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اورژانس های مربوط به سرما
آسيب هاي ناشي از يخزدگي

بيشتر آسيبهاي ناشي از سرما در قسمتهاي برهنه و بدون لباس
بدن مانند صورت ،يا انگشتان دست و پا رخ ميدهد .هرگاه دماي هوا
پايينتر از دماي يخزدن (صفر درجة سلسيوس) باشد آسيبهاي سرما و
يخزدگي رخ ميدهد (شكل  .)1يخزدگي محدود به پوست را سرمازدگي
ميگويند و يخزدگيي كه به اعماق پوست و و عضله آسيب زده باشد را
سرماگزيدگي ميگويند.
سرمازدگي ناشي از يخزدن آب روي پوست است كه در نتيجة آن پوست
قرمز و احتماالً متورم ميشود .هرچند اين نوع يخزدگي دردناك است،
اما پس از گرم شدن اثري از آن به جاي نميماند .البته سرمازدگي مكرر
در يك نقطه ممكن است باعث ايجاد پوست خشك شود ،و پوست ترك
بخورد و حساس شود .تشخيص بين سرمازدگي و سرماگزيدگي از هم
مشكل است .سرمازدگي نيز ممكن است خطرناك باشد ،زيرا ممكن
است اولين عالمت يك سرماگزيدگي درحال پيشرفت باشد .براي درمان
سرمازدگي:
 -1با گذاشتن قسمت گرم بدن در مجاورت ناحية سرمازده به آرامي
آن را گرم كنيد (دست برهنه را زير بغل يا روي شكم بگذاريد يا اينكه
آن را در معرض باد گرم قرار دهيد).
 -2ناحيه را مالش ندهيد .پس از گرمكردن ،ممكن است ناحية سرمازده
قرمز رنگ و دچار گزگز شود.
سرماگزيدگي زماني رخ ميدهد كه دما به زير دماي يخزدن برسد.
سرماگزيدگي اصوالً پا ،دست ،گوش و بيني را گرفتار ميكند ،زيرا اين
نواحي عضالت زيادي ندارند تا گرما توليد كند و از مراكز توليد گرما
در بدن نيز دور ميباشند .خطرناكترين پيامد سرماگزيدگي ،گانگرن
(قانقاريا) و قطع عضو است.

به دنبال چه بايد بود

شدت و وسعت يك سرماگزيدگي را تا چند ساعت پس از آبشدن يخ،
به طور دقيق نميتوان مشخص كرد ،اما پيش از آن ميتوان فهميد كه
آسيب سطحي است يا عمقي .حتي پزشكان نيز بايد تا آبشدن يخ صبر
كنند تا بتوانند وسعت آسيب را حدس بزنند.
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سرما گزیدگی
در صورت امکان مصدوم را از تماس
با سرما دور کنید.

لباس های تنگ یا زینت آالت را از
قسمت های درگیر بدن در آورید.

بله

نزدیک مرکز درمانی؟

بله

انتقال به مرکز درمانی

نه

احتمال دوباره یخ زدن پس از
ذوب شدن؟

بله

نه

آب گرم در دسترس است؟

عضو را در آب گرم  39تا 40/5
درجةسلسیوس قرار دهید.

نه

قسمت های سرمازده را درنزدیکی
بدن مصدوم یا بدن شخص دیگری
قرار دهید.

اگر عضو نرم شد ،دست از گرم کردن
بردارید.
مبادا عضو را مالش دهید.
یک گاز یا پارچة خشک و تمیز بین
انگشتان دست یا پا ،و روی تاول های
پاره شده قرار دهید.

اورژانس را خبر كنيد يا مصدوم
را به مركز درماني منتقل كنيد.
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شکل  2سرما گزیدگی درجۀ 2
شکل  1انگشت سرما زده 6 ،ساعت پس از گرم کردن در آب 40/5
درجه
عاليم و نشانههاي سرماگزيدگي سطحي عبارتند از:
• رنگ پوست سفيد ،براق ،يا زرد مايل به خاكستري است.
• ناحية آسيب خيلي سرد و بيحس است .ممكن است احساس
سوزش ،گزگزشدن ،يا درد نيز داشتهباشد.
• وقتي پوست را به آرامي و محكم فشار ميدهيد تا فرورود ،سطح
پوست سفتي و يا دلم ه و در بافت زيرين آن نرمي احساس ميكنيد.
سرماگزيدگي عميق با عاليم و نشانههاي زير شناختهميشود:
• در محل آسيبديده سرما و سفتي احساس ميشود و در اثر فشار
شکل  3سرماگزیدگی گوش  8ساعت بعد
فرو نميرود.
• پوست محل آسيبديده سرد ،رنگپريده ،و براق است.
• درد قسمت دردناك و سرد ناگهان متوقف ميشود.
دسترس داريد ،از روش گرم و مرطوبكردن زير استفاده كنيد.
• ممكن است پس از گرم كردن تاول بزند (شكل  2و .)3
 -1ناحية سرماگزيده را در آب گرم ( 39تا  40درجة سلسيوس) قرار
پس از اينكه يخ ناحيه آب شد ،سرماگزيدگي را ميتوان شبيه سوختگي
دهيد .اگر دماسنج نداريد مقداري آب را روي قسمت داخلي بازوي
به چند درجه تقسيم كرد.
خود بريزيد يا آرنج خود را در آن فرو كنيد تا مطمئن شويد به اندازة
چه بايد كرد
كافي گرم است و داغ نيست .دماي آب را با اضافه كردن آب گرم به آن
سرماگزيدگي نياز به درمان كمكهاي اولية زير دارد:
ثابت نگه داريد .گرمكردن معموالً  20تا  40دقيقه يا تا زماني كه بافتها
 -1مصدوم را از محيط سرد به يك مكان گرم ببريد.
نرم شوند ،طول ميكشد .براي آسيبهاي صورت يا گوش ،يك پارچة
 -2لباس يا چيزهايي كه ممكن است جريان خون را مختل كند
گرم و مرطوب روي آن بگذاريد ،و آن را مرتب عوض كنيد.
دربياوريد.
 -2پس از آنكه يخ ناحيه ،آب شد،
 -3در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.
• مصدوم را به عنوان يك مورد «بستري» درمان كنيد ـ ممكن است
 -4يك گاز استريل و خشك بين پنجههاي پا و انگشتان دست بگذاريد
پس از گرم كردن نتواند از پا استفاده كند.
تا رطوبت را به خود جذب كند و نگذارد آنها به هم بچسبد.
• ناحيه را از تماس با لباس يا بستر حفظ كنيد.
 -5كمي ناحيه را باال بگيريد تا درد و تورم كاهش يابد.
• بين پنجههاي پا و انگشتان دست يك گاز خشك و استريل بگذاريد
اگر مصدوم دور از دسترس و در منطقة غيرمسكوني مانند بيابان است
تا رطوبت را جذب كند و نگذارد آنها به هم بچسبد.
(بيش از يك ساعت از مركز درماني فاصله دارد) ،و شما هم آب گرم در
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• ژﻝ ﺻﺒﺮﺯﺭﺩ )ﺁﻟﻮﻭﺭﺍ( ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
• ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ )ﻓﻘﻂ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ( ﻳﺎ ﺍﻳﺒﻮﭘﺮﻭﻓﻦ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺩ ﻭ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ )ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ(

ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ،ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﺩﺭ ﻣﻘﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ،ﻧﺎﺟﻮﺭ ﻭ ﻧﺎﺭﺣﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ،ﻣﺼﺪﻭﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺪﻩ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪﺗﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺪﺭﺭﻓﺘﻦ ﺩﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺩﻣﺎﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ

ﺑﺪﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺁﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ  35ﺩﺭﺟﺔ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺮﺯ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻥ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺳﻠﺴﻴﻮﺱ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﻳﺦﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺧﻔﻴﻒ ،ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻻﻱ  32ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮﺱ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﺮﺯ ،ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﺒﻬﻢ ،ﺍﻓﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺑﻲ ِ
ﻫﺪﻑ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺩﺳﺖ .ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﻏﻠﺐ ﮔﻴﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻠﻮﺗﻠﻮ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ ،ﻭﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ
• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﺭﻭﺍﻧﻲ .ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ
 -1ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﻱ ﻫﺪﺭﺭﻓﺘﻦ
ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
ﻣﻜﺎﻥ ،ﻛﺮﺧﺘﻲ ﻭ ﺑﻲﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ،ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ
• ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﻳﺪ.
ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ.
• ﺯﻳﺮ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﻮ ،ﺣﻮﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﺶ ﻳﺎ
• ﻟﺮﺯ .ﻟﺮﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻣﺎﺳﺖ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .ﺳﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ) ٪50ﺗﺎ  ٪80ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺮ
ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ  1ﺩﺭﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺭﻭﺩ( ﻧﻴﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﻡﻛﺮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
• ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻱ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺸﻚ ﺗﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ،ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ  32ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻟﺮﺯ
• ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪﺁﺭﺍﻣﻲ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ .ﺗﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻧﻴﺰ ﻟﺮﺯ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦﺩﻫﻲ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻟﺮﺯ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ
• ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻓﻘﻲ )ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ( ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﻳﻴﻦﺁﻣﺪﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻣﻤﻜﻦ
 -2ﺑﺎ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻴﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻊ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺘﺮ ﻭﻱ ﻟﺮﺯ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ،ﻛﻪ
ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺭﺥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
ﮔﺮﻣﺎﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ
• ﺷﻜﻢ ﺧﻨﻚ .ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺷﻜﻢ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ
ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩﺑﺎﺷﺪ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﻱ
ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ .ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻡﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻡ ﻣﻤﻜﻦ
ﺯﻳﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻨﻚﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﻱ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ.
• ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺮﻡﻛﺮﺩﻥ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻠﻮﻱ ﻟﺮﺯ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺪﻭﻣﻲ ﻛﻪ
ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻣﺎﻱ ﺯﻳﺮ  35ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺁﻥ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎﺯﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ
ﺧﻔﻴﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ .ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺎﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﻣﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺩ.
ﺯﻳﺮ  32ﺩﺭﺟﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ،ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻘﻌﺪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎﻱ ﻣﻘﻌﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻣﺎﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺪﺍ
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هیپوترمی
مصدوم را به یک محیط گرم ببرید.
مصدوم را به آرامی حرکت بدهید.
لباس های مرطوب را با لباس های
خشک عوض کنید.
مصدوم را از سرما بپوشانید.

در جستجوی مراقبت های
پزشکی باشید.

بله

بله

لرز و زیر لب حرف زدن ،ناله
کردن ،حرکات بی هدف دست
ها ،و تلوتلو خوردن

هیپوترمی خفیف

بیشتر مصدومان می توانند خود
را با لرزیدن ،که گرما تولید
می کند ،گرم کنند.
مبادا:
 عضو را در آب گرم فرو برید. بدن را با بدن تماس دهید.از نوارهای گرمازای شیمیایی
استفاده کنید.

در یک محل دور؟

نه

نه

منتظر اورژانس باشید.

لرزیدن متوقف می شود.
عضالت سفت می شوند.
پوست مانند یخ سرد است.
نبض و تنفس کند می شود.
به نظر مرده می آید.
هیپوترمی شدید
مصدوم را از نظر ABC
بررسی کنید
اورژانس را خبر كنيد يا
مصدوم را به مركز درماني
برسانيد.

فعالیت های آموزشی
اورژانسهاي مربوط به سرما

راهنما :اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.
 .1عضو سرماگزيده را مالش يا ماساژ دهيد تا دوباره گرم شود.
بلي خير
 .2اگر عضو سرماگزيده ذوب شود و دوباره يخ بزند آسيب بافت بسيار شديدتر ميشود.
بلي خير
 .3بهترين كار براي عضو سرماگزيده آنست كه با آب ولرم آن را گرم كنيد.
بلي خير
 .4بهترين راه گرم كردن دستان سرماگزيده آنست كه آنها را زير بغل شخص ديگري قرار دهيد.
بلي خير
 .5اگر نزديك يك بيمارستان هستيد ،بهترين راه آنست كه بگذاريد كاركنان پزشكي به عضو سرماگزيده رسيدگي نمايند.
بلي خير
سناريو :در يك طوفان برف دردماي زير صفر در كنار يك جادة باريك ،وانتي را ميبينيد كه توقف كردهاست .در درون آن پيرمردي
نشستهاست كه ميگويد كه سوخت وانت تمام شده و وقتي او ميخواست باك را با ذخيرة سوخت پر كند ،ظرف آن از دستش به
زمين افتاد و مقداري بنزين روي دستانش ريخت و اكنون مدت  3ساعت است آنجا منتظر ماندهاست .اكنون او از سردي انگشتان
دست و پا شكايت دارد .او از وجود كلبهاي كه در  50كيلومتري نزديك آنجا بود نيز خبري نداشت .شما چه بايد بكنيد؟
..............................................................................................................................................................................................................................
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هيپوترمي

 .1روي مصدوم و زير وي را وسايل عايق حرارت مانند پتو بپيچيد.
بلي خير
 .2لباسهاي تر را با لباسهاي خشك عوض كنيد.
بلي خير
 .3لرز براي گرمكردن يك مصدومي كه دچار هيپوترمي خفيف شدهاست ،كافيست.
بلي خير
 .4براي گرمكردن يك مصدوم در هيپوترمي خفيف ،روشهاي مناسب گذاشتن بستههاي گرمازاي شيميايي و يا استفاده از
بلي خير
گرماي بدن نجاتگر است.
 .5مصدوماني كه دچار هيپوترمي شديد هستند بايد براي گرمشدن به بيمارستان منتقل شوند.
بلي خير
 .6براي  30تا  45ثانيه نبضهاي مصدومي را كه دچار هيپوترمي شديد شدهاست را بررسي كنيد.
بلي خير
سناريو :يك روز سرد زمستاني تصميم ميگيريد به پدربزرگ  80سالة خود كه تنها زندگي ميكند ،سري بزنيد .هنگامي كه وارد خانة وي
ميشويد ،ميبينيد كه دماي درون خانه خيلي گرمتر از بيرون نيست .پدربزرگ نيز خود را در يك پتو پيچيده و روي تخت خود دراز
كشيدهاست .وقتي با او حرف ميزنيد او تنها در پاسخ كلمات نامفهومي را زير لب ميگويد .او به شدت لرز دارد .چه بايد بكنيد؟
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