
 گرمازدگی

 

  نخوردنزیاد،   ارتحر  در معرض  مدت طوالنی  از قرار گرفتن  ناشی  از بیماري  است  عبارت  یرمازدگگ
  تواند در هر سنی می  حالت  این. در مغز  حرارت  تنظیم  هاي مکانیسم  کار نکردن  ، یا خوب حد کافی  به  مایعات

 .تر است شایع  سالمندان دهد، اما در  رخ

  شایع  عالیم
 گرمایی  خستگی  
 سردرد ، غش ، خستگی منگی ، 
 تپوس  بودن  و مرطوب  پریدگی  رنگ  
 نبض  بودن  تند و ضعیف  
 تنفس  بودن  تند و سطحی  
 عضالنی  گرفتگی  
 زیاد گرمازدگی  تنشگی  
 وجود دارد  آن  و عالیم  گرمایی  ، خستگی مرحله  از این  غالباً قبل 
 پوست  بودن  و بر افروخته  ، خشک داغ  
 وجود ندارد  تعریق 
 بدن  حرارت  درجه  باال بودن  
 قلب  ضربان  تند بودن  
 گیجی  
 هوشیاري  دادن  از دست  

 
  



  علل
 و کمبود تولید  مقدار ناکافی  به  نمک  ، خوردن مقدار ناکافی  به  آب  نوشیدن  علت  به  گرمایی  خستگی ،

 ).شود می  خنک  عرق  و بخار شدن  کردن  عرق  کمک  به  بدن. (آید وجود می  به  عرق
 بدن  حرارت  تنظیم  هاي مکانیسم  شدید و کار نکردن  در حرارت  اندازه  بیش  در اثر قرار گرفتن  گرمازدگی  

 ). درجه 5/41تا حدود   حتی(رود  باال می  تا حد خطرناکی  بدن  دماي  حالت  در این. شود ایجاد می
 خطر  دهنده  افزایش  عوامل 
 سن  باال رفتن  عمومی  اثرات  
 دسایر موا  یا سوءمصرف  الکل  نوشیدن 
 عروق  یا بیماري  دیابت  مثل  مزمن  بیماري  
 باشد  شده  یا اسهال  در اثر استفراغ  مایع  رفتن  از دست  باعث  اخیر که  بیماري 
 شرجی(  و پر رطوبت  داغ  هواي ( 
 بسیار گرم  در محیط  کارکردن  
 رفته  از دست  آب  جایگزینی  براي  کافی  مایعات  و ننوشیدن  در اثر تعریق  بدن  مایعات  دادن از دست  
 تنگ  زیاد، خصوصاً لباس  لباس  پوشیدن  
 باال  تب 
 و پر رطوبت  داغ  شدید در هواي  یا ورزش  فعالیت در زمان ابتال به این بیماري بدنی   

 :شوند اختالالت ناشی از گرمازدگی به سه دسته تقسیم می
 کرامپهاي عضالنی ناشی از گرما 
 خستگی مفرط 
 یپوترمیه 

  



 :کرامپهاي عضالنی ناشی از گرما
 دهد که معموالً زمانی رخ می، ها بوده اسپاسم عضالت ارادي به دلیل تخلیه الکترولیت این وضعیت شامل

و  مقداري زیادي آب و نمک از دست بدهد ،شدید شده دچار تعریق ،فرد در اثر قرارگرفتن در معرض گرما
 مانند بروز(گرفتن کمبود نمک جبران نماید  مایعات خود را بدون در نظر کمود سپس توسط نوشیدن آب

 )هاي عضالنی در ورزشکاران کرامپ

 .باشد مداخالت اورژانس شامل خنک نگهداشتن بیمار و خوراندن نمک و یا تزریق نرمال سالین به او می

 :خستگی مفرط ناشی از گرما
مقادیر زیادي آب ، دهد که فرد در اثر قرار گرفتن در معرض گرما این وضعیت معموالً زمانی رخ می

سرگیجه و اختالل در  ،تهوع ،معموالً شامل سردرد شکایات بیمار .ونمک را از طریق تعریق شدید از دست بدهد
آب و نمک  جاي خنک و خوراندن داخالت اورژانس در این وضعیت شامل قرار دادن بیمار درم. بینایی است

بودن بیمار تزریق وریدي نرمال سالین  و یا بیهوش صورت وجود حالت تهوع و استفراغ در .باشد به او می
 .ضروري است

 :هیپوترمی در گرمازدگی
است هیپوترمی ظاهر  ممکن ،)شرجی(بخصوص در هواي مرطوب و بدون باد  ،هاي بسیار گرم در موقعیت

. شود تنظیم حرارت مختل می ،سانتیگراد رسیده درجه 40در چنین وضعیتی درجه حرارت بدن به باالي . دگرد
 شود و چون بیمار عرق در هیپوترمی هیپوتاالموس دچار بدکاري می .و تشنج است اغما ،عالئم شامل کانفیوژن

 .ها شدید نیست الکترولیت آب و معموالً کاهش .پوست گرم و خشک است )بدلیل شرایط محیطی(کند نمی

کاهش سریع درجه حرارت ، مهمترین مسئله .اقدام به خنک کردن بیمار باید هر چه سریعتر صورت گیرد
 ،استفاده از پنکه یا کولر ،خواباندن بیمار در یخ، شستشوي بدن توسط الکل .درجه سانتیگراد است 35بدن تا 

مطلقاً آسپرین . تواند کمک کننده باشد و استفاده از پتوهاي خنک کننده می در آب سرد ور کردن بیمار غوطه
بلکه داراي  ،حرارت را در این افراد تصحیح کند تواند درجه زیرا نه تنها نمی د،جهت کاهش تب استفاده نکنی

 .تواند بسیار خطرناك باشد است که در این شرایط می یک اثر منفی روي هموستاز بدن

درجه سانتیگراد  39 که درجه حرارت بهزمانی .رارت بدن باید از طریق رکتال صورت گیردکنترل ح
. احتمالی هیپوترمی جلوگیري به عمل آید عملیات خنک کننده باید متوقف گردد تا از عوارض، رسید

 .افزایش مجدد درجه حرارت الزم است مانیتورینگ دقیق بیمار از نظر

در  .شود حرارت بدن می زیرا لرزیدن موجب افزایش درجه ،ممانعت بعمل آوریداز بروز لرز در بیمار 
 .خنک کننده را حذف نمایید بالفاصله عامل ،صورت بروز لرز حین خنک کردن بیمار
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