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و  مشکالت  از  یکی 
بعضی  که  نگرانی هایی 
روزهای  در  خانواده ها 
مواجه  آن  با  سال  پایانی 
هستند، خطرات ناشی از آتش بازی در شب 
افراد   بعضی  گاهی  است.  چهارشنبه سوری 
مستقیم یا غیرمستقیم دچار سوختگی ناشی 
از همین آتش بازی ها می شوند. هرچه سطح 
و درجه سوختگی بیشتر باشد، بیمار هم به 
مدت  بیشتری برای بستری شدن در بیمارستان 
نیاز دارد و روند درمان او طوالنی تر خواهد 
شد. یکی از عواملی که می تواند در تسریع 
بیماران دچار سوختگی  بهبود درمان  روند 
بسیار موثر باشد، تغذیه مناسب است؛ یعنی 
اگر تغذیه بیمار دچار سوختگی را کنترل کنیم، 
روند بهبود زخم های او را سرعت می بخشیم 
و هزینه های درمانش را کاهش می دهیم. از 
این رو، در صفحه »رژیم درمانی« این شماره، 
گفت وگویی با دکتر حسین ایمانی،  متخصص 
تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، انجام داده ایم تا بدانیم بهترین برنامه 

غذایی برای بیمار دچار سوختگی چیست؟

: مهم ترین نکته تغذیه ای که باید درباره 
بیماران دچار سوختگی در نظر داشت، چیست؟
وقتی  ما با بیمار دچار سوختگی مواجه می شویم، 
ابتدا سطح آلبومین که پروتئین اصلی خون است 
را اندازه گیری می کنیم. اگر میزان آن پایین باشد، 
حتما باید از منابع غنی پروتئین برای او استفاده کرد. 
بهتر است بدانید بیماران دچار سوختگی با توجه 
به سطح و درجه سوختگی خود، مقدار زیادی از 
آب و بافت پروتئینی )در قسمت سوختگی( بدن 
خود را از دست می دهند. از این رو، بسیار مهم 
است که برای بهبود شرایط بیمار، سطح پروتئین 

بدن او را در حد مناسبی نگه داشت.
: یعنی بیمار دچار سوختگی هر روز 

باید غذاهای پروتئینی بخورد؟
با توجه به شرایط بیمار و اینکه آیا می تواند تغذیه 
دهانی داشته باشد یا نه، تجویزهایی برای او 

خواهیم داشت. اگر بیمار بتواند غذاهای جامد 
بجود، اولین و بهترین گزینه از نظر وجود پروتئین 
باکیفیت برای او پروتئین وِی است که به وفور در 

آب پنیر یافت می شود. سفیده تخم مرغ، گوشت 
قرمز، مرغ و ماهی گزینه های پیشنهادی بعدی 
برای بیماران دچار سوختگی هستند. پس از آنها، 

پروتئین سویا در درجه بعدی قرار می گیرد که البته 
باید این موضوع را در نظر داشت که همیشه ارزش 
پروتئین حیوانی از پروتئین گیاهی بیشتر است.

: اگر بیماری توانایی جویدن نداشته 
باشد، چطور می توان پروتئین به بدن رساند؟

گاهی بعضی بیماران دچار درجات باالیی از 
سوختگی هستند یا سوختگی در ناحیه سر و 
صورت آنها رخ داده و قادر به جویدن یا بلعیدن 
غذا نیستند. معموال برای این بیماران از تغذیه 
با کمک لوله یا تغذیه وریدی استفاده می کنند. 
در کل، این بیماران باید محلول های پروتئینی 
و چربی را از طریق لوله یا سرم دریافت کنند. 

: کمی هم درباره پیشگیری از کم آب 
شدن بدن بیماران دچار سوختگی می گویید؟ 
باال  افراد هم  این  معموال درجه حرارت بدن  
می رود، درنتیجه خطر کم آب شدن بدن وجود 
دارد. از این رو، خانواده بیمار باید حواس شان 
باشد ابتدا از طریق دهان،  مایعات فراوانی به 
این بیماران برسانند و اگر بیمار قادر به نوشیدن 
مایعات نبود، استفاده از سرم را به صورت روزانه 

برای او فراموش نکنند.
: آیا بین غذاهای مختلف، مواد غذایی 
خاصی وجود دارند که بتوانند به بهبود زخم های 

ناشی از سوختگی کمک کنند؟
یکی از مهم ترین نکاتی که اهمیت زیادی برای 
بیماران سوختگی یا خانواده آنها دارد، این است 
که چگونه روند بهبود زخم را سرعت ببخشند. 
ما در این مورد مصرف ماده معدنی زینک یا همان 
»روی« که تاثیر بسزایی در ترمیم زخم دارد، توصیه 

می کنیم. از مهم ترین منابع آن می توان به انواع 
مغزهای خام مانند پسته، گردو، بادام و فندق یا 
به ترتیب گوشت هایی مانند گوشت قرمز، مرغ 
و ماهی اشاره کرد. اولویت ما استفاده از غذای 
کامل از طریق تغذیه دهانی است، اما اگر بیمار 
قادر به تغذیه دهانی نباشد، مکمل روی باید با دوز 
مشخصی توسط متخصص برای او تجویز شود. 
: میان ویتامین ها چطور؟ آیا ویتامین 
خاصی به بهبود سریع تر زخم ها کمک می کند؟ 
بله، خوشبختانه اگر ویتامینC که منابع غذایی نسبتا 
فراوانی دارد، کنار زینک مصرف شود، می تواند 
تاثیر چشمگیری در بهبود روند درمان زخم های 
ناشی از سوختگی داشته باشد. ویتامینC به وفور 
در پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، فلفل دلمه ای، 
گوجه فرنگی و بعضی سبزیجات نشاسته ای مانند 
سیب زمینی پیدا می شود. البته به خاطر داشته 
باشید  هرچه میوه ها و سبزی های شما تازه تر 
باشند، ویتامینC بیشتری دارند. از این رو، بهتر 
است برای تهیه غذای بیماران دچار سوختگی 
از میوه ها و سبزی های بسیار تازه که در لحظه 
برای درست کردن غذا آنها را برش می زنید، 

استفاده کنید.
: در بعضی منابع، از ویتامین A به عنوان 
بهبوددهنده زخم یاد شده است. آیا این ویتامین 
بر بهبود زخم های سوختگی هم تاثیری دارد؟
خوشبختانه بله، ویتامین A به عنوان یک ویتامین 
محلول در چربی،  نقش موثری در بهبود انواع 
زخم، از جمله زخم های سوختگی دارد. منابع 
حیوانی مختلفی مانند جگر می توانند به عنوان 
منبع غنی از ویتامین A مطرح شوند. خوشبختانه 
جگر عالوه بر داشتن ویتامین A، حاوی پروتئین 
و »روی« فراوانی است و می تواند گزینه بسیار 
خوبی برای بیماران دچارسوختگی باشد. اگر این 
بیماران قدرت جویدن جگر را نداشته باشند، 
شما می توانید آن را پس از پختن برای بیمار 
خود به صورت پوره دربیاورید. سبزیجات زرد 
و نارنجی مانند کدوحلوایی، انبه و هویج هم 
حاوی سطح باالیی از بتاکاروتن به عنوان پیش ساز 

ویتامین A در بدن هستند.

توصیه ها و هشدارهای غذایی دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه 
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سوختگی و توصیه های طب سنتی 

گاهی سوختگی برخی افراد عمیق نیست یا دسترسی فوری 
به مراکز درمانی ندارند.. از طرف دیگر، گروهی از افراد 
دچار سوختگی، مخصوصا خانم ها و کودکان، دوست دارند 
عالئم سوختگی هرچه زودتر از روی پوستشان برطرف 
شود. از نظر طب سنتی، این افراد می توانند از عسل طبیعی 

به عنوان درمانی مناسب برای سوختگی استفاده کنند. برای 
این کار باید لباس مصدوم را از قسمت سوختگی کنار بزنید 
و روی بخش های سوخته پوست، عسل طبیعی بریزید. عسل 
طبیعی، عالوه بر اینکه ترکیبی آنتی باکتریال است و جلوی 
عفونت محل سوختگی را می گیرد، تاثیر بسیار خوبی در 
تسریع روند درمان زخم و پیشگیری از باقی ماندن جای 
سوختگی روی پوست خواهد داشت. اگر عسل با روغن 
مناسبی  درمان  می تواند  شود،  ترکیب  هم  طبیعی  زیتون 
برای سوختگی باشد. فقط به خاطر داشته باشید درمان های 
این چنینی، برای سوختگی های سطحی و محدود توصیه 

می  شوند و اگر سوختگی فرد شدید یا گسترده باشد باید 
او را بالفاصله به اولین مرکز درمانی برسانید. نکته دیگر 
اینجاست که حتی اگر دچار سوختگی شدید هم شده باشید، 
می توانید با نظر پزشک معالج خود پس از طی مراحل اولیه 
درمان و برای بهبود سریع تر زخم های سوختگی از عسل 
کمک بگیرید. استفاده از عسل در موارد سوختگی محدود، 
جلوی تاول زدن پوست را هم می گیرد و عوارض ناشی 
از سوختگی را به حداقل ممکن می رساند. اگر به آلوئه ورا 
حساسیت نداشته باشید، می توانید از آلوئه ورای طبیعی و 

تازه برای درمان زخم ناشی از سوختگی استفاده کنید.
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