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.براي جلوگیري از گرمازدگی چه اقداماتی انجام دهیم

این . کندهاي مرتبط با گرما را ایجادتواند طیفی از بیماريفعالیت در هواي گرم میگرم تابستاندر روزهاي
.گرمایی؛ و شوك گرماییگرفتگی عضالت ناشی از هواي گرم؛ خستگی: ها عبارتند ازبیماري

وجود . کردن براي خنک نگه داشتن دماي بدن استفاده می کندبدن از مکانیسم فیزیولوژیک عرقگرمدر هواي
در سطح وجود مایعات کافی در بدن؛ جریان داشتن هوا: فعال بودن این مکانیسم الزم استشرایط زیر براي

.عرقپوست؛ رطوبت کم هواي بیرون جهت بخار شدن مایع

. می شودایجادگرمازدگیتوانایی بدن در خنک کردن خود را محدود می کند و عالئمگرمفعالیت در هواي
اگر رطوبت هوا . خنک کننده بدن استعالوه بر گرمی هوا، رطوبت هوا از فاکتورهاي مهم مختل کننده سیستم

انیسم خنک کننده دماي بدن به خوبی کار تبدیل شود و در نتیجه مکتواند به بخارزیاد باشد عرق بدن نمی
.کندنمی

هاياسپاسم(هاي عضالنیانقباض:گرددبه دنبال عرق کردن زیاد و از دست دادن مایعات عالئم زیر ایجاد می
؛ ضعف؛ گیجی؛ تهوع و استفراغ؛ سردرد؛ پوست )شودایجاد میشدید که بصورت ناگهانی در عضالت دست و یا پا

.قلب تندبانرنگ پریده و ضر

تر و مصرف مایعات فراوان سنگ بناي درمان ؛ انتقال به یک محیط خنکهواي گرممتوقف کردن فعالیت در
.خستگی گرمایی است

با استفاده از . برطرف می شود) دوغ و ماست شور(الکترولیت با مصرف مایعات وعالئم گرمازدگیمعموالً
مانع نوشیدن مایعات اگر تهوع و استفراغ. نی را نیز می توان کنترل کردهاي عضالبروفن انقباضاستامینوفن و یا

.می شود تزریق وریدي مایعات ضروري است

قرار دارند اما افراد گرمازدگیکنند در معرض ابتالء بهفعالیت و یا ورزش میمحیط گرممعموالً تمام افرادیکه در
:باشندزیر مستعدتر می
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کامل نشده است؛ افراد چک، به دلیل اینکه مکانیسم خنک کننده بدن آنها هنوزشیرخواران و بچه هاي کو
مکانیسم عرق کردن را مختل می (کننداستفاده میهامسن؛ افرادي که از داروهاي ضد افسردگی و آرام بخش

.کنند و افراد چاقمی؛ افرادي که الکل مصرف)کنند

:ز گرمازدگی جلوگیري کردبا استفاده از راهکارهاي زیر می توان از برو

هاي سبک با رنگ روشن؛پوشیدن لباس»  
هاي پهن؛استفاده از کاله»  
و باالتر؛30هاي ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی استفاده از کرم»  
؛)لیوان آب در تابستان توصیه می شود8روزانه نوشیدن (مصرف مقادیر فراوان مایعات »  
نند دوغ یا آب میوه در صورت عرق کردن؛استفاده از مایعات شور ما»  
.هاي ورزشی در روزهاي گرمو اجتناب از فعالیت»  
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