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سوختگی؛ آسیبی 
با آثار مختلف بر زیبایی

شستشو با آب خنک اولین اقدام مؤثر هنگام سوختگی با آب جوش است

اقدامات درمانی مناسب و به موقع از بروز جوشگاه پیشگیری می کند 

وسعت و عمق سوختگی مبنای تشخیص مراقبت های بیمارستانی است
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آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! مهم ترین اقدام برای مراقبت از 
پوست هنگام سوختگی با آب جوش چیست؟

سوختگی پوست ممکن است با هر جسم یا مایع داغی 
مانند آب جوش، بخار، آتش و... اتفاق بیفتد اما آب جوش و 
بخار شیوع نسبتا بیشتری در زندگی روزمره دارد. اقدامات 
اولیه با توجه به شدت سوختگی ممکن است متفاوت باشد. 
اگر سوختگی خفیف یا سطحی اتفاق بیفتد، بالفاصله باید 
پوست را خنک کرد تا مانع از بروز آسیب بیشتر به بافت 
شود. بهترین اقدام، ریختن آب خنک روی موضع است 
و سپس کمپرس یخ روی آن قرار گیرد تا سوزش کمتر 
شود. البته یخ باید درون کیسه فریزر باشد و مستقیم روی 
پوست قرار نگیرد.  معموال پس از سوختگی، تورم ایجاد 
می شود. به همین دلیل بهتر است اگر زیورآالتی مانند انگشتر، 
دستبند و... در موضع سوختگی وجود دارد، فوری جدا شود 

زیرا پس از تورم بافت، این ضمایم فشار ایجاد می کنند.
: اگر سوختگی با تاول همراه باشد، آیا باید 

تاول ها را از پوست جدا کرد؟
در بسیاری از موارد سوختگی با آب جوش، تاول روی 
پوست ظاهر می شود. بهترین پیشنهاد در این زمینه، سالم  
نگه داشتن تاول هاست چون پوست تاول مناسب ترین 
پانسمان برای سوختگی و مانع از بروز عفونت است. 
به تدریج که پوست بهبود می یابد، تاول پاره شده و پوست 
جدید جایگزین می شود. البته اگر تاول در موضعی باشد 
که برای فرد ناراحت کننده است، می توان با سرنگ استریل 
مایع را خارج کرد اما نباید پوست تاول کنده شود. ممکن 

است دوباره مایع زیر پوست جمع شود که دوباره می توان با 
سرنگ، مایع داخل آن را خارج کرد اما باید اجازه داد پوست 
تاول سطح آسیب دیده را بپوشاند. اگر تاول خودبه خود 
پاره شد، الزم است روی این قسمت پس از شستشو با 

سرم استریل، پماد آنتی بیوتیک استفاده شود. 
: برای بهبود خارش و سوزش محل سوختگی 

چه پیشنهادی دارید؟
پس از اقدام اولیه برای خنک کردن پوست، بهتر است از 
کرم های سوختگی حاوی آلوئه ورا یا کاالندوال استفاده شود. 
این محصوالت عالوه بر پیشگیری از خشکی پوست، باعث 
تسکین سوزش و تسریع روند بهبود می شود. مصرف 
استامینوفن، بروفن یا دیگر مسکن های مشابه برای تسکین 
درد سوختگی نیز مانعی ندارد. اگر درد و سوزش ادامه داشت 

یا عفونت ایجاد شد، مراجعه به پزشک ضروری است.
: بانداژ محل سوختگی چگونه باید باشد؟

برای جلوگیری از ساییده شدن قسمت آسیب دیده به لباس 
و...، گذاشتن گاز استریل یا بانداژ الزم است. البته بانداژ 
باید به آرامی و نسبتا شل باشد تا به بافت فشار وارد نکند. 
به هیچ وجه نباید برای پانسمان سوختگی از پنبه استفاده 
کرد.اگر سوختگی در انگشتان دست یا پا باشد، باید بین 
انگشتان گاز استریل گذاشته  شود زیرا هنگام ترمیم ممکن 

است انگشتان به یکدیگر بچسبند.
: در سوختگی های شدید تا زمان انتقال مصدوم 

به مرکز درمانی چه باید کرد؟
هنگام وقوع سوختگی شدیدتر الزم است با اورژانس 

تماس گرفته  شود زیرا اقدامات خانگی کفایت نمی کند. 
البته سردکردن ضایعات با آب خنک و جداکردن زیورآالت 
تا رسیدن نیروهای اورژانس یا انتقال به بیمارستان باید انجام 
شود. همچنین لباس باید از موضع بیرون آورده شود اما 
اگر به پوست چسبیده، نباید با  شدت از پوست جدا شود.
یکی از تصورات رایج در مورد سوختگی های وسیع، 
کار  این  اما  است.  آب  وان  در  مصدوم  غوطه  ورکردن 
باعث افت دمای طبیعی بدن شده و ممکن است فرد 
دچار شوک شود. ریختن آب روی محل سوختگی کفایت 
می کند و باتوجه به اینکه سوختگی در چه قسمتی اتفاق 
افتاده، عضو باید نسبت به سطح بدن باالتر قرار گیرد. در 
سوختگی های شدید، ممکن است عالئم حیاتی مصدوم 
تحت  تاثیر قرار گیرد، مثال رنگ پریدگی، سرگیجه، از  حال  
رفتن و تنفس های سریع و کوتاه از عالئم شوک است و 
اقدامات سریع پزشکی را نیاز دارد. حتی ممکن است 
درنهایت به وقفه تنفسی نیز بینجامد که در این صورت 

احیای قلبی- عروقی ضروری خواهد بود. 
: در سوختگی های خفیف نگرانی در مورد 

آسیب دائمی به موها و ناخن ها وجود دارد؟ 
ناخن ها و موها بافت مرده هستند و اگر سوختگی به ریشه 
آنها آسیب نزده  باشد، نگرانی در مورد رشد مجدد وجود ندارد 
اما اگر سوختگی به حدی شدید باشد که ریشه ناخن و مو 
را درگیر کرده  باشد، ممکن است رویش دوباره اتفاق نیفتد.
: هنگام استحمام فردی که دچار سوختگی 

شده، رعایت چه نکاتی اهمیت دارد؟

معموال از استحمام طی 2روز اول پس از سوختگی های 
خفیف باید پرهیز کرد اما پس از آن می توان پوست را با 
آب، صابون یا شامپو بدون لیف شستشوی مالیم داد و نباید 
محل سوختگی ماساژ داده  شود. شستشو راهکار خوبی 
برای بهبود سوختگی است زیرا مانع از تجمع میکروب ها و 
آلودگی ها می شود. در موارد شدیدتر که بیمار به مراقبت های 
بیمارستانی و بستری نیاز دارد، پزشک معالج با توجه به 
وخامت سوختگی و شرایط درمانی در مورد زمان شستشوی 

موضع آسیب دیده باید نظر بدهد. 
: روند ترمیم سوختگی در چه افرادی دیرتر 

اتفاق می افتد؟
مسلما ترمیم پوست در افراد مختلف، متفاوت است و شدت 
سوختگی در این زمینه تاثیر دارد. مراقبت های فوری پس 
از وقوع سوختگی و جلوگیری از عفونت در پیشگیری از 
اسکار یا جوشگاه بسیار اهمیت دارد. سوختگی به خصوص 
در انگشتان پا برای مبتالیان به دیابت باید جدی گرفته شود 
و سوختگی خفیف در این افراد باید مانند سوختگی شدید 
در دیگران تلقی شود که حتما مراجعه به پزشک ضروری 
خواهد بود. ابتال به بیماری های زمینه ای با مصرف مداوم 
دارو، ناراحتی های مفصلی و اختالل خونرسانی در بیماران 
لوپوس و مصرف داروهای تضعیف کننده ایمنی بدن مانند 
کورتون ها در روند بهبود سوختگی تاخیر ایجاد می کنند و 
چنین افرادی باید اقدامات درمانی را تحت نظر پزشک جدی 
بگیرند. در قسمت های مختلف بدن نیز روند ترمیم متفاوت 

است و معموال صورت از اندام ها بهتر ترمیم می شود.

تصمیم گیری در مورد اقدامات درمانی بیمارستانی در سوختگی های حرارتی 
عموما به اندازه و عمق سوختگی ارتباط دارد. البته کودکان، سالمندان و 
خانم های باردار در هر حال هنگام وقوع سوختگی باید به مرکز درمانی 
منتقل شوند. عمق و میزان سوختگی به عامل سوزاننده، دما و مدت مواجهه 
بستگی دارد و آسیب سلولی عموما در دمای باالی 45 درجه سانتی گراد 
اتفاق می افتد. اندازه سوختگی با درصدی از سطح بدن که به علت حادثه 
سوختگی درگیر است، تعریف می شود. قاعدتا در بزرگساالن از قانونی به نام 
»قانون 9« استفاده می شود که عموما هر دست 9درصد کل بدن، قسمت قدام 
تنه 18درصد، پشت 18درصد، صورت 9درصد و هر اندام تحتانی 18درصد 
است. این مبنای محاسبه سوختگی اساسا برای جبران مایعات از دست رفته 

در مراقبت های بیمارستانی مدنظر قرار می گیرد.

عمق سوختگی به 4 درجه تقسیم  می شود
1. در سوختگی درجه1 که مثال عمده آن آفتاب سوختگی است، الیه 

سطحی پوست؛ یعنی اپیدرم درگیر می شود. در این حالت پوست قرمز 
شده اما تاول نمی زند.

2. سوختگی درجه2، با ضخامت نسبی است که دو دسته سطحی و عمقی را 
دربرمی گیرد. در حالت اول، اپیدرم و الیه زیرین آن که سطح درم گفته می شود، 
آسیب می بیند که سوختگی با آب داغ معموال این نوع است. این سوختگی 
بعد از 14 تا 21 روز بهبود می یابد و جوشگاه به جا نمی ماند. حالت دوم که 
عمیق تر است، سوختگی عالوه بر اپیدرم، به بخش های عمقی الیه درم حتی 
فولیکول های مو و غدد عرق می رسد که با تاول و درد همراه است. مایعات 
داغ، بخار، شعله آتش و روغن عامل این سوختگی هستند. روند بهبود در این 

وضعیت ادامه دارد و متاسفانه با ایجاد جوشگاه دائمی همراه است.
3. در سوختگی درجه 3 کل اپیدرم و درم درگیر می شود، زخم حالت 

رنگ پریده دارد و عموما ناشی از سوختگی با آتش است.
4. سوختگی درجه 4 وخیم ترین نوع است که عالوه بر آسیب های ذکرشده، 

استخوان، عضله و چربی نیز درگیر شده و صدمات قابل توجهی دارد.

لزوم اقدامات درمانی در بیمارستان
در سوختگی های شدید یا ماژور حتما اقدامات درمانی بیمارستانی ضروری 
است. سوختگی شدید زمانی است که میزان ضخامت نسبی سوختگی بین 
سنین 10 تا 50 سال باالی 50درصد باشد یا سوختگی با درجات 3 یا 4 در 
بیش از 10درصد سطح بدن اتفاق بیفتد. البته سوختگی در نواحی خاص بدن 
مانند دست ها، پاها، صورت، ناحیه پرینه، روی مفاصل بزرگ، سوختگی های 
الکتریکی، سوختگی همراه با آسیب استنشاقی، شکستگی یا انواع دیگر تروما 
حتما نیاز به انتقال مصدوم به مرکز تخصصی سوختگی دارد. در موارد سوختگی های 
متوسط مانند سوختگی در بازه سنی 10 تا 50 سال که میزان سطح درگیر بین 
15 تا 25درصد است و سوختگی درجه 3یا 4 که کمتر از 10درصد باشد، 
می توان مصدوم را به بیمارستان های عمومی ارجاع داد تا تحت درمان قرار گیرد 
اما سوختگی های نسبی سطحی کمتر از 15درصد سطح بدن در سنین 10 تا 
50 سال یا سوختگی کامل کمتر از 2درصد را می توان خارج از بیمارستان و با 

درمان های سرپایی بهبود بخشید.

هر نوع صدمه که به قسمت میانی پوست برسد و اپیدرم و الیه سطح درم 
را از بین ببرد، با ایجاد جوشگاه همراه خواهد بود. صدمه می تواند ناشی از 
ترومای فیزیکی، برش های جراحی و سوختگی با مواد سوزاننده و... باشد. 
جوشگاه به دو حالت اتفاق می افتد؛ جوشگاه  هایپرتروفیک است که محدود 
به محل صدمه است یا کلوئید که فراتر از محل صدمه پیشرفت می کند و 
توأم با درد، سوزش و خارش است. بافت جوشگاه معموال ضمائم پوستی 
مانند غدد عرق، چربی و فولیکول مو ندارد و فقط از رشته های کالژن 
تشکیل شده که با بی نظمی کامل کنار هم قرار دارند. بنابراین بافت بسیار 
محکمی است و نمی توان انتظار بهبود مانند بافت پوست طبیعی را داشت. از 
همین رو، تمام روش های درمانی هنگام بروز آسیب های پوستی برای کاهش 

ایجاد جوشگاه است. تشکیل بافت جوشگاه به چند عامل بستگی دارد:
 عمق صدمه؛ اینکه صدمه تا چه حد به الیه درم رسیده باشد. 

 بروز آسیب در قسمت هایی از بدن مانند گردن، قدام سینه و کتف ها که 

احتمال بیشتری برای جوشگاه دارد.
 زمینه ژنتیک؛ بعضی افراد به طور ذاتی مستعد ایجاد جوشگاه هستند.

روش های مختلف درمان جوشگاه
وقتی به پوست صدمه وارد می شود و پزشک تشخیص می دهد که احتمال 
جوشگاه وجود دارد، مهم ترین اقدامات درمانی برای کاهش شدت جوشگاه 
است. روش هایی مانند کرم های موضعی، استریل های موضعی و تزریق 
داروهای مختلف داخل ضایعات جزو روش هایی هستند که در مراحل اولیه 
می توان با استفاده از آنها مانع از پیشرفت جوشگاه به بافت سفت و نسبتا 
ضخیم و مقاوم به درمان شد اما اگر بیش از 3 تا 6 ماه از ایجاد جوشگاه 
گذشته باشد، معموال درمان مشکل تر است. اصل اول و ارجح برای درمان 
جوشگاه، »فلپ« است. در این روش جراحی، از پوست اطراف ضایعه برای 
باقی می ماند که عمدتا  برش  فقط  نهایت  در  استفاده می شود و  ترمیم 

قابل چشم پوشی است. مرحله بعد درمان شامل روش هایی است که ناهمواری 
و ضخامت جوشگاه با تزریق استروئید و دیگر داروها به حداقل برسد. 
 PDL درنهایت استفاده از لیزر کاربرد دارد. بعضی از انواع لیزر مانند لیزر
اگر در مراحل اولیه بافت جوشگاه استفاده شود، شدت را کاهش و حتی 
از تشدید آن جلوگیری می کند اما در مراحل پیشرفته، عمدتا لیزر فرکشنال 
CO2 استفاده می شود که معموال از لیزرهای بُرنده است و می توان بافت 
سطحی جوشگاه را طی چند جلسه برداشت. ِگرافت یکی از روش های 
درمان جوشگاه است که انتقال پوست از ناحیه ای به ناحیه دیگر است. این 
حالت معموال مانند وصله ناجور است و بیشتر برای مواردی کاربرد دارد 
که بافت جوشگاه از نظر عملکردی مانع از عملکرد مناسب عضو مانند 
مفصل شده یا سطح وسیعی را دربرگرفته  باشد. ایجاد برش هایی در جهت 
خطوط طبیعی پوست می تواند تاحدی عملکرد عضو را برگرداند. گرافت 

جزو آخرین مراحل درمانی است و از نظر زیبایی برتری ندارد.

سوختگی یکی از شایع ترین آسیب هایی محسوب می شود که عالوه بر درد و سوزشی که 
برای مصدوم ایجاد می کند، گاهی عامل صدمه جدی به پوست و بروز صدمات ماندگار 
است. باورهای نادرستی مانند استفاده از خمیردندان وجود دارد اما بهترین اقدام فوری برای 
کاهش آسیب، خنک کردن موضع با آب است. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« پرداخته ایم: »دختر 15 ساله ام هفته پیش دچار سوختگی با آب جوش شد، به طوری 
که یک پایش از ران تا مچ کامال سوخته است. متاسفانه هنگام پانسمان، تاول ها کنده شد و االن درد و سوزش 
شدید دارد. خیلی نگرانم که مبادا جای سوختگی باقی بماند. لطفا راهنمایی کنید چه مراقبت هایی انجام دهم؟« 

 مریم سادات 
کاظمی
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 دكتر غالمرضا كردافشاری/ مدرس دانشگاه

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص طب ایرانی

مهم ترین نقش تغذیه در بهبود سوختگی، توجه به عواملی است که در 
بهبود و ترمیم زخم نقش دارند که ویتامین های A وC، سلنیوم و پروتئین 
از مهم ترین آنهاست. کسانی که دچار سوختگی شده اند باید میزان پروتئین 
دریافتی از منابع باارزش بیولوژیک باال دریافت کنند. منظور پروتئین هایی 
است که حاوی آمینواسیدهای ضروری )واحدهای تشکیل دهنده پروتئین( 
باشند. این آمینواسیدهای ضروری در بدن می توانند پروتئین ها را بسازند. 
پروتئین های حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، مرغ و تخم مرغ و از پروتئین های 
گیاهی نیز سویا جزو این منابع پروتئین های باارزش هستند. غذاهای مایع 
و سرشار از پروتئین مانند آب مرغ، آب گوشت و آب قلم برای افرادی 
که دچار سوختگی شده اند، بسیار مفید است. گنجاندن پودرهای پروتئینی 

در رژیم غذایی نیز در روند بهبود کمک کننده است.

ويتامین ها و آنتی اکسیدان های مؤثر در بهبود سوختگی
نکته مهم دیگر در سوختگی ها، التهاب شدید در بافت  هاست. به این 
منظور آب میوه های سرشار از ویتامینC مانند آب مرکبات توصیه می شود. 
البته گریپ فروت باید کمتر باشد. کنار آب میوه ها از سوپ های حاوی 
سبزیجات، آب گوشت و مرغ نیز بهتر است در رژیم غذایی استفاده کرد. 
از  سلنیوم  و  دارد  نقش  زخم  بهبود  و  کالژن  تشکیل  در   Cویتامین
آنتی اکسیدان های مفید است که در ترمیم و بهبود سوختگی نقش دارد. 
ویتامین A نیز چنین تاثیری دارد و گاهی با توجه به وضعیت بیمار، 
دوزهای 5، 25 یا 50 هزار واحد تجویز می شود. زینک نیز از مواد معدنی 
مؤثر در ترمیم پوست است که پماد زینک اکساید به عنوان مثال در بهبود 
آفتاب سوختگی تجویز می شود و منابع خوراکی آن نیز بسیار مفید خواهندبود. 
تا حد ممکن نباید غذاهای سرخ کردنی در رژیم غذایی افرادی که دچار 
سوختگی شده اند، باشد اما خوراکی های سرشار از آنتی اکسیدان ها و 
ویتامین های C،A وE مانند میوه ها و سبزیجات ضروری است. درنهایت 
باید به اتالف آب بدن در سوختگی ها نیز اشاره کرد که معموال در مراحل 
درمانی سرم تراپی تجویز می شود. نوشیدن آب فراوان هم به ترمیم سوختگی 

و پیشگیری از خشکی و تغییر حالت پوست کمک می کند.

سوختگی به علل مختلف رخ می دهد؛ سوختگی با آتش، سوختگی با مایعات 
داغ، سوختگی با روغن داغ، سوختگی ناشی از صاعقه، سوختگی شیمیایی 
و ... که هر کدام بنابر نوع عالیمی که ایجاد می کنند، تدابیر درمانی خاص 
خود را دارند اما برخی اصول کلی در درمان همه این موارد مطرح است 
که در این نوشتار به آن اشاره می شود. قبل از پرداختن به این اصول کلی 
ذکر یک نکته خالی از لطف نیست. از دیدگاه طب ایرانی، هوش طبیعی 
بدن )طبیعت مدبره( که خداوند آن را در وجود موجودات به ودیعه نهاده 
مسوول حفظ سالمت بدن و مبارزه با بیماری هاست. وقتی یک بیماری در 
بدن اتفاق می افتد، طبیعت مدبره خود به مبارزه با آن می پردازد و کار پزشک 
خدمت به طبیعت مدبره و تقویت و یاری آن در راه مبارزه با بیماری است 
و پزشک باید از هر کاری که موجب تضعیف طبیعت مدبره و انحراف آن 

از هدف اصلی؛ یعنی مبارزه با بیماری می شود، پرهیز کند.

اصول کلی درمان سوختگی از ديدگاه طب ايرانی
تقویت طبیعت مدبره و قوت بیمار، حمایت تغذیه ای و اصالح و تقویت 
هضم های 4 گانه و درمان های موضعی اصول کلی درمان سوختگی از دیدگاه 
طب ایرانی هستند. از لحاظ غذایی باید به بیمار دچار سوختگی غذاهایی 
داد که هم قوت او را تقویت کنند و هم زودهضم باشند. به عبارت دیگر، 
غذاهایی با حجم کم و کیفیت غذایی زیاد. بیمار دچار سوختگی نباید از 
غذاهای سنگین و دیرهضم استفاده کند زیرا هوش طبیعی بدن )طبیعت 
مدبره( مشغول مبارزه با بیماری و ترمیم زخم هاست و خوردن غذای سنگین 
و دیرهضم موجب انحراف طبیعت مدبره به سوی هضم غذا شده و تمرکز 
آن بر بیماری کم می شود بنابراین با دادن غذای زودهضم و باکیفیت به بیمار 
می توان در عین تقویت طبیعت، از انحراف آن جلوگیری کرد. برای نمونه 
یک رژیم غذایی کلی در بیماران سوختگی به شرح زیر پیشنهاد می شود.

رژيم غذايی در سوختگی
صبح ناشتا: یک استکان مخلوط گالب و عرق بیدمشک+ 1 قاشق 

خاکشیر + 3 قاشق سکنجبین ترنج یا عناب
1/5ساعت بعد: در صورت تمایل به مصرف صبحانه سبک، 2 کف 
دست نان برشته با مقداری مربای هویج، مربای سیب یا رب سیب، 

مربای به یا رب به یا زرده تخم مرغ عسلی
میان وعده  صبح: یک لیوان آب سیب یا گالبی شیرین رسیده پوست کنده 

با گالب و کمی عسل و زعفران
با  یا گالبی پوست کنده رسیده شیرین رنده شده  یا یک عدد سیب 

گالب و کمی عسل و زعفران
ناهار: شوربای مرغ یا بلدرچین یا قرقاول با مقداری از سبزیجات 
شامل گشنیز، برگ پنیرک، والک، خرفه با کمی زرشک، چند عدد 
آلوچه، کمی زعفران، زردچوبه، دارچین و روغن زیتون با نان یا برنج 

یا جوجه کباب با رب انار و روغن زیتون
عصرانه: 2 قاشق غذاخوری حلوای ماش و بادام )یک فنجان ماش پوست 
گرفته پخته کوبیده شده با کمی عسل و گالب و یک چهارم فنجان مغزبادام 
پوست گرفته کوبیده مخلوط شده، کمی پودر هل اضافه شده و میل شود.(

شام: سوپ جو با گوشت های ذکرشده + مقداری نخود، هویج و کدوی 
رنده شده با کمی زعفران و دارچین و روغن زیتون

نوشیدنی: به جای چای، دم کرده گاوزبان و بادرنجبویه از هر کدام 5 
گرم + 15 عدد عناب

به جای آب: شربت سیب و زرشک و لیمو )آب زرشک 400 گرم، 
آب سیب رسیده شیرین پوست کنده 800 گرم،آب لیموترش تازه 200 
گرم، مخلوط کرده و با مقداری شکر به قوام بیاورید و زمان مصرف با 
آب رقیق کنید و بنوشید.( اگر زرشک تازه برای آبگیری نبود، مقداری 
بعد  برابر آن آب یک شب بخیسانید، روز  زرشک خشک را در 4 

بجوشانید تا یک سوم آن بماند.(
با آب  را  بریزید و رویش  را در ظرفی  لیمو: مقداری شکر  شربت 
لیموترش تازه بپوشانید. در ظرف را ببندید و بگذارید در هوای اتاق 
یک شبانه روز بماند. سپس صاف کنید و با کمی آب لیموترش تازه به 

قوام بیاورید. زمان مصرف با آب رقیق شود.
شربت آب و عسل و لیموترش

میوه های مفید: سیب، گالبی، انار، بادام، شاهتوت، توت سفید.

پروتئین ها نقش مهمی
 در بهبود ضایعات سوختگی دارد

دیدگاه طب ایرانی در بهبود سوختگی

  دكتر شباهنگ جعفرنژاد/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران   


