
 سرمازدگی

 هاي ناشی از سرما آسیب
است و در واقع روش اصلی براي  توانایی بدن در مقابله با سرما بسیار کمتر از توان آن براي مقابله با گرما

تغذیه  ،عالوه بر این عواملی است مثل خستگی .مناسب است گرم نگه داشتن بدن استفاده از لباس و پوشش
مثل داروهاي (خاص  مصرف داروهاي ،...)،عروقی یا تنفسی-بیماري قلبی ،مرض قند(بیماري  سابقه ،نامناسب

لباس و پوشش فرد و عوامل مختلف دیگري نیز باعث  نامناسب بودن ،)و از همه مهمتر مصرف الکل فشارخون
 .اي ناشی از آن خواهد بوده حرارت بدن و آسیب ي مستعد شدن فرد به کاهش درجه

 ،رطوبت باال ،هوا به عالوه ي سرد بودن) مثل سربازان داخل سنگر(عدم تحرك براي مدت طوالنی 
هاي ناشی از سرما  تر و شدیدتر آسیب بروز سریع ها نیز باعث مستعد شدن فرد و وزیدن باد و خیس بودن لباس

 .خواهد شد

ز سرما نیز پیشگیري بر درمان مقدم است و با رعایت اصول مقابله با ا هاي ناشی در موارد آسیب :مهم
 .دتوان از بروز آنها جلوگیري کر هواي نیز می در بدترین شرایط آب و سرما حتی

به ویژه هرچه  گردد ي حرارت بدن می باد باعث از دست رفتن درجه رطوبت هوا به همراه وزش :نکته
آب و هواي سرد و  وزش باد تند در یک .تر خواهد بود کاهش درجه حرارت بدن سریع ،بیشتر باشد سرعت باد

 .مرطوب به سرعت باعث کاهش درجه حرارت بدن فرد خواهد شد

 

  )فت دماي بدنهیپوترمی یا اٌ(کاهش عمومی درجه حرارت بدن 
 ور شدن در آب سرد و یا غوطه قرار گرفتن طوالنی در معرض آب و هواي بسیار در برخی شرایط مانند

ندارد و در نهایت دچار کاهش  بدن توانایی تولید حرارت الزم براي مقابله با سرماي محیطی را ،بسیار سرد
در این حالت هیپوتاالموس مغز دچار  .هیپوترمی گویند اًبه این حالت اصطالح .گردد دماي عمومی بدن می



 قادر به کنترل دماي قسمت مرکزي خود نیست و درجه حرارت حرارت مرکزي بدن از بدن  شود و بدکاري می
خسته و  ،ضعیف بخصوص اگر الغر افراد سالخورده و .گراد خواهد رسیددرجه سانتی 35کمتر از  درجه به 37

 .د مستعد هیپوترمی هستندگرسنه هم باشن

 :ي این افراد عبارت است از عالئم و نشانه
 .شود ابتدا بدن آنها دچار لرز می .1
 .شود پوست سرد وخشک می .2
 .گردد نبض کند می .3
 .شود تعداد تنفس بیمار کمتر از حالت طبیعی می .4
 .رسد درجه یا کمتر می 35درجه حرارت بدن به  .5
 .شود که ممکن است به کُما منجر شود لودگی ظاهر میخواب آ .6
 .ممکن است ایست قلبی رخ دهد .7

 :سایر عالئم عبارتند از
به ویژه سرد (. یکی از عالئمی که داللت بر افت دماي بدن و بروز حالت هیپوترمی دارد :پوست سرد

 )بودن پوست شکم

کند تا با  ن خود است و بدن بطور خودکار سعی میبدن براي گرم کرد هاي دفاعی از واکنش :لرز
اما با پیشرفت . عضالت حرارت بیشتري تولید کند و دماي قسمت مرکزي خود را ثابت نگه دارد افزایش کار

 .شود این واکنش دفاعی نیز مختل می ،آسیب و کاهش بیشتر دماي بدن

گیري و از دست دادن هماهنگی  گیج و منگ شدن مصدوم و از دست دادن قدرت قضاوت وتصمیم 
   هاي بدنی حرکات و فعالیت

 )گردد مصرف الکل باعث تشدید این حالت می :مهم(

 .باشد از دیگر عالئم هیپوترمی می و همچنین سفتی و انقباض عضالنی  اشکال در تکلم و صحبت کردن

 هاي اولیه کمک
دور کردن یا پرهیز از خطر و درخواست کمک را  ،ي حادثه ابتدا ارزیابی صحنه ،همانند سایر سوانح

  .فراموش نکنید
و دیگر ) ضربان قلب ،تنفس ،راه هوایی  کنترل( ABC سپس ارزیابی اولیه مصدوم و انجام مراحل

 ي ضروري در صورت لزوم هاي اولیه کمک
 ...)، ماشین ،چادر ،مانند ساختمان(و ترجیحاً سربسته   دوم به مکان گرم و خشکانتقال مص



لباس خشک به  خیس یا تنگ مصدوم و در صورت امکان پوشاندن هاي مرطوب خارج کردن لباس
 گرم و خشک بر روي او مصدوم و قرار دادن وي در داخل کیسه خواب یا انداختن چند پتوي

 .هاي بدنی و راه رفتن نکنید را با مالش گرم نکنید و او را نیز تشویق به انجام فعالیتهیچگاه بدن مصدوم 
ي ناگهانی ممکن  هر ضربه، بدلیل کاهش درجه حرارت بدن و بروز اختالل در سیستم الکتریکی قلب

ارج کردن بنابراین حتی براي خ .فرد گردد هاي بسیار شدید و کشنده در ضربان قلب نظمی است منجر به بی
 .و سپس از بدن مصدوم خارج کنید هاي مصدوم ابتدا آنها را قیچی لباس

نوشیدنی و غذاي گرم به  ،توانید می که فرد هوشیار است و دچار تهوع و استفراغ شدید نیستدر صورتی
 .وي بدهید

 .کنید ثانیه صبر 45تا  30براي کنترل نبض مصدوم مبتال به هیپوترمی باید حدود  :نکته
هوشیاري و دیگر عالئم حیاتی مثل تنفس و نبض نباید فرد را مرده قلمداد  حتی در صورت فقدان :مهم

هاي الزم از جمله گرم  درمان هر فرد دچار هیپوترمی باید حتماً به مراکز درمانی منتقل گردد و تحت. کرد
 .کردن بدن قرار گیرد

به ویژه الکل عالوه بر تسریع در از  .ن به هیچ وجه مجاز نیستو کافئی مصرف نوشیدنی حاوي الکل :نکته
و قدرت  باعث کاهش حس لمس در پوست فرد و همچنین کاهش سطح هوشیاري ،حرارت بدندادن  دست

 .قضاوت وي خواهد شد


	سرمازدگي

