
مکانیسم های پیچیده تنظیییم 

دما، دمای داخلی بدن را ثیابی  

نگه می دارد. خود بدن سیییی 

میکند تا حرارت باالیی را کیه 

در هوای گرم یا ضمن فیالیی  

شدید جسمی ایجاد کرده اس ، 

دفع کند. به این روند از دسی  

دادن حرارت، ترمولیز گویینید 

که با روش هیای میلی یلی 

) تیریق و تیخیلیییر  یر ، 

انخساط  رو  محیطیی و ...  

 انجام می شود.

در حال  میمول میکیانیییسیم 

تنظیم حرارت بدن به خیوبیی 

کار می کند و فرد میی تیوانید 

تغییرات قابل تیوجیه دمیا را 

تحمل نماید. زمانی که بیییمیار 

تح  تاثیر گرمای زیادی  قیرار 

میگیرد و همچنین تیرمیولیییز 

ناکافی باشد  هیپرترمی رخ می 

دهد و بیماری ظاهر می شیود. 

هیپرترمی به افیزایید دمیای 

درجیه  4/83بدن بیه بیاالی 

 سان ی گراد اطال  می شود.

نشییانییه هییای نییارسییایییی 

ترمولی یک شامل تغییر سطح 

هوشیاری و تغیییییرات روانیی 

 میخاشد.

بیماری ناشی از تماس با گرما به 

صورت  مشکالت زیر تظاهر میی 

 یابد:

 انقباض عضالنی ناشی از گرما 

 خستگی مفرط ناشی از گرما 

 گرمازدگی 

 مقدمه

 ویژه تکنسین های فوریتهای پزشکی

 

 انقباض عضالنی ناشی از گرما

 خارت اس  از گرف گی دردناک 

 ضالت که بید از فیییالییی  

شدید در گرمای محیط بییرون 

بروز می کند. تیییرییق و از 

دس  دادن آب و امالح و تغییر 

تیادل الک رولی  داخل سلولی  

در بروز انقخاض های  ضالنی 

نقد دارد. میمیوال انیقیخیاض 

 ضالنی ناشی از گیرمیا در 

 ضالت شکم و پاها ظاهر میی 

شود و بسیار شدید می باشید. 

تا حدی که به نظیر میییرسید 

بیمار دچار شکیم حیاد شیده 

اس .اگر بییمیاری بیه طیور 

ناگهانی دچار انقخاظ  ضالنیی 

شکم شود و قخیل از ایین در 

محیط گرم فیالی  شدید کیرده 

باشد به انقیخیاض  ضیالنیی 

 ناشی از گرما شک کنید.

 

 

 اقدامات زیر را انجام دهید:

بیمار را از محیط گرم خارج -1

 کنید

 ضالت منقخض را در حال  -2 

 اس راح  قرار دهید

از راه دهان به بیمار آب و  -4 

نمک  بدهید) در صورت  یدم 

 بهخود پ اسیم چک شود 

 گرمازدگی
 سازمان اورژانس کشور 

 معاونت آموزش و پژوهش

 بسته  آموزشی 

 فهرس  مطالب :

 
 

 مقدمه -

 

انقخاض  ضالنی 

 ناشی از گرما

 

 

خس گی ناشی از         -

 گرما

 

 

 گرمازدگی -
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خس گی ناشی از 

گرما که ضی  یا 

کالپس ناشیی از 

گرما نیز خوانیده 

میشود. که شایع 

تییرییین اخیی ییالل 

ناشی از گیرمیا 

 اس .

این وضیی ، به دلیل از دس  رف ن مقادیر 

زیاد آب و الک رولی  بدن از طریق تیریق 

بسیار شدید اس  که منجر به هیپوولمیی 

می شود. برای اینکه  ر  کیردن سیخیب 

خنک شدن بدن شود باید  ر  از سیطیح 

بدن تخلیر گردد. در غیر این صورت بیدن 

با از دس  دادن اب بیش ر به تولید  یر  

ادامه میدهد. افرادی که در میرض گیرمیای 

شدید خورشید قرار می گیرند بیه ویی ه 

چنانچه چندین الییه لیخیاس روی هیم 

پوشیده باشند، )مانند افراد درحال انجیام 

ا مال حج  ممکن اسن به شدت  ر  کننید  

ولی احساس خنکی کنند. رطوبی  بیاالی 

هوا نیز سخب کاهد میزان تخلییر  یر  

سطح پوس  می شیود. افیرادی کیه در 

هنگام  فیالی  تهویه منیاسیخیی نیدارنید 

نمی وانند از طریق جابجایی، گرمای بیدن 

خود را از دس  بدهند. بنا براین افرادی که 

در محیطی گرم، مرطوب و فاقد تهویه بیه 

شدت فیالی  کنند و لخاس زیادی پوشیده 

اند بسیار مس ید خس گی ناشی از گیرمیا 

هس ند. در موارد خس گی ناشی از گیرمیا 

 الوه بر افزاید درجه حیرارت میرکیزی 

بدن ، اخ الالت  صخی نیز بروز می کینید. 

ممکن اس   الئم تنها ناشی از کم آبی بدن 

همراه با فیالی  شدید ظاهر شود. ن یجیه 

اییین تییغییییییییرات، هییایییپییوتییانسیییییون 

اورتواس اتیک می باشد. میموال  الئم بیا 

اس راح  کردن و قرار گرف ن در وضییی  

خوابیده به پش  بهخود می یابد. تجیوییز 

ماییات و باال بردن پاها نیز سودمند اس . 

چنانچه  الئم بیا اسی یراحی  و دادن 

وضیی  مناسب به بیمار بهخود نشان نداد 

ممکن اس  درجه حرارت مرکزی بدن بیاال 

باشد و اح مال گرمازدگی بیرای بیییمیار 

مطرح باشد که نیاز به درمان جدی تیری 

 دارد.

 الئم و نشانه های خس گی ناشی از گرما 

 و هیپو ولمی به شرح زیر اس :

  شروع  الئم در فردی مشاهده میی

شود که در محیطی گرم، مرطوب یا 

فاقد تهویه به شدت فیالی  کیرده 

 اس .

  ممکن اس  شروع  الئم ح یی در

حال  اس راح  در افراد مسین ییا 

شیرخوارانی که در محیییط گیرم، 

مرطوب و فاقد تهیوییه هسی ینید 

 مشاهده شود.

  پوس  سرد و مرطوب، خاکس یری

 و رنگ پریده اس 

  زبان خشک اس  و اح مال تشنگی

 در فرد وجود دارد

  فرد دچار سرگیجه یا ضییی  ییا

خس گی همراه با حال  تیهیوع و 

 سردرد اس  

  الئم حیاتی طخییی اس  گیرچیه 

نخض میموال سریع و فشیارخیون 

 دیاس ولیک کاهد میابد

  دمای بدن طخییی یا میلی یصیری

افزاید نشان می دهد و به نیدرت 

 درجه سان ی گراد می رسد 34به 

جهت درمان بیمار اقدامات زیر را انجاا  

 دهید:

 لخاس های اضافه بیمار را خارج کنید -1

بیمار را به سر   از محیط گرم خارج  -2

 کنید

 برای بیمار اکسی ن تجویز کنید -4

بیمار را در وضیی  طیا  بیاز قیرار  -3

 دهید

اگر بیمار هوشیار اس  و تهوع نیدارد  -5

 کمی آب از راه دهان بدهید

در صورت داش ن حال  تهوع به بیمار  -6

 وضیی  ریکاوری بدهید

 یک راه وریدی برقرار کنید -7

 ری م قلب بیمار را مانی ورینگ کنید -/

 

 خستگی ناشی از گرما

گودکان، افراد مسن، افراد با سابقه بیماری 

قلبی، بیماری انسدادی مزمن ریه، دیابات، 

کم آبی یا چاقی و افراد با مادادودیات 

حرکتی در خطر باالی ابتال به اخاتاالالت 

 ناشی از گرما هستند.
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گرمازدگی شیوع کم ری دارد و بیییمیاری  

ای جدی اس  و به دنخال تماس با گیرمیا 

بروز می کند و زمانی 

ظاهر میی شیود کیه 

دمییای بییدن شییدیییدا 

افزاید یابد و بیدن 

ن واند گرمای اضافیی 

را توسط مکانیییسیم 

های تنظییم حیرارت، 

دفع کند. به این ترتیب دمیای بیدن بیه 

سر   باال می رود و به میزانی میرسد که 

باف  ها شروع به تلریب میی کینینید و 

 اخ الالت  صخی مشلصی پدیدار میگردد.

 دم درمان گرمازدگی همیشه منیجیر بیه 

 مرگ می شود. 

بیمارانی که دچار گرمازدگی می شوند، به 

 ل  مل ل شدن مکانیسم تیریق در اثر کم 

آبی شدید بدن، پوس ی داغ، خشک و گیر 

گرف ه دارند.در مراحل اولیه گیرمیازدگیی 

ممکن اس  پوس  به  ل   ر  باقیمانیده 

ناشی از تیریق اولیه، مرطوب و نیم دار 

باشد. به همین دلیل چنانچه پوس  بیمیار 

مرطوب باشد نخاید تشلیص گرمازدگی را 

رد کرد. درجه حرارت بدن در بیمار دچیار 

گرما زدگی سرییا افزاید می یابد و ممکن 

درجه سان ی گراد یا باالتیر  31اس  که به 

برسد. چنانچه درجه حرارت مرکزی بیدن 

افزاید یابد، سطح هوشیاری فرد کاهید 

 خواهد یاف .

در بیش ر موارد اولین  الم  گرمیازدگیی 

تغییرات رف اری اس . به هرحال بیییمیار 

سرییا نسخ  به تحریکات بی تفاوت میی 

شود. در ابی یدا 

نخض بیییمیار، 

سریع و قیوی 

اس   امیا بیه 

تییدریییج بییا 

افییزاییید  ییدم 

پییاسییی دهییی 

بیمار، نخض وی ضیی  تر میی شیود و 

فشار خون کاهد می یابد.  موما  گیرمیا 

زدگی میمولی در افرادی ظاهر می شود که 

بیماری مزمنی دارند. در این افراد به  لی  

مل ل بودن  ملکرد تنظیم حیرارت بیدن، 

حرارت مرکزی افزاید می ییابید. یوامیل 

موثر شامل سن، دیاب  و اب ال  به سیاییر 

اخ الالت اس . در این بیماران پوس ، داغ، 

قرمز و خشک اس . غالخا گرمازدگی ناشی 

از فیالی  در افرادی مشاهده می شود کیه 

وضیی   مومی خوبی دارند  اما تیاثیییر 

گرما در آنها، منجر بیه افیزایید درجیه 

حرارت مرکزی بدن می شود.  ل  افزاید 

دمای بدن، باال بودن درجه حرارت محییط، 

فیالی  بید از حد، تماس طوالنی مدت بیا 

گرما و  دم تطابق با محیط اس .در ایین 

بیماران پوس  مرطوب و رنیگ پیرییده 

 شایع اس .

بهخودی از گرمازدگی بس گی به سیر ی  

 مل شما در انجام درمان دارد بنا بیرایین 

الزم اس  تا این اخ الل را هر چه سریی یر 

تشلیص دهید. درمان اورژانس، یک هدف 

را دنخال می کند  و آن پایین آوردن درجیه 

حرارت بدن بیمار به هر طیرییق میمیکین 

اس  . زمانی که بیمار دچار گرمازدگیی را 

 درمان می کنید اقدامات زیر را انجام دهید:

 بیمار را  از محیط گرم خارج کنید-1

 محیط را با کولر خنک کنید -2

 لخاس های بدن بیمار را خارج کنید -4

 برای بیمار اکسی ن برقرار کنید -3

بیمار را توسط میالفیه ییا پیوشید  -5

 مرطوبی بپوشانید

بیمار را به طور مکرر و سریع، بیا ییا  -6

 بدون مرطوب نمودن پوس  باد بزنید

رگ مناسب بگیرید و سیرم نیرمیال  -7

میلی گرم بیه ازای  24سالین را به اندازه 

 کیلوگرم برای وی تجویز نمایید

بیمار را مانی ور قلخی کنید و مدام ری م  -/

 آن را پاید نمایید. 

 

 گرمازدگی

بیمار را به حدی خنک  نکنید که منجر به لرزیدن وی شود؛ زیرا با این کار به جای 

 کاهش، باعث افزایش درجه حرارت بیمار می شوید.


