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اورژانس های مربوط به گرما
بيماريهاي ناشي از گرما

بيماريهاي ناشي از گرما طيفي از بيماريهاست كه برخي از آنها شايعاند
اما تنها گرمازدگي خطر مرگ دارد و اگر مصدوم گرمازده درمان نشود،
در معرض خطر مرگ می باشد.

خستگي گرمايي

مشخصة خستگي گرمايي همان تعريق فراوان با يا بدون افزايش اندك
دماي بدن است .اين امر ناشي از ازدست رفتن آب يا امالح يا هردو
است .برخي متخصصان معتقدند كه كمآبي شديد براي خستگي گرمايي،
عنوان بهتري است .كارگران و قهرمانان ورزشي كه در هنگام كار يا
ورزش در هواي داغ مايعات كافي نميخورند بيشتر به خستگي گرمايي
مبتال ميشوند .نشانههاي آن عبارتند از تشنگي بسيار شديد ،خستگي،
سردرد ،تهوع ،استفراغ ،و گاه اسهال .اغلب به اشتباه تصور ميشود كه
فرد مبتال دچار سرماخوردگي است .در صورتي كه به خستگي گرمايي
رسيدگي نشود ،به گرمازدگي تبديل ميگردد.

گرمازدگي

گرمازدگي بر دو نوع است :كالسيك و كوششي .نوع كالسيك كه به
آن «اجاق آهسته» نيز ميگويند ،ممكن است چند روز طول بكشد :تا
بوجود آيد و اغلب در يك موج گرم تابستاني ديدهميشود و بيشتر
هم مستمندان ،كهنساالن ،بيماران مزمن ،الكليها و افراد چاق را مبتال
ميكند .از آنجا كه افراد پير ،كه اغلب مشكالت جسمي ديگري هم
دارند ،بيشتر گرفتار گرمازدگي ميشوند ،اين نوع گرمازدگي حتي با
مراقبتهاي پزشكي تا  %50به مرگ ميانجامد كه نتيجة توأمشدن هواي
داغ و دهيدراتاسيون ميباشد .گرمازدگي كوششي نيز كه در تابستان
خيلي شايعتر است بيشتر در قهرمانان ورزشي ،كارگران ،و نيروهاي
نظامي كه تعريق زياد دارند ديدهميشود .اين نوع گرمازدگي كه به آن
«اجاق سريع» گفتهميشود ،در افراد سالم و فعال كه كار طافتفرسا
دارند و يا در يك محيط گرم فعاليت ميكنند ،اتفاق ميافتد .از آنجا كه
شروع سريع آن مهلت نميدهد كه دهيدراتاسيون شديد رخ دهد%50 ،
مصدومان اين نوع گرمازدگي عرق ميكنند( .مصدومان گرمازده از نوع
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اورژانس های مربوط به گرما
در معرض گرمای شدید
قرار داشته است.

بله

پوست داغ ،دمای باالی بدن ،و
تغییر وضعیت روانی؟

خستگی گرمایی

گرمازدگی
خیلی فوری در جستجوی مراقبت
های پزشکی باشید.
مصدوم را به یک مکان خنک
ببرید و لباس های اضافی را از
بدنش در آورید.

بله

رطوبت باالی محل()<%75

روی گردن ،حفرات بازو ،و کشالة
ران کیسة یخ بگذارید.

نه

نه

روی پوست مصدوم آب بپاشید و
محکم او را باد بزنید.
یا
مصدوم را با یک پارچه یا پوشش نم
دار بپوشانید ،و آن را مرطوب نگه
دارید ،و محکم او را باد بزنید.
یا
یا روی گردن ،زیر بغل ،و کشالة ران
کیسة یخ بگذارید.

اگر وضع روانی بهبود یافت دست
از خنک کردن مصدوم بکشید.
سریع ًا از اورژانس کمک بخواهید.

مصدوم را به یک مکان خنک ببرید.
پاهای مصدوم را  20تا  30سانتیمتر باال
ببرید.
لباس های اضافی را از تن مصدوم در
آورید.
مصدوم را با آب خنک و بادزدن خنک
کنید.
به مصدوم آب خنک یا نوشیدنی حاوی
الکترولیت (تجاری) بدهید.
اگر در عرض  30دقیقه هیچ بهبودی حاصل
نشد از اورژانس کمک بخواهید.
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به او مايعات خنك كه الكتروليت به آن اضافه شده (آب نمكدار يا
نوشيدنيهاي ورزشي) بدهيد .به او قرص نمك ندهيد چون معده را
تحريك ميكند و باعث تهوع و استفراغ ميشود.
 -3پاهاي مصدوم را  20تا  30سانتيمتر باال ببريد (پاها را راست نگه
داريد).
 -4لباسهاي اضافي را از تن مصدوم در بياوريد.
 -5مصدوم را با آب خنك و بادزدن خنك كنيد.
 -6اگر در عرض  30دقيقه هيچ بهبوديي در وضع مصدوم نديديد ،در
جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.

كالسيك عرق نميكنند).
تفاوت بين خستگي گرمايي و گرمازدگي را از راههاي گوناگون
ميتوان شناخت .اول اينكه اگر بدن مصدوم در لمس بسيار داغ است،
به گرمازدگي مشكوك ميشويد .نشانة مهم ديگر گرمازدگي تغيير در
وضعيت رواني (رفتار) است ،كه از گيجي خفيف شروع ميشود و تا
نداشتن آگاهي از زمان و مكان و اغما نيز ادامه مييابد .در بين دو سر
اين گستره ،مصدوم اغلب غير منطقي ،بيقرار ،و گاه پرخاشگر ميشود و
ممكن است تشنج نيز پيدا كند .در موارد شديد ،مصدوم در كمتر از يك
ساعت به كوما فرو ميرود .هرچه حالت اغما بيشتر طول بكشد ،احتمال
زندهماندن او كمتر است.
سومين راه تشخيص گرمازدگي از خستگي گرمايي دماي مقعد است ،گرمازدگي
كه البته خيلي عملي نيست ،زيرا مصدوم گرمازدهاي كه پاسخ ميدهد ،گرمازدگي يك اورژانس پزشكي است و بايد خيلي سريع درمان شود! هر
ممكن است همكاري نكند .اندازهگيري دماي مقعد هم براي مصدوم و دقيقه تأخير احتمال عوارض خطرناك و مرگ را افزايش ميدهد.
 -1حتي اگر به نظر ميرسد كه مصدوم رو به بهبودي است ،باز هم در
هم براي نجاتگر ممكن است ناراحتكننده باشد .به عالوه ،دماسنجهاي
جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.
مقعدي نيز به ندرت در دسترس است.
 -2مصدوم را خيلي فوري از محل گرم به يك جاي خنك ببريد.
چه بايد كرد
 -3تمام لباسهاي مصدوم را تا زيرپوش در بياوريد.
كرامپ گرمايي
 -4سر و گردن مصدوم را كمي باالتر نگه داريد.
براي برطرف شدن كرامپ گرمايي (كه ممكن است چندساعت طول
 -5تنها راه جلوگيري از آسيب آنست كه مصدوم را خيلي سريع و به
بكشد) ،اين مراحل را انجام دهيد:
هر وسيلة ممكن خنك كنيد.
 -1در يك مكان خنك استراحت كنيد.
 -2مقداري آب خنك و نمكي (يك قاشق چايخوري به حجم يك روشهاي خنككردن مصدوم عبارتند از:
• پاشيدن يا افشانهكردن (اسپريكردن) آب به مصدوم و سپس
ميليليتر نمك را در 250سيسي آب حل كنيد) يا محلولهاي ورزشي
بادزدن وي .قطرههاي آب كار عرق مصنوعي را انجام ميدهد و با
موجود در بازار را بنوشيد.
تبخير مصدوم را خنك ميكند .اين روش در محيط با رطوبت باال
 -3عضالت مبتالي پشت ساق را كشش بدهيد ،يا از روشهاي طب
(بيش از  )%75مؤثر نميباشد.
سوزني استفاده كنيد :لب باال را درست در زير بيني فشار دهيد.
• بدون در نظر گرفتن رطوبت محيط ،روي وريدهاي بزرگ كشالة
ران ،حفرة بازو ،و دو طرف گردن كيسة يخ بگذاريد تا بدن خنك
خستگي گرمايي
شود.
 -1مصدوم را خيلي فوري از محل گرم به يك مكان خنك ببريد.
 -2اگر نوشيدن آب خالي وضعيت مصدوم را تا  20دقيقه بهتر نكرد
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راهنما :اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

بلي خير
بلي خير
بلي خير
بلي خير
		
بلي خير
بلي خير
بلي خير
بلي خير
		

 .1براي گرفتگيها (كرامپها)ي ناشي از گرما ،عضلة ساق را بكشيد.
 .2قرصهاي نمك را ميتوان به هر مصدوم گرمايي داد.
 .3مصدوماني كه در اثر گرما دچار ناراحتي شدهاند را از محل گرم به يك مكان خنك ببريد.
 .4مصدوماني كه دچار خستگي گرمايي شدهاند ،خيلي فوري نياز به مراقبت پزشكي دارند ،زيرا اين شرايط او را به
مرگ تهديد ميكند.
 .5مصدوماني كه دچار گرمازدگي شدهاند خيلي سريع و با هر وسيلة ممكن بايد خنك شوند.ه
 .6براي خنك كردن مصدومي كه دچار گرمازدگي شدهاست ،الكل را روي پوستش بماليد.
 .7در محيط با رطوبت باال ،با افشانه به مصدوم گرمازده آب اسپري كنيد و او را باد بزنيد.ه
. .8در محيطي كه رطوبت پايين دارد ،براي خنككردن مصدوم گرمازده تنها گذاشتن كمپرس سرد يا كيسه يخ را
روي گردن ،حفرات بازو و كشالة ران وي مؤثر است.

		

		

سناريوي  :#1پسرك جواني بعنوان شغل تابستاني در يك پارك صنعتي براي شركتهاي گوناگون چمنها را كوتاه ميكند .هوا
بسيار گرم و مرطوب است و او به شدت عرق ميكند و از تشنگي شديد ،تهوع و سردرد شاكي است .چه بايد بكنيد؟
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سناريوي  :# 2تعطيالت تابستاني است و تصميم ميگيريد روز را در يك پارك تفريحي بگذرانيد .روز بسيار گرم و مرطوبي
است .عصرگاه تصميم ميگيريد كه براي استراحت يكي از نمايشهاي ويژه را تماشا كنيد .همينكه روي صندلي مينشينيد،
پيرمردي در جلوي شما از صندلي خود به روي زمين سقوط مي كند .هنگامي كه به او ميرسيد ،همسرش ميگويد كه تمام روز
را بدون ايستادن دور پارك راه رفته است .پوست صورت او داغ و خشك است و پاسخي هم نميدهد .چه بايد بكنيد؟
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
سناريوي  :# 3يك افسر عاليرتبه كه به هواي سرد شمال عادت كرد هاست و طاقت گرما و رطوبت جنوب را ندارد ،تمام صبح
را مشغول بازرسي پايگاه جديد در منطقة جنوبي ميشود و از آنچه بازديد كرده است ،خشنود است .براي بعداز ظهر به بازي
واليبال دعوت ميشود و براي آخرين دفاع روي تور بلند ميشود ،سرش گيج ميرود و غش ميكند اما به سرعت به هوش
ميآيد .چه بايد بكنيد؟
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