
  لباس هاي .بپوشيد روشن رنگ و گشاد ، نخي لباس - 
  لباس هاي به نسبت بهتري انتخاب خنك، ولي آستين دار

  . هستند پالستيكي و وتنگ آستين بدون
  به خانه ترك از قبل ساعت نيم را ضدآفتاب كرم هاي - 

  .تجديدكنيد را آن مدتي از پس و بزنيد پوست
آ

  بهتر .نشود بلند جايش از دفعه يك بگوئيد بيمار به - 

توصيه هايي براي گرمازدگي 

تان   مای  و با  چ
  .كنيد محافظت آفتاب از را خود حتما ، خانه از درخارج - 

 آفتابي هاي عينك و آفتابي چترهاي يا دار لبه هاي كاله
. هستند بزرگي كمك

  .زاست استرس بدن براي محيط دماي ناگهاني تغيير هر - 
  .دهيد عادت محيط دماي به كم كم را خود بدن كنيد سعي
  تدريج به را خود بدن داريد، را گرم مناطق به سفر قصد اگر

رب يبي و يشزيب روبج به
  اگر و باشد وضعيت اين در ساعتي يك حداقل است

  هاي پايگاه ترين نزديك به را او سريعاً كرد، استفراغ
ب  . برسانيد بيمارستان يا امدادي

م ه  قاب   

. دهيد عادت شرايط به

 داخل دماي.نكنيد رها اتومبيل در هرگز را كودكان - 
  هر .رسد مي خطر حد به و رود مي باال سرعت به اتومبيل

ل  ك ك ك ات   ا خط ض  ان ش ا

  . بخورانيد بيمار به نمك حاوي ، خنك نوشيدني يك - 
 يك در را نمك مرباخوري يا چايخوري قاشق يك مثالً
  ساعت يك طي در بخواهيد بيمار از و كنيد حل آب ليتر

شد ا آ ك ك ن ن د  ه ان   قاشق ك ت

:گردآوري و ويرايش
معاونت برنامه ريزي و آموزش هاي تخصصي

”ازخطرات باشيد  ايمنيو  پيشگيريهميشه در فكر “
  است خطر معرض در بماند، شده پارك اتومبيل در كه كس
  ، باشد باز ها پنجره اگر حتي .نوزادان و كودكان خصوص به

. نگذاريد خاموش اتومبيل داخل را آنها
  ممكن كسي هر :كنيد كنترل را خطر معرض در افراد - 

  باال به سال 65 افراد اما شود خطر دچار سني هر در است
  مشكل دچار بيماران يا چاق افراد سال، 2 زير كودكان و

  قاشق يك توانيد مي همچنين .بنوشد را آن كم كم
  كالري افزايش براي شربت پودر يا شكر غذاخوري
 نمي يا است مسن فرد اگر .كنيد اضافه آن به نوشيدني،

  ببريد بيمارستان به را او بايد بنوشد، شور نوشيدني تواند
.

 زياد، گرماي اثر بيماردر بدن پوست كه صورتي در - 
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  معرض در بيشتر فشارخوني، و قلبي بيماران و رواني هاي
  عاليم و  كنيد توجه بيشتر افراد اين به .هستند گرما خطر

.بگيريد نظر زير را گرمازدگي

  PH با(ماليم صابون با بخواهيد او از است شده عرق سوز
  . دهد شستشو مرتب را پوست سطح سرد آب و )خنثي

  خنك براي پنكه يا كولر از توانيد مي امكان درصورت - 
  . كنيد استفاده بيمار اطراف محيط كردن



گرمازدگي 
عالئم گرمازدگي 

  ضعف مانند عالئمي با مي تواند گرمازدگي            
  تعريق، عدم هوشياري، در اختالل گيجي، ، وخستگي

د  ه  د فتگ  گ ع ضالت گ   ا ت

: توصيه هايي براي پيشگيري از گرمازدگي
 آفتابي و گرم هواي در را فيزيكي سنگين فعاليت هاي-

  . كنيد فراموش

  را ،تابستان  مساعد هواي و آب  و تابستان تعطيالت
  گرم شهرهاي انتخاب و ساخته سفر براي مناسبي فصل

  از.دارد زيادي رونق مسافرت مقصد عنوان به آفتابي و
  و است سفر شايع بيماري هاي از يكي گرمازدگي طرفي
  اتفاق تابستان، آفتابي و طوالني روزهاي در بيشتر

  يا تهوع عضالت، گرفتگي ، سرگيجه و درد سر
  نبض يا و سريع و كوتاه تشنج اسهال، ، استفراغ
  .دهد نشان را خود ضعيف

ر يربي يروز نبيوو قب
  .مي افتد

در هواي گرم، بدون توجه به سطح فعاليت خود، مايعات  - 
مايعات . نبايد صبر كنيد تا تشنه شويد. بيشتري بنوشيد

.  خيلي سرد هم ننوشيد چون باعث درد معده مي شود 
.  همراه با غذا، ليموترش ميل كنيد  - 
مي توانيد چند قطره آب ليموترش و يك قاشق شكر يا   - 

:  عالئم روحي و رواني گرمازدگي شامل
  و آشفتگي پرخاشگر، رفتار ، گيجي ، ربط بي سخنان

  كه است زندگي كننده تهديد و حاد موقعيتي گرمازدگي 

ش ي
.  قند داخل بطري آب به همراه داشته باشيد 

ريجيرببين رر ويپر
  واكنش ( حسي بي و رخوت ، حالي بي –توهم هيجان،

  تشنج و ) شود مي آهسته و آرام حد از بيش بدن هاي
  . باشد مي

  دليل به ، بدن دماي كننده تنظيم سيستم حالت اين در
  از بيش توليد يا گرم هواي در مدت طوالني گرفتن قرار
مي كار از ، حالت دو هر وجود يا و بدن در گرما حد 
  خود اضافي گرماي تواند نمي بدن گرمازدگي درحالت.افتد
  و يابد مي افزايش خيلي بدن دماي نتيجه در كند، دفع را

  بيش تبخير . شود مي بدن اصلي هاي اندام تخريب باعث

  كنيد قهوه و چاي جايگزين را خنك مايعات و آب ميوه - 
  رفتن بين از باعث قهوه و درچاي موجود كافئين چون
  م شود بدن آب بيشتر
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بب نييمر رويب شب ب
  فشارخون كاهش سبب گرما، علت به بدن از ازحدآب
  مغز و كليه ها به مرتب طور به خون نتيجه در و مي شود
 در و شده سرگيجه دچار گرمازده فرد و رسيد نخواهد
. مي برد سر به بي هوشي نيمه  حالت

  .مي شود بدن آب بيشتر
  باال، پروتئين داراي يا هضم دير و پرچرب غذاهاي - 

 آن ها، جاي به .نيست گرم روزهاي براي مناسبي انتخاب
  كمك تازه سبزيجات ، كنيد ميل تازه سبزي و ميوه

  . دهد تطبيق گرما با راحت تر را خودش بدن كه مي كند


