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Dlaczego powstała ta pigułka?

Umiejętność postępowania z osobą oparzoną przyda się na pewno każdemu lekarzowi nie tylko w
życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Po przeczytaniu będziesz wiedział:

jak oszacować rozległość, głębokość i ciężkość oparzeń●

jak postępować z oparzonym poszkodowanym na miejscu zdarzenia i w szpitalu●

kiedy podejrzewać oparzenia dróg oddechowych●



1. Oparzenia – informacje ogólne

jest to uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ciepła, energii elektrycznej, promieni jonizujących lub
niektórymi środkami chemicznymi. Rodzaj czynnika parzącego ma wpływ na stopień uszkodzenia tkanek, który
zależy również od siły i czasu trwania urazu.

Ocena rozległości

· Małe lub nieregularne powierzchnie oparzone można ocenić, porównując je z powierzchnią dłoni chorego,
która w przybliżeniu wynosi 1% powierzchni jego ciała.

· Prostą, ale niezbyt dokładną metodą obliczania powierzchni oparzonej jest „reguła dziewiątek”. U dorosłych
przedstawia się ona następująco: 

- Głowa – 9%.

- Każda z kończyn górnych – 9%.

- Każda z kończyn dolnych – 18%.

- Przód tułowia – 18%.

- Tył tułowia – 18%.

- Krocze – 1%.

· U dzieci: głowa – 18%, obie kończyny dolne – 28% (ryc. 28.1).

http://www.medistudent.pl/javascript:oW('http://www.medidiabetolog.pl/zoom.php?img=img/_big/7._ryc._28.1_resize.jpg')


Podział

· Ze względu na głębokość zmian – oparzenia:

- I° (rumień) – obejmują tylko naskórek. Występuje uczucie pieczenia, które ustępuje po 2–3 dniach.
Zaczerwienienie skóry i nieznaczny obrzęk przeważnie nie pozostawiają śladu. Gojenie trwa ok. tygodnia.
Zwykle spowodowane są silnym naświetleniem promieniami słonecznymi lub gorącą wodą;

- IIa° (pęcherz) – obejmuje naskórek i część skóry właściwej. Występuje silny ból, na zaczerwienionej i
obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze wypełnione jasnożółtawym płynem. Gojenie polega na oddzieleniu
się tkanek uszkodzonych i narastaniu ziarniny, a następnie naskórka. Jeśli nie doszło do zakażenia rany, proces
ten trwa 10–14 dni. Przeważnie pozostają niewielkie przebarwienia;

- IIb° (martwica powierzchowna) – obejmuje naskórek i skórę właściwą. Gojenie przebiega ok. 3 tygodni.
Pozostają niekiedy blizny; 

- III° (martwica głęboka) – martwicy ulega cała grubość skóry. Skóra jest sucha, twarda, o zabarwieniu
białoszarawym, później żółtym lub brunatnym. Przy ucisku nie blednie, gdyż zatkane skrzeplinami naczynia nie
wypełniają się krwią. Zniszczenie receptorów nerwowych sprawia, że czucie jest całkowicie zniesione.
Stopniowo martwica wysycha, tworząc strup (martwica skrzepowa). Po odgraniczeniu i oddzieleniu strupa rana
wypełnia się ziarniną i goi, pozostawiając grube, twarde blizny;

- IV° – martwica lub zwęglenie tkanek głębiej położonych (mięśni, ścięgien, narządów wewnętrznych).

 

Oparzenia I i II° określa się jako powierzchowne, pozostałe jako głębokie.

 

· Ze względu na ciężkość – oparzenia: 

- ciężkie:

••oparzenia II° > 25% powierzchni ciała (pc.) u dorosłych i > 20% pc. u dzieci,

••oparzenia III° > 10% pc. niezależnie od wieku,

••oparzenia III° rąk, twarzy, szyi, stóp, dłoni, krocza, okrężne,

••oparzenia wziewne, elektryczne, chemiczne,

••oparzenia powikłane innymi ciężkimi urazami lub chorobami współistniejącymi,

- średnie:

••oparzenia II° 15–25% pc. u dorosłych i 10–20% pc. u dzieci,

••oparzenia III° < 10% pc., wszystkie oparzenia obejmujące ręce, twarz, oczy, uszy, stopy, krocze,

- lekkie:

••oparzenia I°,

••oparzenia II° < 15% pc. u dorosłych i < 10% pc. u dzieci,

••oparzenia III° < 5% pc., które nie dotyczą wymienionych wyżej narządów i okolic ciała.
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2. Oparzenia cieplne

· Najczęstsze są oparzenia wodą, parą wodną, ogniem, gorącym gazem lub tłuszczem.

· Zmiany obserwowane na skórze zależą od temperatury i czasu ekspozycji ciepła. Przy temperaturze:

- < 44°C – zmiany nie występują, chyba że ekspozycja ciepła trwa dłużej niż 6 godzin,

- 51°C – naskórek jest szybko zniszczony,

- 70°C – całkowita destrukcja skóry następuje w ciągu sekundy.

· Uwzględniając obraz mikroskopowy rany bezpośrednio po oparzeniu, zależnie od wysokości temperatury,
czynnika parzącego i czasu jego działania, wyróżnia się trzy umiejscowione kolejno pod sobą strefy:

- martwicy (koagulacji) – nieodwracalne uszkodzenie tkanek,

- zastoju – zwolnienie przepływu krwi w naczyniach włosowatych (odwodnienie i zakrzepica mogą spowodować
całkowite zatrzymanie przepływu, co jest równoznaczne z pogłębieniem strefy martwicy),

- przekrwienia – odczyn zapalny zdrowej tkanki reagującej na uraz.

Choroba oparzeniowa

· Określenie choroba oparzeniowa oznacza zmiany miejscowe i ogólne spowodowane raną oparzeniową, która
często ulega zakażeniu, czego następstwem jest zespół uogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) oraz
zaburzenia metabolizmu.

· U oparzonych ryzyko zakażenia jest bardzo duże, gdyż zniszczeniu ulega ochronna bariera mechaniczna, jaką
jest skóra, i tworzy się wysięk stanowiący środowisko sprzyjające namnażaniu się drobnoustrojów.

Zakażenie odgrywa bardzo istotną rolę w przebiegu choroby oparzeniowej. W warunkach obniżenia sił
obronnych i niewłaściwego leczenia łatwo dochodzi do sepsy, która jest najczęstszą przyczyną śmierci
oparzonych. 

· Przebieg choroby oparzeniowej i śmiertelność zależą od rozległości i głębokości oparzenia, wieku chorego i
uprzedniego stanu jego zdrowia.

· Choroba oparzeniowa rozwija się typowo jedynie w przypadku oparzeń ciężkich i przebiega w trzech okresach:

- wstrząsu (pierwsze 2–3 doby),

- katabolizmu (od kilku dni do kilku tygodni),

- anabolizmu (ponad 4 tygodnie).

· Wstrząs oparzeniowy – przyczyną jest gwałtownie zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych i



przemieszczenie osocza z łożyska naczyniowego do tkanek oparzonych. Część osocza gromadzi się w tkankach,
powodując obrzęk, część wydostaje się na zewnątrz przez pozbawione naskórka powłoki. W wyniku utraty
osocza następuje zmniejszenie objętości krwi krążącej, niedotlenienie tkanek, upośledzenie krążenia krwi w
wątrobie i nerkach, zmniejszenie możliwości obronnych organizmu, zwiększenie podatności na zakażenia.

 

Wstrząs oparzeniowy jest wstrząsem hipowolemicznym, a jego odrębność od innych postaci wstrząsu polega
na utracie płynów przez ranę oparzeniową oraz gromadzeniu się płynu pod strupem w postaci obrzęku.
Dodatkowo powstają obrzęki w tkankach zdrowych.

 

· Okres katabolizmu – charakteryzuje się głębokimi zaburzeniami metabolicznymi. Następuje utrata masy
ciała, brak łaknienia, postępujące wyniszczenie, depresja. Pojawia się hipoproteinemia, narastająca
niedokrwistość, skłonność do kwasicy i zaburzenia czynności wątroby i nerek. Zwykle pojawia się gorączka,
zakażenie i ropienie rany oparzeniowej. Okres katabolizmu można skrócić, wycinając ranę oparzeniową.

· Okres anabolizmu (odnowy) – u osób młodych, uprzednio zdrowych przebiega bez powikłań, jeśli rozległość
oparzenia jest niewielka i niezakażona. Jeśli doszło do zakażenia, co przeważnie ma miejsce, pogłębiają się
zmiany obserwowane w okresie katabolizmu i choroba oparzeniowa zaczyna przeradzać się w przewlekłą
chorobę wyniszczającą. Jeśli leczenie jest nieodpowiednie, zaburzenia ogólnoustrojowe mogą doprowadzić do
śmierci chorego.
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3. Pierwsza pomoc przy oparzeniach cieplnych

Lekkie oparzenia

· Miejsce oparzenia należy przez kilkanaście minut obficie spłukiwać strumieniem wody o temperaturze ok.
20°C. Schładzanie przynosi ulgę choremu i zapobiega wnikaniu ciepła z oparzonych tkanek w głąb skóry.

· Po ochłodzeniu oparzone powierzchnie trzeba pokryć jałową gazą.

· Nawet w przypadku niewielkich oparzeń twarzy, rąk, stóp i krocza wskazana jest konsultacja u chirurga.

· Nie należy na miejsce oparzenia nakładać różnych tłuszczów (masło) lub białka.

Średnie i ciężkie oparzenia

· Wstępne leczenie ogólne w przypadku ciężkich oparzeń jest podobne do leczenia rannych po innych urazach.
Obowiązuje zasada ABC.

· Należy:

- odizolować poszkodowanego od źródła urazu,

- przeprowadzić badania podstawowe,

- wdrożyć zabiegi resuscytacyjne (jeśli są wskazania),

- podać leki przeciwbólowe,

- zdjąć tlące się lub nasączone środkiem chemicznym ubranie – trzeba pamiętać, że nieostrożne zdejmowanie
ubrania może spowodować dodatkowy uraz,

- zdjąć pierścionki i bransoletki (po pojawieniu się obrzęku będzie to trudne lub wręcz niemożliwe),

- rozpocząć schładzanie oparzonych okolic chłodną, najlepiej bieżącą wodą,

- pokryć oparzonego kocem, chroniąc go przed utratą ciepła.

· Intubacja dotchawicza bywa wskazana u poszkodowanych:

- nieprzytomnych,

- z ostrą niewydolnością oddechową, zwłaszcza w przebiegu oparzenia górnych dróg oddechowych,

- z oparzeniami III° twarzy i szyi.
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4. Leczenie szpitalne oparzeń cieplnych

· Oparzone miejsca należy obmyć 0,9% roztworem NaCl, opracować chirurgicznie i pokryć jałowym
prześcieradłem.

· Wskazane jest podanie anatoksyny tężcowej.

· Rozległe oparzenia – przede wszystkim leczenie wstrząsu i rany.

· Zapobieganie i leczenie zakażeń, zapobieganie krwawieniom do przewodu pokarmowego

· (inhibitory pompy protonowej), odpowiednie odżywienie doustne

· i/lub dojelitowe, przeciwdziałanie zaburzeniom metabolicznym, wczesna rehabilitacja.

Leczenie wstrząsu oparzeniowego

· Pierwszym zadaniem jest dożylne podanie płynów. Opracowano specjalne reguły służące do obliczania ilości
przetaczanych płynów.

· Reguła Parklanda (najczęściej stosowana):

- Pierwsze 24 godziny

Dorośli

Mleczanowy roztwór Ringera – 2–4 ml × kg masy ciała × % oparzonej powierzchni ciała 

Dzieci

Mleczanowy roztwór Ringera – 4–8 ml × kg masy ciała × % oparzonej powierzchni ciała

Roztwór Ringera z wodorowęglanem sodowym

- Następne 24 godziny

5% roztwór glukozy w ilości wystarczającej do stałego utrzymania stężenia sodu + 150–500 ml osocza.

· Zbyt szybkie, masywne przetaczanie płynów, zwłaszcza u dzieci, może doprowadzić do powstania
pierwotnego zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).
Trzeba jednak pamiętać, że podanie zbyt małej objętości płynów sprzyja rozwojowi niewydolności
wielonarządowej, zakażeń i zwiększa ryzyko zgonów.

· Najważniejszym wskaźnikiem przebiegu resuscytacji płynowej jest godzinowe wydzielanie moczu, które
powinno wynosić 30–50 ml/h.

· Ponadto o prawidłowej resuscytacji płynowej świadczy:

- ciśnienie tętnicze w granicach 120/80 mmHg,



- tętno < 120/min,

- ciepłota ciała 37–38,5°C,

- częstość oddechów 12–20/min.

· Chory możliwie jak najwcześniej powinien przyjmować doustnie płyny. Przeciwwskazaniem są nudności i/lub
wymioty.

· Równolegle do leczenia wstrząsu już w 1. dobie trzeba podać:

- antybiotyki – należy unikać stosowania zapobiegawczo antybiotyków o szerokim zakresie działania,

- heparyny drobnocząsteczkowe – zwłaszcza chorym o dużym ryzyku zakrzepowym.

 

Najczęstsze przyczyny niepowodzenia leczenia wstępnego:

· Niedocenienie rozległości oparzenia i uprzednich chorób.

· Opóźnienie leczenia płynami.

· Przeoczenie urazów współistniejących.

 

Leczenie miejscowe

· Leczenie oparzeń powinno odbywać się w warunkach aseptycznych, uniemożliwiających rozwój zakażenia.

· Oparzone miejsca owłosione należy ogolić tak, aby uzyskać dokoła rany pas zdrowej skóry.

· Pęcherze o średnicy > 1–2 cm trzeba zachować, ale opróżnić, jeśli dojdzie do zakażenia ich treści.

· Bez opatrunku można pozostawić oparzenia twarzy i szyi.

· Środki przeciwbakteryjne:

- Roztwór 0,5% azotanu srebra (polewanie nałożonej na ranę gazy).

- Sól srebrowa sulfadiazyny w postaci 1% kremu.

- Związki jodu (jodopowidon), które obok działania bakteriobójczego mają silne działanie przeciwgrzybicze.

· Wytworzeniu ziarniny sprzyja:

- częste zmienianie wilgotnych opatrunków,

- stosowanie opatrunków hydrokoloidowych.

 

W przygotowywaniu ziarniny do przeszczepu skóry ważniejsza jest częstość wykonywania wilgotnych
opatrunków niż ich rodzaj.

 

Zapobieganie przykurczom

· Obkurczanie się blizny powoduje powstawanie przykurczów w stawach.



· Na powstawanie przykurczów szczególnie narażeni są chorzy unieruchomieni w pozycjach przymusowych.

· W zapobieganiu bardzo dużą rolę odgrywają ćwiczenia bierne i czynne oraz odpowiednie szyny i wyciągi.

· Wcześnie trzeba rozpocząć ćwiczenia gimnastyczne i czynną terapię zabiegową w celu utrzymania pełnego
zakresu ruchomości wszystkich stawów.

 

Rehabilitacja odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu oparzeń, zwłaszcza rąk, okolic stawów i szyi.

 

Leczenie chirurgiczne

· Zmiany martwicze trzeba wyciąć jak najwcześniej i równocześnie zamknąć ranę przeszczepem. Na oparzenie
głębokie, średnicy > 3 cm należy przeszczepić skórę.

· Sposoby wycięcia:

- Warstwowo (stycznie) – zmiany wycina się do warstwy, w której pojawia się punkcikowate krwawienie.
Maksymalnie wycina się ok. 15% powierzchni ciała. Wadą jest obfite krwawienie. Wskazane jest przestrzeganie
reguły 2 + 2 (operować nie dłużej niż 2 godziny z ograniczeniem przetaczania do 2 jednostek krwi).

- Do powięzi – wraz z martwicą wycina się tkankę podskórną. Metoda ta stwarza dobre podłoże do przyjęcia się
przeszczepu. Wadą jest powstanie głębokiego ubytku tkanek.

· Wycinanie martwicy można wykonać jednoetapowo lub wieloetapowo.

· Do pokrycia rany stosuje się autoprzeszczepy, znacznie rzadziej sztuczną skórę (jako tymczasowy opatrunek)
z materiałów biologicznych lub syntetycznych. Prowadzone są badania nad zastosowaniem autoprzeszczepów
z hodowli keratocytów.

· W przypadku rozległych, głębokich oparzeń obowiązkowe jest nacięcie zmian martwiczych.

· W przypadku oparzeń okrężnych kończyn, klatki piersiowej, szyi konieczne jest nacięcie strupa martwiczego
(escharotomia) i/lub powięzi (fasciotomia).

 

Powikłaniem ciężkich oparzeń wymagających interwencji chirurgicznej może być ostry wrzód żołądka lub
dwunastnicy (wrzód Curlinga).
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5. Oparzenia dróg oddechowych

· Dym, gorąca para wodna, aerozole mogą uszkadzać bezpośrednio drogi oddechowe, powodując ich
przekrwienie, obrzęk i narastającą niedrożność. Powstający w czasie pożaru tlenek węgla i in. substancje
chemiczne mogą ponadto, wchłaniając się w płucach, powodować zatrucie organizmu.

· Oparzenie dróg oddechowych należy podejrzewać, jeśli z wywiadu wynika, że chory w czasie pożaru
przebywał w zamkniętej przestrzeni i/lub stwierdza się:

- oparzenie twarzy, jamy ustnej, języka, nosowej części gardła,

- osmalenie włosów w przedsionku nosa,

- obecność sadzy w jamie ustnej lub nosie,

- kaszel, chrypkę, rzężenie, świst wdechowy,

- niewydolność oddechową.

Zatrucie tlenkiem węgla powoduje bóle i zawroty głowy, wymioty, zaburzenia psychiczne.

· Rozpoznawanie – badanie rtg klatki piersiowej, bronchoskopia, badanie na obecność tlenku węgla we krwi.

· Pierwsza pomoc – podanie tlenu. W przypadku niedrożności dróg oddechowych lub ich znacznego obrzęku
uwidocznionego w bronchoskopii należy wykonać intubację dotchawiczą lub tracheostomię.

· Leczenie – zasadnicze znaczenie mają powtarzane bronchoskopie z płukaniem dróg oddechowych.

 

Najczęstszą przyczyną śmierci ofiar pożarów jest niewydolność oddechowa spowodowana wdychaniem
gorącego powietrza i dymów. 
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6. Oparzenia chemiczne

· Oparzenia chemiczne są następstwem działania na tkanki stężonych kwasów i zasad (ługów) lub soli
niektórych metali ciężkich.

· Głębokość uszkodzenia zależy od rodzaju substancji, jej stężenia i temperatury oraz czasu działania.

· Wydzielanie ciepła przy oparzeniach chemicznych ma dodatkowe działanie niszczące.

· Niektóre substancje chemiczne (fenole, sole rtęci) mogą wchłaniać się, powodując zatrucie ogólne.

Oparzenia kwasami

· Najczęściej oparzenie kwasem siarkowym lub solnym, rzadziej azotowym, fosforowym, octowym, karbolowym,
fluorowodorowym.

· Powodują rozpad białek i powstanie suchego strupa, który ogranicza ich penetrację w głąb tkanek.

· Pierwsza pomoc – spłukanie strumieniem zimnej wody i zastosowanie słabych roztworów zasad, np. 3%
roztworu sody oczyszczonej (wodorowęglan sodowy). W przypadku oparzeń kwasem fluorowodorowym stosuje
się wapń pod postacią maści i/lub podskórnie albo dożylnie glukonian wapnia.

Oparzenia zasadami

· Najczęściej oparzenie ługiem sodowym – sodą kaustyczną, ługiem potasowym lub wapnem niegaszonym).

· Powodują powstanie przeważnie miękkiego, wilgotnego i przenikającego głęboko strupa pokrywającego ranę.

· Oparzenia mogą przebiegać bezboleśnie, np. w przypadku oparzeń fenolem, lub powodować bardzo silne bóle,
np. w przypadku skażeń kwasem fluorowodorowym.

· Pierwsza pomoc – spłukanie strumieniem zimnej wody, z wyjątkiem oparzeń wapnem niegaszonym, i
zastosowanie słabych roztworów kwasów, np. 3% roztworu kwasu bornego.

Oparzenia cieplne, chemiczne, elektryczne u przeważającej większości chorych wywołują szok psychiczny lub
nawet zespół stresu pourazowego. Dlatego od osób ratujących wymaga się nie tylko wiedzy fachowej, ale i
wyjątkowo dużej empatii.
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7. Oparzenia elektryczne

Oparzenia prądem nisko- i wysokonapięciowym

· Patogeneza 

- Oparzenia elektryczne są następstwem bezpośredniego działania prądu w czasie jego przepływu przez tkanki
lub powstałej przy tym wysokiej temperatury.

- Uszkodzenia tkanek powstają w miejscach wtargnięcia, przejścia i wyjścia prądu.

- Uszkodzenia wywołane prądem elektrycznym są bardziej rozległe niż w przypadku oparzeń termicznych.

- Nie można określić głębokości i rozległości zmian w tkankach wewnętrznych na podstawie rozległości
oparzenia skóry.

- Prąd wysokonapięciowy (> 1000 V) powoduje masywne zniszczenie tkanek, przede wszystkim martwicę,
głównie mięśni, nerwów oraz naczyń krwionośnych.

- Następstwem rozległego uszkodzenia mięśni jest przedostawanie się do krwiobiegu mioglobiny, która blokuje
kanaliki nerkowe, co prowadzi do ostrej niewydolności nerek.

- Zarówno prąd nisko-, jak i wysokonapięciowy może doprowadzić do nagłego zatrzymania czynności serca lub
spowodować groźne dla życia zaburzenia rytmu serca.

 

 Jeśli przepływ prądu nie został wyłączony, dotknięcie poszkodowanego grozi porażeniem ratującego.

 

Pierwsza pomoc

· Po upewnieniu się o wyłączeniu prądu należy działać wg zasad ABC.

· Jeśli poszkodowany pracuje wysoko nad ziemią (słupy), to w chwili wyłączenia prądu ustępuje skurcz mięśni i
grozi mu upadek, który może doprowadzić m.in. do uszkodzenia kręgosłupa. Dlatego przed przystąpieniem do
reanimacji trzeba wykluczyć taką możliwość lub unieruchomić kręgosłup.

· Oparzone powierzchnie powinny być pokryte sterylnymi opatrunkami.

Postępowanie w szpitalu

· W izbie przyjęć obowiązuje postępowanie jak w innych stanach zagrożenia życia.

· Szczególną uwagę należy zwrócić na czynność serca (zaburzenia rytmu) i nerek (uszkodzenie mioglobiną).

· Wskazane są konsultacje kardiologa, okulisty i neurologa.



· Oparzenia głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, zwłaszcza u osób porażonych prądem o dużym napięciu,
mogą świadczyć o uszkodzeniach narządów wewnętrznych. W takich przypadkach wskazane są badania
obrazowe (USG, TK, MR) i zależne od ich wyniku odpowiednie postępowanie (torakotomia, laparotomia).

· Oparzenia skóry i tkanki podskórnej – postępowanie jak w przypadku urazów cieplnych.

 

Porażenia piorunem

· Różnicą między prądem elektrycznym a wyładowaniem atmosferycznym jest bardzo krótki czas trwania
impulsu wyładowania.

· Najbardziej niebezpieczne jest bezpośrednie porażenie piorunem, które u ok. 80% poszkodowanych powoduje
zgon z powodu nagłego zatrzymania czynności serca i/lub oddechu.

· Do porażenia kontaktowego dochodzi, gdy poszkodowany dotyka obiektu, przez który przepływa prąd, np.
drzewa.

· Uderzenie pioruna w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka może spowodować rozległe oparzenia w wyniku
działania wysokiej temperatury. Może również dojść do oparzeń spowodowanych przez płonące ubranie.

· Często dochodzi do obrażeń ośrodkowego układu nerwowego – utrata przytomności, porażenia, niedowłady,
zaburzenia czucia.

· Na skórze pojawiają się powierzchowne obrażenia („obraz drzewa paproci”).

· Postępowanie – natychmiastowa reanimacja: masaż serca (uciskanie na mostek), sztuczne oddychanie
metodą usta–usta, zasady ABC.
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8. Pytanie

Do szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziono 25-latkę wydobytą przez strażaków z pożaru domu.
Stwierdzono oparzenia II stopnia obejmujące twarz, obie kończyny górne, przednią część klatki piersiowej i
brzuch. Powierzchnia oparzona wg reguły dziewiątek obejmuje:

 27% ciała
 36% ciała
 45% ciała
 63% ciała
 72% ciała



mediPIGUŁKI

Oparzenia cieplne, elektryczne i chemiczne

9. Pytanie

Wybierz cechy charakterystyczne dla oparzenia w stopniu IIb:

1. jest zaliczane do oparzeń głębokich; 

2. charakterystyczną zmianą jest pęcherz; 

3. gojenie trwa około 3 tygodni; 

4. może pozostawić blizny

 4
 3, 4
 2, 3, 4
 1, 2, 3, 4
 żadne z powyższych nie jest cechą oparzenia w stopniu IIb
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10. Pytanie

Do szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziono trzech pacjentów:

1. 30-latka z oparzeniem cieplnym III stopnia obejmującym twarz i prawą kończynę górną

2. 14–latka z oparzeniem cieplnym II stopnia prawej kończyny dolnej

3. 45-latka z oparzeniem elektrycznym

 Wszyscy mają oparzenia klasyfikowane jako ciężkie.
 Pacjenci 1 i 2 mają oparzenia ciężkie, 3 średnie.
 Pacjenci 1 i 3 mają oparzenia ciężkie, 2 średnie.
 Pacjenci 1 i 2 mają oparzenia ciężkie, 3 lekkie.
 Pacjenci 1 i 3 mają oparzenia ciężkie, 2 lekkie.
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11. Pytanie

Wybierz zdanie fałszywe.

 Pojęcie choroba oparzeniowa oznacza wszystkie zmiany ogólne spowodowane raną oparzeniową.
 Choroba oparzeniowa przebiega w trzech okresach.
 Wstrząs oparzeniowy jest wstrząsem hipowolemicznym.
 Wycięcie rany oparzeniowej skraca okres katabolizmu w przebiegu choroby oparzeniowej.
 W przebiegu wstrząsu oparzeniowego brzęki mogą występować zarówno pod strupem, jak i w tkankach

zdrowych.
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12. Pytanie

Trzydziestoletni pan Karol niechcący strącił ze stołu szklankę z herbatą i oblał sobie prawą goleń. Skóra zrobiła
się czerwona i zaczęła piec. Wsadzę nogę do wanny i będę ją polewał letnią wodą – pomyślał pan Karol.
Natychmiast posmaruj zmianę masłem z lodówki – rozkazała mu żona. Trzeba tę zmianę koniecznie pokazać
chirurgowi – zatroskała się teściowa. Kto postąpił słusznie.

 pan Karol
 pan Karol i jego żona
 pan Karol i jego teściowa
 wszyscy
 nikt
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13. Pytanie

Reguła Parklanda mówi, że w 1. dobie po oparzeniu w leczeniu wstrząsu oparzeniowego dorosłemu podaje się:

 2–4 ml × kg masy ciała × % oparzonej powierzchni ciała
 2–4 ml × % oparzonej powierzchni ciała / kg masy ciała
 6–8 ml × kg masy ciała × % oparzonej powierzchni ciała
 6–8 ml × % oparzonej powierzchni ciała / kg masy ciała
 20–40 ml × kg masy ciała × % oparzonej powierzchni ciała
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14. Pytanie

Które postępowanie przy miejscowym leczeniu oparzeń jest błędne?

 Pozostawienie bez opatrunku oparzenia szyi.
 Ogolenie oparzonego miejsca owłosionego.
 Jak najrzadsze zmienianie wilgotnych opatrunków.
 Opróżnienie zakażonego pęcherza o średnicy 2 cm.
 Używanie miejscowe związków jodu.
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15. Pytanie

Kiedy należy podejrzewać oparzenie dróg oddechowych u pacjenta przywiezionego z pożaru?

 Gdy stwierdza się osmalenie włosków w przedsionku nosa pacjenta.
 Gdy stwierdza się obecność sadzy w jamie ustnej pacjenta.
 Gdy pacjent ma oparzenie języka.
 Gdy pacjent ma chrypkę.
 Wszystkie z powyższych.
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16. Pytanie

Wybierz zdanie prawdziwe dotyczące oparzenia prądem.

 Uszkodzenia tkanek wywołane prądem są zwykle mniejsze niż wywołane oparzeniem termicznym.
 Im mniejsza zmiana na skórze, tym zwykle mniej poważne uszkodzenia.
 Oparzone powierzchnie należy pozostawić bez opatrunku w trakcie transportu do szpitala.
 W przypadku, gdy do porażenia doszło na oczach ratownika i poszkodowany stracił przytomność, należy

niezwłocznie rozpocząć ABC.
 Jednym z powikłań porażenia prądem może być ostra niewydolność nerek.
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17. Pytanie

Które postępowanie przy leczeniu chirurgicznym oparzeń termicznych jest błędne?

 Przeszczepienie skóry na głębokie oparzenie o średnicy 5 cm.
 Odroczenie wycięcia zmian martwiczych.
 Nacięcie zmian martwiczych w rozległym głębokim oparzeniu.
 Wycięcie zmian martwiczych do powięzi.
 Wycięcie 15% powierzchni ciała.










