜ أذطّ كٓى غ١ٛ خو ٕ

ٍَ ؾدداذلٕ ٗب٣ٚتددٕ     يف بددا ٥ ا٪ًددسّ ٙعٌددى ازبوددد ذدداجصا  ًِٚعددا  ٙ ددٛ جطدد

اهداخوٚدددّٞ ًدددّ  خددد٘ي ازبدددساثٍٚ ٗاهلا٢ِددداه اأسٙدددٞ اهدبٚ دددٞ ا٪خدددس٠       

كاهفريٗضاه ٗاهفاسٙاهّ اهد  ٨  دس٠ بداهع  اادٓس ّٝ ُٗػدٓلٕ ازبودد ِٓدا        

أًاَ فِ ٘ي : إُٕ ضْ٘ز ذؿ  ،ٚط ب وعٞ ازبطٍّ ٗ زُد محاٙٞ ٙ س ؾاًدا  

كٚد ا٪ادا١ اهغامش ّ فٔ٘ إذْ خط اهدفاد ا٪ٗيّ أًاَ ا حَ٘ اهلاضدح  

اهرٜ  ػِٕٓ ٓرٖ اهلا٢ِاه اسبٚٓٞ اهكازّٝ اهد  ذبدٚط بّجطداًِا ًدّ ةٚدع      

ازبٔدداه إذاوددٞ اهطدد٘از باملعؿددٍّ ٗاهدد  ٌُٙلِٔددا غددصٗ ازبطددٍّ ٗاهتلدداثس  

اهلثري ًدّ  خ٩ي أُطحتٕ يف ذاي ادَ  غوٚس ازبود هدّٕ ٗباهتداهٛ إؾدابتٕ بد    

 .  1)ا٪ًساض ا٨هتٔابٚٞ ٨ذ ا 

ًددّ جاُددب  خددسّ ،ددٜ٘ جطددٍ ا ُطدداْ كٌٚدداه كددلريٝ ًددّ اهطدد٘ا٢ى      

% ًّ ٗشْ ازبطٍ اهلْوّٛ ٗٙ دس   75اهفطٚ٘ه٘جٚٞ ا اًّٞ ٗٓرٖ متٓثى بسابٞ 

ازبود ِٓا ذا٩٢  ب٘ٙا  أًاَ اٌوٚٞ  لٓخسٓا ٗخسٗجٔا ًّ ضبٚط ازبطٍ ٗب٣ٚتٕ 

ٍٓ احملافعددٞ اوددٟ زو٘بددٞ ازبطددٍ ٗضبتدد٠٘ ًا٢ددٕ قددٌّ  اهداخوٚددّٞ ٗباهتدداهٛ  ددت

اسبدٗ  اهالٚعٚدّٞ ممدا ٙكدٌّ اددَ إؾدابتٕ بازبفدا  اهدرٜ ٙعْادى اهلدثري          

                                              
(1) Tortora 
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 م  أسب ب حسوق اجل د ؟

 . 1)ًّ ٗظا٢س أاكا١ ازبطٍ املختوفٞ

ُٙطددٍٔ جوددد ا ُطدداْ أٙكددا  يف  ِعددٍٚ  زجددٞ ذددسازٝ ازبطددٍّ إذ ٙعٌددى         

   ٞ ٚٓاه ٗظٚفٚٓٞ ًعْ دّٝ اودٟ قدلط  زجد الٚعٚدّٞ  اسبدسازٝ اِدد ذددٗ ٓا اه    بآه

ٗ دددخى يف  ِعددٍٚ ٓددرٖ اهعٌوٚددٞ اهعدٙددد ًددّ أاكددا١ ازبطددٍ ا٪خددس٠ّ ٗذهددم   

ذتٟ ٙتٌْلّ ازبطدٍ ًدّ اه ٚداَ بتفاا٩ دٕ اسبٚ٘ٙدٞ ٗاهلٌٚٚا٢ٚدٞ اودٟ صد٘         

  بٚق ًكل٘ط. 

ْٓ هوحود أٙكا   ٗزا  يف املػازكٞ بؿدِااٞ بعدض اهفٚتاًِٚداه     ٗأخريا ّ فإ

ٔدداَ أخددس٠ يف  ِعددٍٚ قددغط ا اًددّٞ ٗأٌٓٔددا: فٚتدداً  )    ّ ٗهددٕ كددرهم ً

 . 2)اهدَ يف جطٍ ا ُطاْ

ٗصّ صٚدا يف اؿدس    -ذبٚط بِا 

٘ٓز ٗضددا٢ى امللِِددٞ   ٚٓددٞ اسبدٙثددٞ ٗ ادد املدُ

٘ٓٝ  وم املؿا ز  -ٗاهت ِٚٞ  اهلثرُي ًّ ًؿا ز اهاابٞ ٗاسبسازّٝ ٗ تفاٗه ب

ًا ب  خفٚدس أٗ ًت٘ضدط أٗ غددٙد اهتدّثريّ ٗذهدم بِدا١ّ اودٟ ولٚعدٞ املؿددز          

 ّ ًٗ داز ًا ٙلٓثٕ ًّ وابٞ ً٘ٓجٔٞ ص٘ خ٩ٙا ازبود ٗأُطحتٕ.اسبسازٜ

 ترْلٍ ًدُٝ  عٓسض ازبطٍ هوٌؿا ز اسبسازّٙٞ ٗ زجٞ متاضدٔا امللاغدس   

   ْٓ ًدع ضدداح ازبودددّ يف ذدددٝ ا٪ذ٠ اهددرٜ ِٙدتخ أِدداّ ٗبلوٌدداه أخددس٠ّ فددإ

 عسض ازبطٍ ملؿدز ذسازٜ بٜ٘ ًع ًدٝ متاع ًلاغس و٘ٙوّٞ ٙصٙد خادسا   

اهعابس زبطٍ ذٜ  زجٞ ذسازٝ ًِخفكّٞ ٗهلٓى ًّ ذهدم  ثدازٖ    اوٟ اهتعسض

  اهطولٚٞ يف ؾرٞ ازبود.

ميلِِا   طٍٚ ًطٓللاه اسبدسٗق ازبودٙدّٞ اهِادبدٞ ادّ  عدٓسض ازبطدٍ       

                                              
(1) Tortora 

(2) Tortora 
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 : 1)٪ذد املؿا ز اسبسازّٙٞ إا ا٪ضلاب اهتاهٚٞ

ٚٓدّٞ ٗ عدس  اوٌٚدا  باضدٍ اسبدسٗق       -1 اسبسٗق اهِادبٞ اّ اهط٘ا٢ى املغو

ّ ًٗددّ أًثوددٞ أضددلابٔا:  عددٓسض ازبوددد هوٌددا١ املغوددّٛ       Scald burnاهطددو ٚٞ 

ٗاملػسٗباه اهطداخِٞ كاهػداٜ ٗاه ٔدّ٘ٝ ٗشٙدب اهأدٛ املعدٓد ه ودٛ اهاعداَّ         

ٗٓددرٖ اسبددسٗق أكثددس ًػددآدٝ ٗذدددٗثا  هددد٠ ا٪وفددايّ ٗٙلثددس ذدددٗثٔا يف   

املِددصيّ أثِددا١ قددعس زبابددٞ ا٪ضددسّٝ ف ددد ٙغافددى اهافددى أٓوددّٕ ٗٙدددخى إا      

ٌٓاَ   .  2)ًث٩ ّ ِٗٙتخ اّ ذهم  عٓسقٕ هوٌا١ اهطاخّ املتدْفق ًّ اهؿِل٘زاسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٗكثريا  ًا ذبدث ًثى ٓرٖ ا ؾاباه يف املالخ املِصهٛ كرهمّ إذ بدد  

                                              
(1) Basil A.Pruitt et al 

(2) David Heimbach et al 

 

 
 

 ػددد٘ٓاه غددددٙدٝ طبتوفدددٞ  اهٚدددٞ  

 سبددسٗق اٌٚ ددّٞ ذٚدد   ٩ذددغ 

ػٖ٘ ا٪ؾابع  زجاه طبتوفٞ ًّ  

ٗإاابدددددٞ ذسكتٔددددداّ ٗ طدددددابط  

 ٜ ُددتخ اددّ   اهػددعس اهلاًددى اهددر

ذددسٗق اٌٚ ددٞ يف فددسٗٝ اهددسأعّ    

ٗأخدددددددددريا   ػددددددددد٘ٓاه ًعٚ دددددددددٞ  

هوسبلددددٞ  هورسكدددداه اهالٚعٚددددٞ

 .ٗاهؿدز
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ٙدفع اهفكُ٘ي اهافَى ملعسفٞ ًا  عٓدٖ ٗاهد دٕ ًدّ اهاعداَّ فٚوحدّ إا كػدس      

     ً ٚٓدّٞ فٚؿدٚب جودد    غاا١  ُٚٞ اهالخّ فٚحسٜ ًدا فٚٔدا ًدّ وعداَ ٗضد٘ا٢ى  غو

اهافددى ًلاغددسّٝ ٗ عٔددس ذِٚٔددا أاددساض إؾددابٞ ازبوددد بتوددم اسبددسٗقّ ًددع      

  فاٗه ًور٘ظ يف غٓد ٔا ٗخا٘ز ٔا ب  ذاهٞ ٗأخس٠.

َ ِس  إا أبطاَ اسبسٗق يف ًطتػفٚاه املدِٙٞ املِ٘زٝ ضِ٘ٙا ّ اهلثري ًدّ  

ذددا٨ه اسبددسٗق اهطددو ٚٞ املددرك٘زّٝ ًٗععددٍ قددراٙا  وددم ا ؾدداباه ًددّ         

فدايّ ٗربتوددس غددٝ ا ؾددابٞ ًددّ ذاهدٞ ٪خددس٠ّ فٌِٔدا اشبفٚفددٞ اهعددابسٝ     ا٪و

اهدد   تاْوددب ا٩جددا   ٗا٢ٚددا  ٙطددتغسق بعددض ا٪ٙدداَّ هٚعدد٘  ازبوددد بعدددٓا إا     

ٜٓ أثددسّ ًِٗٔددا ًددا ،تدداد        -ٗقددعٕ اهالٚعددٛ  ْٗ أْ  ْوددس اسبددسق ٗزا١ٖ أ

د ّ بعدددض اهتددددٓخ٩ه ازبساذٚٓدددٞ اهددد  بددد -با قدددافٞ إا ا٪ ٗٙدددٞ اهِ٘اٚٓدددٞ 

ْٓ ًِٔدا ًدا ٙلدْ٘ ًدّ        طتداٛ املل  يف املطتػفٟ ادٝ أغٔسّ ٗأخريا  فدإ

 اشبا٘زٝ مبلاّْ ٗضسااْ ًا ٙ كٛ اوٟ ذٚاٝ املؿاب.

 Flame burnّذددسٗق اهِددازّ ٗ عددس  اوٌٚددا  باضددٍ ذددسٗق اهوددٔب     -2

ٗٓرٖ متٓثى اهِطلٞ اهلرب٠  ؾاباه اسبسٗق اهِادبدٞ ادّ ًؿدا ز اسبدسازّٝ     

ٗ تعددٓد  أًدداكّ ذدددٗثٔاّ ف ددد ذبدددث يف املِدداشيّ ٗخباؾددٞ هددد٠ اهلدداهغ ّ 

 ًٗ از اهعٌىّ ٗاملدازعّ ٗأًاكّ اهتحٌعاه اهعاًٞ.

كثريا  ًا ذبدث اسبسٗق اهؤلٚٞ  ومّ يف ؾ٘زٝ كد٘ازث إُطداُٚٞ  د٘ ٜ    

حبٚدداٝ اهلددثريّّٙ ٗاوددٟ زأع ًددا ُٙددركس ًددّ ذهددم: اسبسٙددق اهكددخٍ اهددرٜ    

َّ اهددرٜ ُبٔتددى اوددٟ  1961باهرباشٙددىّ ضددِٞ  Niteroiذدددث يف ضددرين ُددٚ ٜٗ 

غخـّ ًّٗ ذهم أٙكا  ذسٙق ًدزد ًوعب كدسٝ اه ددَ    444إثسٖ أكثس ًّ 

َّ اهددرٜ ذؿددد ٓدد٘ ا خددس أزٗام امل٣دداهّ  1985يف بسا فدد٘ز  بربٙااُٚددا ضددِٞ 
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 . 1)ُٗآد يف ذِٚٔا ٗاذدا  ًّ أكرب اهل٘ازث ازبٌااٚٞ يف اهعامل

ُٗٙعددص٠ ذهددم إا   لثددس ذددا٨ه ذددسٗق اهوددٔب يف ًِا ددٞ املدِٙددٞ املِدد٘زّٝ

اهعدٙددد ًددّ ا٪ضددلابّ اهدد  ٙددّ ٛ يف ً ددٓدًتٔا كثددسٝ اضددتخداَ أضددا٘اُاه    

اهغدداش املكددغ٘وٞ ٪غددساض اهأددٛ املِصهددّٛ ٗ ددس  إا أبطدداَ اسبددسٗق ضددِ٘ٙا    

اهلدددثري ًدددّ ذدددا٨ه اسبدددسٗق اهتاهٚدددٞ ٨غدددتعاي اهغددداش املتطدددٓسب ًدددّ  ودددم        

 ا٪ضا٘اُاه.

ًٓا باهِطلٞ سباي زٙس املدِٙٞ ًٗا ،ٚا ْٓ   أ ٔا ًّ بوداه ٗبس٠ ٗٓحدسّ فدإ

اضتخداَ اسباب ٗاهفرٍ  ٙ ا  اهِاز ٪غساض اهأّٛ ٙعٓد اهطدلب اهدس٢ٚظ   

هإلؾابٞ حبسٗق اهِازّ ٗٙلْ٘ اهكرٚٞ ِٓا يف كثري ًدّ اسبدا٨هّ أوفداي    

ا٪ضددسٝ اهددرّٙ ٙدددفعٍٔ اهفكدد٘ي إا ا٨بدد اب ًددّ اهِددازّ ٗضباٗهددٞ اهعلدد          

 هلثري ًّ ا ؾاباه امللاغسٝ.بّجصا٢ٔا املػتعوّٞ مْما ِٙتخ إِ ا

ٗيف غٔس زًكاْ امللازن ًّ كى ااَّ ًٗا ٙوٕٚ ًّ بدَٗ اٚدد اهفادسّ   

ٙعٓلس اهلثري ًّ أبِا١ املدِٙدٞ املِد٘زٝ ادّ فدسذتٍٔ ب ددَٗ املِاضدلٞ اهطدعٚدّٝ        

ٗٙلثس ذِٚٔا اضتخداَ ا٪هعاب اهِازٙٞ املعسٗفّٞ ٗباهسغٍ ًّ اُتػداز اهد٘اٛ   

ّ ذ٘ي ًدا بدد ذبٌودٕ  ودم ا٪هعداب ًدّ طبداوسّ إ٨        ٧ًٓخسا  ب  أٓاهٛ املدِٙٞ

ٚٓا  يف أشبٞ املدِٙٞ ٗغ٘ازأاّ ٗكثريا  ًا  أُٓٔا ًا  صاي ظآسٝ ٗاقرٞ  لدٗ جو

ْٓ ًععٌٔا وفٚفدٞ   ٙؿاب ا٪وفاي حبسٗق  لٚٞ أثِا١ اهؤ٘ بتوم ا٪هعابّ إ٨ أ

ٗ  اسبٌدّ ٗٓرا ٨ ٙعدين بداهالع شٗاي اشبادسّ ف دد  ِدتخ ادّ ذهدم بعدض         

 سبسٗق اشباريٝ.ا

ّ Electrical burnsاسبددسٗق اهِادبددٞ اددّ اهتٚددازاه اهلٔسبا٢ٚددٞ     -3

ٗٓرٖ بد ٙلْ٘  ا  ّثري با ىّ يف ذاي ٩ًًطٞ ازبطٍ هواابدٞ ذاه ازبٔدد   

                                              
(1) Muir I.F.K et al 
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املس فددعّ اهدد  ضددسااْ ًددا  ِتػددس اددرب ضدد٘ا٢ى ازبطددٍ ٗأُطددحتٕ املختوفددّٞ        

اهلٔسبدا١ّ  هتؿٚب اهعدٙد ًّ أاكا١ ازبطٍ اهداخوٚٞ اهلعٚددٝ ادّ ًؿددز    

با قدددافٞ إا إؾدددابٞ ُ ادددٞ متددداع ازبودددد امللاغدددسٝ ًدددع ًؿددددز اهاابدددٞ         

اهلٔسبا٢ّٚٞ ٗٙا٘ي ا٪ذ٠ أٙكا  ًلاْ خسٗجٔا ًّ ازبطدٍّ ٗمتتداش ُطدلٞ    

 كلريٝ ًّ ذسٗق اهلٔسبا١ بعٌق ا ؾابٞ ٗخا٘زٝ ا٘ابلٔا.

ٙلثس ذددٗث إؾداباه اسبدسٗق اهلٔسبا٢ٚدٞ يف ًِا دٞ املدِٙدٞ املِد٘زّٝ        

ٌٓاي املؿاُع اهد   عتٌدد يف إُتاجٔدا    هد٠ املِٔٚٓ   ٗاهلٔسبا٢ٚ ّ ٗخباؾٞ ا

اوددٟ اضددتخداَ ازبٔددد املس فددعّ ٗبددد اُتػددسِه أًثدداي  وددم املعاًددى يف ا ُٗددٞ     

ا٪خددريّٝ ُتٚحددٞ هوتادد٘ز اهؿددِااٛ اهددرٜ  ػددٔدٖ املٌولددٞ اًٌ٘ددا  ًِٗا ددٞ       

املدِٙددٞ اوددٟ اه٘جددٕ اشبؿدد٘فّ ٗ دد اٗم غدددٝ ا ؾددابٞ بدد  خفٚفددٞ اددابسّٝ    

دٙدٝ با وددٞ يف بعددض اسبددا٨هّ ٗذهددم بِددا١ اوددٟ بدد٘ٝ اهاابددٞ اهدد  َ عددرب       ٗغدد

 ازبطٍ ٗ ٔاجٍ أُطحتٕ املختوفٞ.

اسبددددددددددسٗق اهلٌٚٚا٢ٚددددددددددٞ   -4

Chemical burn  ِٞتخ اّ ٩ًًطد ٗ ّ

ازبودددد هدددلعض املددد٘ا  ٗاملطتركدددساه   

املسْكدددددددصّٝ كا٪محددددددداض ٗاملددددددد٘ا  

اه اادٙدددّٞ ٗأكثدددس ًدددا  ػدددآد ٓدددرٖ 

 عتٌدددد يف اسبدددسٗق يف املؿددداُع اهددد    

ؾِااتٔا اوٟ إُتاد ٓرٖ امل٘ا ّ كٌدا  

ذبدددددث يف املختددددرباه اهعوٌٚٓددددٞ أثِددددا١  

إجدددددسا١ اهتحدددددازب ٗذبكدددددري بعدددددض    

اهلٌٚاٗٙٓداهّ ٗبدد ذبددث يف املِداشي     

ٗهلّ بؿد٘زٝ أبدٓى مْمدا ضدلقّ ٗذهدم      

ذسٗق كٌٚٚا٢ٚٞ يف اه٘جّٕ ٗٓٛ ًدّ  

ٗاوٟ أوسافٔا ذدسٗق   ّاهثاهثٞ اهدزجٞ

ادّ   ُتحدب أخدس٠ ًدّ اهدزجدٞ اهثاُٚدٞ     

٩ًًطددٞ ازبوددد ملدد٘ا  كٌٚاٗٙددٞ ذاه    

 . سكٚص ًس فع
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هررمج ع ررو حررسوق اجل ررد   

 زر واحرررررردر ؟ذات خطررررررج

 

أثِددا١ ٩ًًطددٞ ازبوددد هددلعض املِْعفدداه اه ٘ٙددّٞ ذاه اه كٚددص اهلٌٚٚددا٢ٛ      

 . 1)املس فع

ْٓ هوتاددد٘ز اهؿدددِااٛ ٗكٌدددا ٓددد٘ اسبددداي ًددد ع اسبدددسٗق اهلٔسبا٢ٚدددّٞ فدددإ

اسبدددٙ  يف ًِا ددٞ املدِٙددٞ املِدد٘زّٝ أثددسا  ًوٌ٘ضددا  يف شٙددا ٝ أادددا  اسبددا٨ه     

ٌٓداي  ودم           املؿابٞ بداسبسٗق اهلٌٚاٗٙدّٞ ٗٓدرٖ ُتٚحدٞ أكٚددٝ هصٙدا ٝ ادد  ا

املؿدداُعّ ٗشٙددا ٝ ادددد  املعآددد اهعوٌٚدددٞ يف املدِٙددّٞ اهددد   عتٌددد يف بدددساًخ      

اضتخداَ اهعدٙد ًّ امل٘ا  اهلٌٚاٗٙٞ املسْكدصّٝ ٗدبتدرب  ودم     دزٙلٔا اوٟ 

املعآددد اهلددثري ًددّ أادددا  اهفِددٚ  ٗاملتدددٓزب ّ ًددع شٙددا ٝ ضددِ٘ٙٞ ًْاددس ٝ         

  ًٗور٘ظّٞ مْما ٙعين باهكسٗزٝ شٙا ٝ ذا٨ه ا ؾابٞ باسبسٗق اهلٌٚاٗٙٞ.

ُٗعين بٔا ٩ًًطٞ ازبودد امللاغدسٝ    Contact burnّذسٗق اهتٌاع  -5

اح ذسازٙٞ ضاخِّٞ ٗذبدث ًععدٍ ٓدرٖ اسبدا٨ه هدد٠ ا٪وفدايّ ٗ دّ ٛ       ٪ض

امللدد٘اٝ املِصهٚددٞ اوددٟ زأع با٢ٌددٞ أضددلاب ذددسٗق اهتٌدداعّ ٗٙوٚٔددا اسبددسٗق      

اهِادبدددٞ ادددّ ملدددظ ا٪ضددد٩ن اهلٔسبا٢ٚدددٞ امللػددد٘فّٞ ٗضدددا٘م ا٪فدددساْ       

اهطاخِّٞ ٗٙع٘  ضلب اهِطلٞ اهععٌٟ  رٖ اسب٘ا ث إا قدعس زبابدٞ ا٪ٓدى    

ًٗٚى اهافى اهفاسٜ إا اهفك٘يّ ٗاكتػا  اهل٣ٚٞ ازبدٙدٝ اهد    املِصهّٚٞ

ذبٚط بدّٕ ِٗٙدتخ ادّ ذهدم يف اهغاهدب ذدسٗق اٌٚ دٞ يف أؾدابع اهٚدد ًٗععدٍ           

 . 2)زاذٞ اهلس

 عتٌدددددد خاددددد٘زٝ ا ؾدددددابٞ بددددداسبسٗق  

بؿدد٘زٝ ااًددّٞ اوددٟ ًطدداذٞ ضدداح ازبوددد   

احملسٗبدددّٞ ٗاودددٟ اٌددددق اسبدددسقّ ًٗددددد٠    

ْٓ إؾابٞ جدص١   ربسٙلٕ ٗ فااوٕ ًع أُطحٞ ازبود ٗخ٩ٙاّٖ ٗبِا١ اوٟ ذهمّ فإ

                                              
(1) David Heimbach et al 

(2) David Heimbach et al 
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اٌٚ ددٞ ًددّ اهدزجددٞ اهثاُٚددٞ  ذددسٗق

ٗاهثاهثددددٞ يف أجددددصا١ ًددددّ اهعٔددددس    

هرزاا ّ ٗبد ُتحب ٗاهلتف  ٗا

  .اّ ذسٗق ضو ٚٞ )ًا١ ًغوٛ

 

ؾغري ًّ ازبودّ أبُى خا٘زٝ ٗ ّثريا  ًدّ إؾدابٞ ازبدص١ ا٪كدرب ًِدّٕ ٗٓدرا       

ٙعين أْ ِٓدان  ِاضدلا  وس ٙدا  بد  ًطداذٞ ازبودد احملدسٗق ٗخاد٘زٝ اسباهدّٞ          

 فإْ شا ِه ا٪ٗا شا ِه أختٔا ٗٓلرا.

بتؿددِٚفٔا  ٗبددد فٓؿددى أٓددى ا٨ختؿدداف اسبدددَٙ  اددّ خادد٘زٝ اسبددسٗقّ

ٌِم ازبدص١     )أٙا  كاْ ًطٓللٔا ًّ ًؿا ز اسبسازٝ املختوفٞ ّ ااتٌا ا  اودٟ ُضد

ٍٓ  ؿدِٚس    احملسٗق ًّ ازبودّ ًٗد٠  ّثس ول تٕٚ )اهلػسٝ ٗا٪ ًٞ ّ ِٗٓا ٙدت

 اسبسٗق إا:

 دطّ  ّ  ؿدٚب ول دٞ اهلػدسٝ ف   Superficial burnذدسٗق ضدارٚٞ    -1

ٗٓددرٖ  تٌاثددى هوػددفا١ بطددساٞ يف ذدداي   دددٍٙ اهعدد٩د املِاضددبّ ُٗ عددس  ٓددرٖ   

 اسبسٗق اوٌٚا  حبسٗق اهدزجٞ ا٪ٗا.

ّ ٗٓدرٖ  ؿدٚب كاًدى ول دٞ اهلػدسّٝ      Deep burnذدسٗق اٌٚ دٞ    -2

ٗٙتعددددٓد٠  ّثريٓددددا بادبدددداٖ أاٌددددقّ    

هٚؿدددددى إا ول دددددٞ ا٪ ًدددددّٞ ٗٓدددددٛ  

بددددداهالع ذاه خاددددد٘زٝ أكدددددرب ًدددددّ 

س جدددص١ ؾدددغري  ضددداب تٔاّ ٗبدددد ٙتدددّثٓ 

ف ددط ًددّ ا٪ ًددٞ يف ٓددرٖ اسبددسٗقّ   

ِٗٓا ٙلتطب اسبدسق ؾدفٞ اهدزجدٞ    

  اهثاُٚٞ.

ٗيف ذدددسٗق أخدددس٠ أغدددٓد اٌ دددا   

ٗخادددد٘زّٝ ٙتددددّٓثس كاًددددى وددددل     

ا٪ ًددٞ ٗاهلػددسّٝ هٚلتطددب اسبددسق  
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مرررر  اتةرررريةت ا  رررر  ة  

 ا يت ينتج عر  اررسوق؟  

 

 

 
 

 ؾدددز أذددد ذددسٗق ًددّ اهدزجددٞ اهثاهثددٞ يف 

 عدسض ازبودد ٪هطدِٞ     اّ ا٪وفايّ ُادبٞ

اهؤبّ ٗأ ٠ ذهم إا ف د هلاًى ول اه 

ِٓا ا٪ُطحٞ اه    ع ذبب  ازبودّ ٗ عٔس

ازبوددد ًلاغددسّٝ ٩ٙٗذددغ أٙكددا  ذدددٗث      

 يف اهعِق ٗأاوٟ اهؿدز  ػ٘ٓاه غدٙدٝ

 

  ٞ ّ ٗبددد  ؿددى ا ؾددابٞ إا ًددا  ْٗ ا٪ ًددٞ ًددّ     1)ذِٚٔددا ؾددفٞ اهدزجددٞ اهثاهثدد

هعكدد٩ه أٗ اهععدداَّ ٗٓددرا ٨ غددْم  ا٪ُطددحٞ ٗأجددصا١ ازبطددٍ اهعٌٚ ددّٞ كا 

اوٚددٕ بعددض املساجددع اهعوٌٚددٞ ًؿدداوح  أخاددس ا٪ُدد٘اد اوددٟ ا ودد٩قّ ٗ ا وددق  

   "ذسق اهدزجٞ اهسابعٞ".

 

ٚٓدددٞ      ػددري ضددح٩ه ا ذؿددا٢ٚاه اهال

ْٓ اسبددسٗق  ددّ ٛ يف املس لددٞ   اسبدٙثددّٞ إا أ

اهسابعدددٞ ٪ضدددلاب ٗفٚدددداه ا ُطددداْ ذدددد٘ي    

س ٗاعدٍ ذحدٍ املػدلوّٞ فداسبسٗق     اهعاملّ ٗٓرا باهالع ٙعلظ جودى ا٪ًد  

ًػلوٞ ؾرٚٓٞ ٓاًٞ  عٔدس  ثازٓدا يف ضبدٚط اهفدس  ٗا٪ضدسٝ ٗااتٌدع اودٟ        

ذددد ضدد٘ا١ّ ٗ عددٓد هددرهم ًددّ أكددرب اهترددٓدٙاه اهؿددرٚٓٞ اهدد   ٘اجددٕ اهفسٙددق    

اهايب يف املطتػفٚاه اوٟ ًطت٠٘ اهعاملّ ٗ طتداٛ جٔدا  ًلٓثفا  ٗ عاُٗدا   

                                              
(1) William W. Monafo & Palmer Q.Bessey 
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ٍ اهادديب ًددّ ازبٔددٞ ا٪خددس٠ّ فدداسبسٗق  بِٓددا١ بدد  املددسٙض ًددّ جٔددّٞ ٗاهادداب 

 تاْوب يف أذٚاْ كثريٝ املل  يف اهطسٙس ا٪بٚض غٔ٘زا  و٘ٙودّٞ ٗخباؾدٞ   

 .  1)اسبسٗق اه   غْاٛ ًطاذاه كلريٝ ٗاٌٚ ٞ ًّ ازبود

ٗكغريٓا ًّ ا ؾاباه ٗا٪ًساض املختوفدّٞ اهد   عد ض ؾدرٞ جطدٍ      

ْٓ هورددسٗق ًػددل٩ ٔا اهؿددرّٚٓٞ اهدد   دد       اٗم خا٘ز ٔددا بدد   ا ُطدداّْ فددإ

اشبفٚفٞ اهعابسٝ ٗاهػددٙدٝ اه ا ودّٞ ٗميلِِدا   طدٍٚ ًدا ربْوفدٕ اسبدسٗق ًدّ         

  ّثرياه يف ؾٓرٞ ازبطٍّ إا ًكاافاه ً٘قعٚٓٞ ٗأخس٠ ااًٞ. 

ّ  ودم اهد  ذبددث    Local complicationُٙ ؿد باملكاافاه امل٘قدعٚٓٞ  

ز اسبدسازٝ  يف ً٘قع اسبسقّ أٜ يف امللاْ اهرٜ  عٓسض هدٕ ازبودد إا ًؿدد   

امللاغددسّٝ ًٗددّ أًثوددٞ ًددا بددد ،دددث ِٓددا: اهتٔدداب ازبودددّ ٗاهِصٙددسّ ٗظٔدد٘ز 

٘ٓٓاه بّغددلا ا املختوفددٞ ضدد٘ا١ اهلدداكسٝ ًِٔددا أٗ املتددّخسّٝ ٗ طددابط    اهتػدد

ْ٘ٓ ازبودددّ ٗا ؾددابٞ بددلعض أُدد٘اد ضددسواْ ازبودددّ    اهػددعسّ ٗ غٚٓددس  زجددٞ  ودد

 ا ؾابٞ باسبسق.  ٗٓرٖ ا٪خريٝ بد ذبدث اا ٝ بعد ضِ٘اه و٘ٙوٞ ٨ذ ٞ ًّ

ّ فتردددث يف أٜ جددص١ General complicationأًددا املكدداافاه اهعاًددٞ 

ًّ أجصا١ ازبطٍّ ٗهٚظ باهكسٗزٝ أْ ٙلْ٘ ٓرا ازبص١ بد  عدٓسض بؿد٘زٝ   

ًلاغددسٝ إا املؿدددز اسبددسازّٜ ف ددد  تددّٓثس بعددض أاكددا١ ازبطددٍ اهداخوٚددٞ     

هِدا خ ادّ اضتِػداق    ُتٚحٞ  را اسبسق. ًّٗ أًثودٞ ٓدرٖ اهتدّثرياه: ا٨ختِداق ا    

ا٪خبددسٝ ٗاهغدداشاه املؿدداذلٞ هعٌوٚددٞ ا٨ذدد اقّ ٗ،دددث ِٓددا أْ  تددّٓثس خ٩ٙددا  

ازبٔاش اهتِفطٛ ُتٚحٞ هتفااى اهغاش اهطاخّ امللاغس ًعٔاّ فتٓكاسب هدرهم  

فطٚ٘ه٘جٚٞ اهتِفظ اهالٚعّٚٞ ٗ عٔدس اٌوٚدٞ ا٨هتٔداب اهد   عْادى اه٘ظدا٢س       

  ذهددم اوٌٚددا  با٪ذٙٓددٞ ا٨ضتِػددابٚٞ  اسبٚ٘ٙٓددّٞ ٗ تخددٓسب أُطددحٞ اهس٢ددّٞ ٗٙعددس 

                                              
(1) David N.Herndon et al 
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 اخلّطررة ا جةد ررة

 ترررسيحل اررررسوق  

 

 

Inhalation injury       اه  بدد  لدْ٘ با ودٞ يف ذدا٨ه كدثريّٝ ٗخباؾدٞ يف ّ

  . 1)ذا٨ه َ عٓسض املسٙض إا ا٨ختِاق ف اه و٘ٙوٞ

ًٗددّ املػددل٩ه اهؿددرٚٞ ا٪خددس٠: فػددى اهلوددٟ ِٗٙددتخ اددّ اهف ددداْ      

 ٩  يف اهطددسٙع هطدد٘ا٢ى ازبطددٍ اددرب ضدداح جودددٖ احملددسٗقّ ٗبددد ٙلددْ٘ بددا     

كثري ًّ اسبا٨هّ ٗٙطدتداٛ  ددخ٩  ا٩جٚدا  ضدسٙعا ّ ًِٗٔدا أٙكدا  دبدسثٍ        

ّ ٗٓددٛ أخاددس املكدداافاه اوددٟ ا ودد٩قّ ٗ عددين  خدد٘ي    Septicemiaاهدددَ 

ازبساثٍٚ ارب ازبود املؿابّ ٗاُتػازٓا ًِٕ إا أجصا١ ازبطدٍ املختوفدٞ ادّ    

 وددم ازبددساثٍٚ  وسٙددق اهدددٗزٝ اهدً٘ٙددّٞ ٗٙؿددى ا٪ًددس أذٚاُددا  إا أْ  تلدداثس  

بّادددا  ٓا٢وددٞ  اخددى ازبطددٍّ إا  زجددٞ ٙتعددٓرز ًعٔددا اضددتحابتٕ هوٌكددا اه     

 اسبّٚ٘ٙٞ فتفتم ذِٚٔا جبطد ؾاذلٔا خ٩ي ف ٝ شًِٚٞ ٗجٚصٝ.

ًٗدددّ املكددداافاه ا٪خدددس٠ اهددد  بدددد  عددد ض ؾدددٓرٞ املدددسٙض احملدددسٗق:  

ْ ا ؾابٞ ب سذٞ املعدّٝ ٗفػى اه وبّ ٗاقاساب اهِعاَ اهفطٚ٘ه٘جٛ ملعدا  

ّ Shockازبطددٍ ٗأ٩ًذددّٕ ٗظٔدد٘ز ف ددس اهدددَّ ٗإؾددابٞ ازبطددٍ باهؿدددًٞ      

ٚٓٞ خاددريٝ  ِددتخ اددّ اهف ددد اهطددسٙع ٗاملفدداج٤ ملددا١ ازبطددٍ        ٗٓددٛ ذاهددٞ ًسقدد

ٚٓا ددٕ املختوفددّٞ         اهددداخوّٛ ٗ دد٧ٓ ٜ إا  دددٓ٘ز ضددسٙع يف ٗظددا٢س ازبطددٍ ٗ ه

ّٚٓٞ مما جيعودٔا يف زأع أضدلاب اه٘فٚداه     ٗ كْاسب  ا ًععٍ أجٔص ٕ اهداخو

 . 2)هد٠ املسٙض احملسٗق

ْٓ ادد٩د اسبددسٗق اًٌ٘ددا     -ميلِِددا اه دد٘ي بددّ

أٙٓدددا  كددداْ ًطدددٓللٔا ًدددّ ًؿدددا ز اسبدددسازٝ ٗاهاابدددٞ 

 كدع إا خْادٞ ا٩جٚدٞ ٗاذددّٝ ًدع       -املختوفٞ 

                                              
(1) Daniel L.Traber & Valerie Pollard 

(2) Daniel K.Robie & David N. Herndon 
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ٌِٓددا كددثريا  ًعسفددٞ ضددلب اسبددسقّ     فدد٘ازق بطددٚاٞ يف بعددض اسبددا٨هّ ٨ٗ ٙٔ

ا٨هّ ٗاهؿددد٘زٝ فاهِتٚحدددٞ  لدددْ٘ ًتػدددابٔٞ إا ذدددٓد بعٚدددد يف ًععدددٍ اسبددد     

اهطسٙسٙٓٞ  ػ ن يف ربسٙدب خ٩ٙدا ازبودد ٗأُطدحتّٕ ًدع اخدت٩  ُطديب يف        

 اٌق ا ؾابٞ ٗغٓد ٔا ب  ذاهٞ ٗأخس٠.

 عتٌدددد اهِ ادددٞ ا٪ٗا يف بسُددداًخ ًعازبدددٞ اسبدددسٗق اهِددداجحّ اودددٟ إبعدددا   

املؿاب بطساٞ اّ املؿدز اسبسازٜ اهرٜ ٙلٓ  وابتٕ ص٘ املسٙضّ ٗدبسٙددٖ  

ْٓ ب ددا١ اهثٚدداب احمل بددّٞ يف متدداع   ًددّ ثٚابددٕ اهدد   ددّثسِه بددرهم املؿدددزّ إذ إ

ًلاغس ًع ازبودّ ٧ٙٓ ٜ إا املصٙد ًّ ربسٙب ا٪ُطحٞ ٗاشب٩ٙداّ ٗٓدرا ٙعدين    

شٙا ٝ ٧ًْكدٝ يف اٌق ا ؾدابّٞ ٗذهدم ٨ضدتٌساز اهتفاادى بد  ًدا ٙؿددز ادّ         

 اهث٘ب اهطاخّ ًّ ذسازٝ ًّ جّٔٞ ٗضاح ازبود ًّ ازبٔٞ امل ابوٞ.  

وٛ ذهم ؾدٓب كٌٚداه كدلريٝ ًدّ املدا١ فد٘ق ا٪جدصا١ احملسٗبدّٞ ٗ درا          ٙ

ْٓ هٕ  املا١  ٗز كلري يف ربفٚس غدٝ ا٪ملّ ٗإُعاؽ ا٪جصا١ املؿابّٞ كٌا أ

 ددّثريا  ًور٘ظددا  يف اسبددٓد ًددّ اٌددق اسبددسق ٨ذ ددا ّ ُِٗٙؿددح باضددتخداَ املددا١      

ٍٓ  غاٚددٞ ا   ٪ًدداكّ اهلدداز  ًدددٝ و٘ٙوددٞ  ؿددى إا ُؿددس ضددااٞ   سٙلددا ّ ثددٍ ٙددت

احملسٗبدددٞ بثددد٘ب ُعٚدددس ًِعدددا  ًدددّ ٗؾددد٘ي اهلل ٙدددا احملٚادددٞ بازبطدددٍ إا   

 .   1)ا٪جصا١ امللػ٘فٞ ًّ ازبود

ٗجيددب بعدددٓا املطددازاٞ بِ ددى املددسٙض إا أبددسب ًطتػددفٟ أٗ ًسكددص       

ٍٓ ِٓان اهتعاًى ًع اسباهدٞ ًدّ ٔبَلدى اهالٚدب اهفداذـ اهدرٜ        ؾٓرّٛ ذٚ  ٙت

ٞ املطْلِّٞ ٗاهلد١ باملعازبٞ اهِ٘اٚٓدٞ  ضٚعٌد إا ربفٚس ا٪مل بإااا١ ا٪ ٗٙ

 املتخٓؿؿٞ  ؾاباه اسبسٗق.

ٙعٓد  ع٘ٙض ًا ٙف ددٖ ازبطدٍ ًدّ اهطد٘ا٢ى اهتداهٛ هعٌوٚدٞ اذد اق ازبودد         

                                              
(1) Ronald P.Mlcak et al 
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ٗاُلػددا  ًددا ذبتددٕ ًددّ أُطددحّٞ ذحددس ا٪ضدداع ا٪ٓددٍ يف خاددٞ اسبددسٗق     

اهع٩جّٚٞ ٗ تفاٗه كٌٚٞ اهط٘ا٢ى املعااٝ ًدّ ًدسٙض  خدسّ ااتٌدا ا  اودٟ      

ا٪جددصا١ املؿددابٞ ًددّ جوددد املددسٙضّ فلوٌددا شا ِه ُطددلٞ اسبددسٗقّ     ًطدداذٞ

ٌٓٚٞ املاو٘بٞ ًّ ضد٘ا٢ى اهتعد٘ٙضّ ٗ عادٟ  ودم اهطد٘ا٢ى ادا ٝ يف        شا ِه اهل

 .  1)ؾ٘زٝ ضباهٚى ٗزٙدّٙٞ ٗفق ًعا ٨ه ذطابٚٞ ًعِٚٓٞ

ٙدددّ ٛ بعدددد ذهدددم  ٗز املدددسآٍ اشباؾدددّٞ اهددد  ٙدددتٍ اضدددتخدأًا هتغاٚدددٞ  

ودددّ ٗذبٌددى  وددم املطتركددساه قددٌّ جص٣ٙا ٔددا      ا٪جددصا١ املؿددابٞ ًددّ ازب  

ًكددا اه ذٚ٘ٙددّٞ ذاه  سكٚددب كٌٚٚددا٢ٛ خدداف ٙعٌددى اوددٟ اه٘باٙددٞ ًددّ        

ذدددٗث ا٨هتٔددابّ ٗٙددتٍ إجددسا١ قددٌا  ٙددً٘ٛ ٗفددق وسٙ ددٞ ًدزٗضددّٞ متْلددّ   

ازبطٍ ًّ ا٨ضتفا ٝ اه ؿد٠٘ ًدّ خد٘اف ٓدرٖ املدا ّٝ ِٗٓدان اهلدثري ًدّ         

ضّ إ٨ْ أُٓٔدا يف اهِٔاٙدٞ  ػد ن يف    أُ٘اد املسآٍ ازبودٙٞ اه  ربدَ ٓرا اهغس

 خاؾٚٞ ًِع ذدٗث ا٨هتٔاب ٗاسبد ًّ اُتػازٖ إا ا٪جصا١ اهطوٌٚٞ.

ٗبدد ذبتداد بعدض اسبدا٨ه املؿدابٞ حبدسق اٌٚدقّ إا بعدض اهتددٓخ٩ه          

اهع٩جٚٓددٞ ازبساذٚٓددّٞ ٗأكثددس ًددا ٙددتٍ إجددسا٦ٖ يف ٓددرا اادداي: اٌوٚددٞ إشاهددٞ      

ٚٓدٞ      ٗ Escharectomyّأجصا١ ازبود املٚب   عين  ِعٚدس ازبطدٍ ًدّ ب اٙدا اٌو

ْٓ ب ددا١ ًثددى ٓددرٖ ا٪جددصا١ّ بددد ٙدد٧ٓ ٜ إا          ا٨ذدد اق ٗطبْوفا ٔددا اهعاه ددّٞ ٪

 .  2)اُتػاز ا٨هتٔابّ ٗٗؾ٘هٕ إا أاكا١ أخس٠ ضوٌٚٞ

ٚٓٞ ا٪خس٠ اه  ٙلثس خك٘د ًسٙض اسبسٗق  اّ فٔٛ:  اعٍٚ  ًٓا اهعٌو أ

ضدارٚٓٞ ًدّ ازبودد اهطدوٍٚ      ٗٙ ؿد بٔا أخدر أجدصا١   Skin Graftingّ ازبود

غري احمل قّ ٗٗقعٔا ًلداْ ازبودد املؿداب اهدرٜ ربدٓسب بلاًدى ول ا دٕ        

                                              
(1) Glenn D.Warden 

(2) William W.Monafo & Pamer Q.Bessey 
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ٍٓ  غاٚٞ املِاوق امللػ٘فٞ اه  ض ط ازبود أِاّ بٔرا  اهِطٚحّٚٞ ذٚ   ت

 . 1)ازبود ازبدٙد املصزٗدّ ٗٓرا بدٗزٖ ض٧ٚٓ ٜ ٗظا٢َس ازبود اهالٚعٛ ٨ذ ا 

ّ      ٗأخريا ّ فإُٕٓد جيدب  ْ٘بدع ذددٗث      ٓاه اهتاهٚٞد هوردسٗق اهعٌٚ ٞد بعدض اهتػ٘د

ٗٓرٖ  طتداٛ  ددٓخ٩  جساذٚدا  دبٌٚوٚدا  يف اه٘بدب املِاضدبّ ِٗٓدان اهلدثري ًّد         

اٌوٚٓاه اهتحٌٚى اه   ا٘زِه يف ا ُٗٞ ا٪خدريّٝ ٗ ٔدد  إا خدًٞد ٓدرا اهغدسض      

ظٚفّٛ با قددافٞ إا ضباٗهدٞد      َٓ ا٪جددصا١ املؿددابٞ ٗ  وٚددى اهعحددص اهد٘د باضددتعا ٝ ًٔددا

 م ًا بد خْوفِتٕ اسبسٗق ًّ  ثاز ُٗدباه ًعٚلٞ.إؾ٩

  ددَ٘ ٗذدددٝ اسبددسٗق ٗجساذددٞ اهتحٌٚددى مبطتػددفٟ املوددم فٔددد باملدِٙددٞ       

املِ٘زّٝ جبٔ٘  كلريٝ يف صباي ًعازبٞ املدسٙض احملدسٗقّ ٗ دا خدربٝ و٘ٙودٞ      

ّٓ اهتعاًى ًع ًا ،دث يف ااتٌع ًّ  وم اسبد٘ا ث ٗا ؾداباهّ ٗ عدٓد     يف ف

م اهلرب٠ ًّ ُ٘أا يف احملافعّٞ ٗربددَ ضدلاْ ًِا دٞ    ٗذدٝ اسبسٗق  و

املدِٙدٞ املِدد٘زٝ ًٗددا ،ددٚط بٔددا ًدّ ًدددْ ٗبوددداه ٗبددس٠ّ ٗ  ددٓدَ خدددًا ٔا إا   

 امل٘اوِ  ٗامل ٌٚ  ٗاسبحاد ٗاملعتٌسّٙ اوٟ ذٓد ض٘ا١.

ٗٙعٌددى يف ٗذدددٝ اسبددسٗق ٓددرٖ وددابٍ كددلري ًددّ ا٪ولددا١ املتخٓؿؿدد        

ٍٓ غددسفت       ضددسٙسا  16ٗاملٌٓسقدد ّ ٗفٚٔددا )  ٔٓددصا  شبدًددٞ املسقددّٟ ٗ كدد صب

ٍٓ فٌٚٔددا إجددسا١ اٌوٚددٞ اهكددٌا  اهًٚ٘ٚددٞ هوحددسٗم املؿددابّٞ كٌددا   خآؾددت  ٙددت

ٍٓ غسفددٞ هوعٌوٚدداه اهؿددغس٠ اهدد  بددد ،تدداد إهٚٔددا املددسٙض أذٚاُددا ّ ٗيف       كدد

اه٘ذدٝ أٙكا  غسفدٞ خآؾدٞ هتخدصّٙ ا٪ ٗٙدٞ ٗاحملاهٚدى اه٘زٙدٙدٞ ًٗدا ٙودصَ ًدّ          

 ا٪ ٗٙٞ ا ضعافٚٞ.

ٍٓ إجسا٦ٓدا      ٍٓ با٢ٌٞ اهعٌوٚاه ازبساذٚٞ اشباؾٞ ب طٍ اسبدسٗقّ اهد  ٙدت  ك

باهتِطدددٚق ًدددع غدددس  اهعٌوٚددداه يف ًطتػدددفٟ املودددم فٔددددّ اهلدددثري ًدددّ أُددد٘اد   

ازبساذاه املختوفٞ اه  ربدَ املسٙض املؿابّ ض٘ا١ اهعٌوٚداه ا ضدعافٚٞ اهد     

                                              
(1) Michael J.Muller et al 
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هعٌوٚددداه ٙدددتٍ خ٩ دددا  غاٚددٞد ا٪جدددصا١ امللػددد٘فٞ ًدددّ أُطدددحٞ ازبطدددٍّ أٗ ا      

  ٍٓ اهتحٌٚوٚٞ اهؿسفٞ اه   تعاًى ًع  ػ٘ٓاه اسبسٗق بّغلا ا املختوفّٞ ٗٙكد

فسٙق اهعٌى ِٓا وابٌا  ًتلدا٩ً  ًدّ أولدا١ اهتخددٙس ٗجٓساذٛد اهتحٌٚدى ٗفِٚٛد        

ّ ٗٙطددااد ٨ذ ددا  فسٙددق ًتخؿددـ يف اهعدد٩د اهفٚصٙددا٢ٛ يف   اهتٌددسٙض ازبساذدٛد

ذسكدٞد أوددسا  املددسٙضّ  إكٌدداي بسُدداًخ اهعدد٩د اهِدداجحّ ٗذهددم اددرب  ِػددٚط 

ًٗطااد ٕ يف اضتعا ٝ ذٚ٘ٙٓتٔا ُٗػاؤا اهرٜ كاْ اوٕٚ بلى ذدٗث ا ؾدابّٞ  

٘ٓٓاه احملتٌوٞ بدز املطتااد.    مْما ،ٓد ًّ ظٔ٘ز اهتػ

 

جدول يوضح أرداد الحاالت التي تم دخولكا إلى قدم الحروق وجراحظ 
 التجميل بمدتذفى الملك فكد بالمدينظ المنورة في الدنوات

 األخيرة
 ردد الحاالت الدنظ
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