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اقدام هاى اوليه هنگام بروز تغييرهاى 
شديد هوا

واحد كار 11 

اقدام هاى اوليه هنگام بروز تغييرهاى 
شديد هوا
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پيش آزمون واحد كار يازدهم

 جمالت صحيح يا غلط را مشخص نماييد. 
۱ ــ عرق کردن يکی از راه های طبيعی متعادل ماندن درجٔه حرارت بدن است.

۲ــ گرمازدگی يعنی ماندن طوالنی در هوای فوق العاده گرم و مرطوب.
۳ــ بهتر است اعضای سرمازده را ماساژ داد تا گرم شوند.

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟

هدف های رفتاری: انتظار می  رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1 ــ گرمازدگی را تعريف كند.

2ــ مهم ترين عاليم گرمازدگی را نام ببرد.

3 ــ اقدام های الزم را هنگاِم بروز گرمازدگی انجام دهد.

4ــ تفاوت سرمازدگی و يخ زدگی را بيان كند.

5  ــ اقدام های الزم را برای فردی كه دچار سرمازدگی يا يخ زدگی شده انجام دهد.
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۱ــ۱۱ــ گرمازدگی
از  خارج  محيط  در  تابستان  داغ  ظهر  يک  در  تاکنون  آيا 

خانه بوده ايد؟ چه حالی داشتيد؟ شرح دهيد.
گرمازدگی بر اثر بودن در هوای فوق العاده گرم يا مرطوب 
روشن  تنور  کنار  در  يا  و  تابستان  مستقيم  آفتاب  زير  در  کار  يا 
(باالتر  می رود  باال  به شدت  بدن  دمای  درنتيجه  که  می دهد  رخ 
۴۰ درجٔه سانتی گراد) و بدن ديگر نمی تواند دما را از طريق  از 
ناگهانی  کامالً  است  ممکن  گرمازدگی  کند.  کنترل  کردن  عرق 

بيفتد. اتفاق 
عاليم گرمازدگی عبارت است از:

۱ــ رنگ پريدگی
۲ــ بی قراری
۳ــ سرگيجه
۴ــ خستگی
۵    ــ سردرد
۶  ــ تهوع

۷ــ گرفتگی عضالنی (اکثرًا در پاها و شکم)
۸  ــ نبض تند و سريع

۹ــ تنفس تند و کم عمق
۱۰ــ غش

اقدام های اوليه زير را انجام دهيد:
۱ــ مصدوم را به جايی خنک منتقل کنيد. لباس های او را 

تا حد امکان کم کنيد. او را در وضعيت نيمه خوابيده قرار دهيد، 
سر و شانه هايش را به بالش تکيه دهيد.

مقدمه
همان طوری كه می دانيد انسان جزو دسته ای از موجودات زنده است كه سلول های بدن آن ها 
دارای درجۀ حرارت ثابتی است. به عبارت ديگر سلول های بدن انسان برای انجام فعاليت، نيازمند ثابت 
بودن درجۀ حرارت محيط داخلی خود هستند. سرما و گرمای زياد می تواند باعث صدمه به پوست و ديگر 
بافت های بدن شود كه در موارد حاد ممكن است منجر به مرگ شود. بدن ما دارای بيشترين كارآيی 

در محدودۀ حرارتی 36 تا 38 درجۀ سانتی گراد است.

۲ــ بدن مصدوم را به روش های زير سرد کنيد:
الف) به دور مصدوم مالفه ای خيس بپيچيد و با پاشيدن آب 

آن را خيس نگه داريد.

ب) او را در معرِض جريان هوا قرار دهيد، حتی در صورت 
لزوم با بادبزن، مجله و روشن کردن پنکه و… او را خنک کنيد.

ج) حوله ای مرطوب روی پيشانی و عضالِت گرفتٔه مصدوم 
قرار دهيد.
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محلول  (ترجيحاً  بنوشانيد  خنک  مايعات  مصدوم  به  ۳ــ 
ORS يا محلول نمک و آب و شکر)

خارج از منزل هستيد. در بدن خود چه احساسی داريد؟
از  محدودتر  بسيار  سرد  محيط های  با  بدن  تطابق  توانايی 
تطابق آن با محيط های گرم است. به همين دليل در شرايط ساده تری 
سرد  محيطی  در  گرفتن  قرار  به علت  بدن  حرارت  درجٔه  کاهش 

اتفاق می افتد.
درجه  ۳۷ــ۳۶  محدودٔه  در  بدن  طبيعی  حرارت  درجٔه 
سانتی گراد است. زمانی که حرارت بدن انسان به پايين تر از ۳۵ 

درجٔه سانتی گراد برسد سرمازدگی اتفاق می افتد.
سرمازدگی می تواند ناشی از قرار گرفتن در محيطی سرد 
يا غوطه ور شدن در آب سرد يا به سر بردن در محيطی سرد با لباس 
خيس يا حتی به سادگی بر اثر ماندن طوالنی مدت در يک خانٔه سرد 

بروز کند.
ــ عاليم سرمازدگی عبارت است از:

۱ــ احساس سرمای شديد، حتی سوزش و درد در گوش، 
بينی، و گونه ها و نوک انگشتان دست و پا

۲ــ احساس مورمور و سوزن سوزن شدن در پوست
۳ــ خشک و خشن شدن پوست

۴ــ لرز
۵  ــ رنگ پريدگی

۴ــ عضالِت گرفته و گرمازده را ماساژ دهيد.
۵    ــ اگر مصدوم بيهوش است ولی عادی نفس می کشد او 

را در وضعيت بهبود قرار دهيد.

۶    ــ مصدوم را سريعاً نزد پزشک ببريد.

۲ــ۱۱ــ سرمازدگی
تصور کنيد در يک روز سرِد زمستانی بدون پوشِش مناسب 

 

در نوزادان، پوست کامالً صورتي به نظر مي رسد که به طور گمراه کننده ا نشانة سرحالي آنان است.

ــ در حالت های شديد عاليم زير نيز ديده می شود:
۱ــ عدم هماهنگی حرکات ماهيچه ها
۲ــ مبهم بودن حرف های مصدوم
۳ــ پايين آمدن تعداد نبض و تنفس

۴ــ بيهوشی

۳ــ۱۱ــ يخ زدگی
يخ زدگی هنگامی رخ می دهد که اعضای ناپوشيدهٔ بدن، بيشتر 
گوش ها، بينی، چانه، دست ها و پاها در معرض سرمای طوالنی و 
شديد قرار گيرند. يخ زدگی ممکن است سطحی (تنها پوست) يا 
عميق (يخ زدگی پوست و بافت های زير آن) باشد و در موارد حاد 

توجه  
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ممکن است منجر به سياه شدن و از بين رفتن عضو شود.
ــ عاليم يخ زدگی عبارت است از:

۱ــ تغيير رنگ عضو (سفيد براق يا آبی رگه رگه)
۲ــ احساس بی حسی و کرختی در عضو

۳ــ عدم توانايی مصدوم در حرکت دادن عضو
انجام  يخ زدگی  دچاِر  مصدوِم  برای  را  زير  اقدام های  ــ 

دهيد:
۱ــ مصدوم را به جايی گرم ببريد و اشيايی مانند حلقه، النگو 

و ساعت را از دست وی خارج کنيد.
عوض  را  او  تن پوش  بود،  خيس  مصدوم  لباس  اگر  ۲ــ 
کنيد. اگر هيچ لباس خشکی در اختيار نداشتيد، لباس خيس را 

از تنش درآوريد و مصدوم را با يک پتو بپوشانيد.

۳ــ بدن را به روش های زير گرم کنيد: (هريک در صورت 
امکان)

الف) دست يا پای آسيب ديده را در آِب گرم با حرارت ۴۰ درجٔه 
سانتی گراد قرار دهيد (دمای آب را با آرنج خود کنترل کنيد).

ب) بطری آب داغ يا کيسٔه آب گرمی را در حوله يا لباس 
را  بطری  کنيد  دقت  دهيد.  قرار  مصدوم  باالتنٔه  روی  و  بپيچيد 

مستقيماً روی دست و پا قرار ندهيد.
ج) دست های مصدوم را زير بغل خودش يا زير بغل خودتان 

گرم کنيد.
د) پاهای مصدوم را گرم کنيد.

۱ــ اگر مصدوم هوشيار است به او نوشيدنِی داغ و شيرين 
بدهيد.

۲ــ اگر تنفس و ضربان ايستاد بالفاصله عمليات احيا را 
آغاز کنيد.

 

ـ مصدومِ سرمازده يا يخ زده ممکن است ضربان قلب و تنفس اش بسيار آهسته و نامحسوس شود ولي 
هنوز قطع نشده باشد. بنابراين هميشه نبض اين مصدومان را بايد حداقل برا يک دقيقه قبل از آن که عمليات 

احيا را شروع کنيد، بررسي کنيد.
ـ ماساژ قلبي قبل از آن که واقعاً قلب از کار افتاده باشد، خطرناک است.

به نظر شما چه اقدام هايی را در سرمازدگی به هيچ وجه نبايد 
انجام داد؟

ــ اقدام هايی را که نبايد در سرمازدگی يا يخ زدگی انجام داد:
چون  دهيد  ماساژ  نبايد  را  يخ زده  يا  سرمازده  قسمت  ۱ــ 
بلورهای تيز يخ که در بافت ها ايجاد شده اند، به شدت باعث از بين 

رفتن بافت ها می شود.
۲ــ اگر تاول ايجاد شد، هرگز تاول ها را نترکانيد و از پماد و 

داروی موضعی ديگری روی ناحئه آسيب ديده استفاده نکنيد.
۳ــ هرگز از شعلٔه آتش يا منابِع حرارتی خشک (مثل بخاری) 

يا اشعٔه آفتاب برای گرم کردن اندام ها استفاده نکنيد.
۴ــ اجازه ندهيد مصدوم روی پای تازه گرم شدٔه خود راه 

برود.
۵    ــ از ريختن مستقيِم آب گرم روی اندام يخ زده جلوگيری 

کنيد.

توجه  



 121

اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: اقدام های اوليه هنگام بروز تغييرهای شديد هوا

چه بايد كرد

ـ حسن ساکن منطقة  سردسير اردبيل است. او برا ديدن خاله اش به اهواز رفته است. تابستان اهواز 
بسيار گرم (حدود ۵۰ درجه باال صفر) و مرطوب است. او که به اين دما عادت نداشت بعد از  گشت و گذار 

در شهر، دچار سرگيجه، حالت تهوع و رنگ پريدگي شده است. چه توصيه هايي به او مي کنيد؟

چکيده
سرما و گرماى زياد مى تواند باعث صدمه به پوست و ديگر بافت هاى بدن شود كه در موارد شديد ممكن 
است منجر به مرگ شود. بدن ما داراى بيشترين كارآيى در محدودة حرارتى 36 تا 38 درجة سانتى گراد 
است. براى ثابت نگه داشتن اين دما بايد هنگاِم سرما، بدن حرارت خود را حفظ و هنگام گرما، حرارت را به 

خارج منتقل كند.
در اين واحد كار با نحوة مقابله با باال رفتن بيش از حد دماى بدن يا كاهش شديد آن آشنا شديد.

  آزمون پايانى نظرى واحد كار يازدهم
1ــ عاليم گرمازدگى را نام ببريد.

2ــ سه روش سرد كردن بدن فرد گرمازده كدام اند؟
3ــ عالمت سرمازدگى در نوزادان چيست؟

4ــ به چه روش هايى مى توان بدن را در زمان بروز سرمازدگى يا يخ زدگى گرم كرد؟
5  ــ چه اقدام هايى را در سرمازدگى يا يخ زدگى نبايد انجام داد؟

 آزمون پايانى عملى واحد كار يازدهم
كمك هاى اوليه مربوط به گرمازدگى و سرمازدگى را در كارگاه بهداشت روى مدل آموزشى (مانكن) 

انجام دهيد.


