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از اینکه شما کجا به عنوان تکنسین پایه کار می کنید ، اورژانسهاي ورژانس هستید ، شما تکنسین ا

این فصل اطالعات ضروري براي . محیطی قسمتی از ماموریتهاي همیشگی شما را تشکیل می دهد 

مراقبت از بیمارانی را که دچار اورژانسهاي محیطی شده اند فراهم می کند و به شما کمک می نماید تا 

  :سئواالت ذیل پاسخ دهید به 

  چگونه می توان خستگی مفرط ناشی از گرما را از گرمازدگی تشخیص داد؟ -1

افت درجه حرارت ( آیا تفاوتهایی بین عالیم و نشانه هاي یک بیمار مبتال به هایپوترمی  -2

مزمن است وجود ) افت درجه حرارت بدن (حاد در مقایسه با بیماري که دچار هایپوترمی ) بدن 

  د ؟دار

  :اورژانسهاي محیطی 

اورژانسهاي پزشکی گوناگونی می توانند از قرار گرفتن در معرض گرما و سرما بخصوص در کودکان ، 

افراد مسن ، بیماران مبتال به بیماریهاي مزمن و افراد جوان که داراي فعالیت بیش از حد هستند ، بوجود 

رد که از تفریحات در آب ناشی می شود و گاهی همچنین ، طیفی از اورژانسهاي پزشکی وجود دا. آیند 

این اورژانسها شامل صدمات موضعی و بیماري . اوقات می تواند به علت سرما ، عارضه دار شوند 

به عنوان تکنسین پایه ، شما می توانید با آگاهی و پاسخ مناسب به این اورژانسها . سیستمیک می باشد 

  .بیمارستان دارد ، زندگی را نجات دهید که بیشتر نیاز به درمان پیشرفته در 

این بخش به توصیف چگونگی تنظیم دماي مرکزي توسط بدن و راههایی می پردازد که در آن حرارت 

  .بدن به محیط دفع می شود 

و آب از جمله چگونگی تشخیص و  –سرما  –سپس درباره انواع مختلف اورژانسهاي مربوط به گرما 

و آسیب هاي ناشی از ) افزایش درجه حرارت  (، هایپرترمی ) جه حرارت بدن افت در(درمان هایپوترمی 

  .شیرجه زدن ، بحث می کند 

  سرمازدگی

دماي طبیعی بدن باید در محدوده باریکی نگهداشته شود تا بدن از لحاظ شیمیایی کار آرایی موثري 

بگیرد ، این مکانیسم ها  اگر بدن ، یا هر قسمتی از آن در معرض محیط هاي سرد قرار.داشته باشد 

سرمازدگی ممکن است باعث آسیب رساندن به قسمتهاي منفرد بدن . ممکن است دچار اختالل شوند 

هنگامی که دماي کل بدن سقوط می کند ، به این . مثل پاها ، دستها ، گوشها یا بینی یا کل بدن شود 

  .اطالق می شود ) افت درجه حرارت  (شرایط هایپوترمی 

اییکه گرما همیشه از قسمت گرمتر به قسمت سردتر می رود ، بدن تمایل به از دست دادن گرما به از آنج

  .بدن می تواند حرارتش را به پنج روش زیر از دست دهد . محیط دارد 



مانند زمانی که . انتقال مستقیم گرما از یک قسمت بدن به یک شی ء سردتر است :  رسانایی -1

 37یخ را لمس می کند یا دست گرم را داخل آبی با درجه کمتر از یک دست گرم ، فلز سرد یا 

  .گرما مستقیماً از بدن به شیء سردتر منتقل می شود . درجه سانتیگراد فرو می برد 

هنگامی رخ می دهد که گرما به جریان هوا منتقل می شود مانند هنگامی که هواي : همرفت  -2

  .خنک از سطح بدن عبور می کند 

تبخیر . یل هر نوع مایع به گاز است ، فرایندي که نیاز به انرژي یا گرما دارد تبد: تبخیر  -3

به همین علت است که شناگرانی . مکانیسم طبیعی است  که توسط آن ، عرق بدن را خنک می کند 

افرادي که به . که از آب بیرون می آیند در هنگام تبخیر آب از پوستشان احساس سرما می کنند 

سرد ورزش می نمایند ممکن است عرق کنند و در ابتدا احساس گرما نمایند اما شدت در محیط 

  .بعداً همانطور ، که عرق آنها تبخیر می شود به شدت سردشان می شود 

از آنجاییکه گرما . از دست رفتن مستقیم گرماي بدن به اشیاء سردتر در محیط است :  تابش -4

ردي که در یک اتاق خنک ایستاده است حرارت را همیشه از جسم گرم به جسم خنک تر می رود، ف

  .از دست می دهد ) تابش (به صورت رادیاسیون 

باعث از دست رفتن حرارت می شود ، زیرا هواي گرم درون ریه ها به درون جو بر می : تنفس  -5

  .گردد و هواي خنک تر استنشاق می شود 

  :شود  سرعت و میزان از دست رفتن حرارت بدن به سه روش تعدیل می

یک راه افزایش تولید حرارت بدن ، افزایش سرعت سوخت و ساز :  افزایش تولید حرارت  -1

  .سلولهاي بدن است مانند آنچه که در  لرزیدن رخ می دهد 

واضح ترین راه براي کاهش از . رفتن به مکانی که در آن از دست رفتن حرارت کم شود  -2

ن رفتن از محیط سرد و جستجوي پناهگاهی دست رفتن حرارت ناشی از تابش و همرفت ، بیرو

کاهش  70%پوشاندن سر به تنهایی ، از دست رفتن حرارت توسط تابش را تا . در برابر باد است 

  .می دهد 

.                     پوشیدن لباس عایق که باعث کاهش از دست رفتن حرارت به طرق مختلف می شود  -3

را حبس می کنند ، عایق خوبی را فراهم می کنند مانند        بنابراین الیه هاي متعدد پوشش که هوا

هاي مصنوعی که محفظه هاي کوچکی از هواي حبس شده را دارند ،   fabricآنچه که پشم و

تعریق . همچنین لباسهاي محافظ ، عرق را گیر انداخته و مانع تبخیر می شود . انجام می دهد 

  .بدون تبخیر باعث خنک شدن نخواهد شد 

  ):افت درجه حرارت بدن ( هایپوترمی 

این هنگامی تشخیص داده می . از لحاظ لغوي به معناي کاهش دماست ) افت درجه حرارت(هایپوترمی 

. درجه سانتیگراد کمتر شود  35از  شود که دماي مرکزي بدن ، دماي قلب ، ریه ها و اعضاي حیاتی ،



 35ولی در دماي پایین تر از . تحمل می کند   ی باشد ،بدن معموالً افت دماي مرکزي را اگر به میزان کم

بنابراین درجه حرارت بدن . درجه سانتیگراد ، بدن توانایی تنظیم دما و تولید حرارت را از دست می دهد 

  .به طور پیشرونده از دست می رود 

ا منقبض بدن براي محافظت خود در مقابل از دست دادن حرارت ، به طور طبیعی عروق سطح پوست ر

به عنوان یک پیشگیري . می کند ، که  این امر منجربه آبی رنگ شدن لبها و یا نوك انگشتان می شود 

ثانویه در مقابل از دست رفتن حرارت ، بدن با لرزیدن شروع به تولید گرماي اضافه می کند که لرزیدن 

انطور که سرمازدگی بدتر می هم. ناشی از حرکت فعال بسیاري از عضالت براي به وجود آوردن گرماست 

در . شود و این مکانیسم ها مغلوب می شوند ، بسیاري از عملکردهاي بدن شروع به کند شدن می کنند 

کند شدن اعمال حیاتی بدن اگر درمان نشود . حقیقت ، عملکرد ارگانهاي حیاتی مثل قلب کند می شود 

  .منجربه مرگ می شود 

تواند به سرعت اتفاق بیفتد مثل وقتی که یک نفر در آب سرد فرو  می) افت درجه حرارت (هایپوترمی 

می رود یا به تدریج رخ دهد مثل هنگامی که یک فرد گمشده در معرض هواي سرد براي چند ساعت یا 

دما در زیر  ) افت درجه حرارت (نیازي نیست که براي بوجود آمدن هایپوترمی . بیشتر قرار می گیرد 

در زمستان ، افراد بی خانمان و آنهایی که خانه اشان فاقد گرم کننده است ممکن  .نقطه انجماد باشد 

حتی در تابستان شناگرانی که براي . شوند ) افت درجه حرارت( است در دماي باالتر دچار هایپوترمی 

مانند همه . هستند ) افت درجه حرارت(مدت طوالنی در آب می مانند در معرض خطر هایپوترمی 

در میان سالمندان ، کودکان و افراد ) افت درجه حرارت (ابسته به گرما و سرما ، هایپوترمی صدمات و

همچنین هایپوترمی . بیمار که توانایی کمتري براي تطبیق با تغییرات دمایی دارند ، شیوع بیشتري دارد 

ر مقابل سرما در میان خرد ساالن که قادربه پوشیدن لباس براي محافظت خودشان د)افت درجه حرارت(

نوزادان و کودکان کوچک هستند و سطح بدن نسبتاً بزرگی دارند و چربی بدن آنان . نیستند رایج است 

همچنین به دلیل توده عضالنی اندك آنها ، کودکان ممکن است نتواند . نسبت به بزرگساالن کمتر است 

  .دچار لرز نمی شوند  مانند بزرگساالن دچار لرزهاي موثري شوند و نوزادان به هیچ عنوان

بیماران مبتال به بیماریها یا آسیب هایی مثل سوختگی ها ، شوك، صدمه به سر ، سکته ، عفونت مننژ ، 

به عالوه بیمارانی که داروها یا سموم مشخصی ) افت قند خون (آسیب به نخاع ، دیابت و هایپوگلسیمی 

  .حساس هستند  )افت درجه حرارت (مصرف کرده اند در برابر هایپوترمی 

به طور کلی همزمان با افت ) افت درجه حرارت (عالیم و نشانه هاي هایپوترمی :  عالیم و نشانه ها

) افت درجه حرارت (به طور کلی هایپوترمی . درجه حرارت مرکزي به طور فزاینده اي شدیدتر می شود 

اگر چه تفاوت . فت می کند نشان داده شده است پیشر )18-1جدول (مرحله عمومی که در  4از طریق 

واضحی بین مراحل وجود ندارد ، عالیم و نشانه هاي متفاوت هر کدام به شما کمک میکند که شدت 

هنگامی که شما یک بیمار را در صحنه ارزیابی می کنید ، باید قادر به افتراق . مشکل را تخمین بزنید 

  .خفیف و شدید باشید ) افت درجه حرارت (بین هایپوترمی 



براي ارزیابی دماي کلی بیمار ، دستکش خود را برگردانید وپشت دستتان را بر روي پوست بیمار قرار 

اگر پوست سرد به نظر می رسد ، بیمار در حال گذراندن یک اورژانس سرمایی  )18-1شکل .(دهید 

اگر شما در منطقه اي با هواي سرد کار می کنید ممکن است دماسنج مخصوص  . منتشر است 

  .را  به همراه داشته باشید که دماهاي مرکزي پایین تر را ثبت می کند ) افت درجه حرارت (هایپوترمی 

توجه کنید که دماسنج هاي معمول ، . براي خواندن دقیق دما باید دماسنج را داخل مقعد بیمار قرار داد 

افت درجه (هیپوترمی . دارند ثبت نمی کنند ) افت درجه حرارت(دماي بیماري راکه هیپوترمی شدید 

بیمار . درجه سانتی گراد باشد  35تا  32خفیف هنگامی رخ می دهد که دماي مرکزي بین ) حرارت 

. معموالً هوشیار است و در تالش براي تولید حرارت بیشتر از طریق حرکت عضالنی ، دچار لرز می شود 

ضربان قلب و تنفس معموالً تند می . د بیمار ممکن است باال و پایین بپرد و پاهایش را به زمین بکوب

پوست افرادي که پوست روشنی دارند می تواند قرمز شود اما ممکن است بعداً رنگ پریده یا سیاه .شوند

همانطور که قبالً ذکرشد ، افراد ممکن است در هواي سرد به دلیل انقباض عروق خونی . به نظر برسند 

  .نوك انگشتان آبی رنگ داشته باشند  سطح پوست بدن براي حفظ گرما ، لبها یا

درجه  32شدید هنگامی رخ می دهد که درجه حرارت مرکزي کمتر از ) افت درجه حرارت (هایپوترمی 

  .سانتی گراد باشد 

در ابتدا ، فعالیت عضالت ظریف و . در این مرحله لرز قطع می شود و فعالیت عضالنی کاهش می یابد 

در حقیقت ، همانطور که افت دما بیشتر می شود . ان از بین می رود کوچک مثل فعالیت همانگ انگشت

  .فعالیت همه عضالت متوقف می شود 

درجه سانتی گراد سقوط می کند ، بیمار خواب آلود می شود و معموالً  29همانطور که دماي مرکزي تا 

می یابد و ممکن است  سطح هوشیاري کاهش. تمایل خود را براي ادامه مقابله با سرما از دست می دهد 

ضعف هماهنگی و از دست دادن حافظه و سپس کاهش یا از . بیمار سعی کند تا لباسهایش را در آورد 

ارتباط بیمار کمتر می . بین رفتن کامل حس لمس تغییرات خلق و اختالل در قضاوت ایحاد می شود 

  .شکل می شود شود ، سفتی مفصل یا عضله را تجربه می کند و در صحبت کردن دچار م

درجه سانتی گراد ادامه دهد ، عالیم حیاتی کند می شوند ، نبض ضعیف تر و  27اگر دما به سقوط تا 

آریتمی هاي قلبی ممکن است . تنفس آهسته تر می گردد تا زمانی که سطحی می شود واز بین می رود 

  .همانطور که فشار خون کاهش می یابد یا محو می شود ، بوجود آیند 

درجه سانتی گراد ، همه فعالیت قلبی ریوي ممکن است متوقف شود ،  27دماي مرکزي کمتر از در 

  .واکنش مردمک کم می شود و ممکن است بیمار مرده به نظر برسد 

افت درجه (بیماران حتی با هایپوترمی . هرگز تصور نکنید که یک بیمار سرد بدون نبض ، مرده است 

  .اورژانسی مناسب صورت گیرد ممکن است نجات یابند  شدید اگر مراقبت هاي) حرارت 

می تواند عوارض و ) افت درجه حرارت(حتی درجات خفیف هایپوترمی . مراقبتهاي پزشکی اورژانس

بنابراین همه بیماران مبتال به . عواقب جدي شامل آریتمی قلبی و ناهنجاریهاي انعقاد خون داشته باشد 



کنترل هایپوترمی . نیازمند انتقال فوري جهت ارزیابی و درمان هستند ) افت درجه حرارت ( هایپوترمی 

و پیشگیري از دست رفتن بیشتر حرارت   ABCدر صحنه ، بدون توجه به شدت تماس ، شامل مراحل

  .است 

  :خصوصیات هایپوترمی سیستمیک  18-1جدول 

  27کمتر از   27-31  32-33  32-35  دماي مرکزي

ان هماهنگی فقد  لرز  عالیم ونشانه ها

سفتی   عضالت ظریف ،

  و سخت شدن عضالت

  مرگ ظاهري  کوما

منقبض شدن عروق   تنفسی–پاسخ قلبی 

  تنفس سریع–خونی 

تنفس آهسته ،          

  نبض آهسته

نبض ضعیف ،               

تنفس بسیار آهسته ، 

  آریتمی قلبی

  ایست قلبی

داراي عکس العمل به   سطح هوشیاري

  محیط می باشد

به محرك ها پاسخ      و خواب آلود گیج

  نمی دهد

به محرك ها پاسخ 

  نمی دهد

  



  :نـــکات  مهم

اگر شک در مورد . ثبت نتایج خاص از ارزیابی اولیه مخصوصاً در بیماران دچار افت دما با ارزش است 

لیه وجود دارد دقت کنید که نبض را در کجا و چه مدت چک کرده اید همچنین به دماي او CPRآغاز 

این نکات براي کارکنان بیمارستان اهمیت دارد و به دفاع از . بدن و محل گرفته شدن آن دقت کنید 

  .شما در برابر موارد پزشکی قانونی کمک می نماید 

در بیشتر موارد شما باید بیمار را از محیط سرد براي پیشگیري از ، از دست رفتن بیشتر حرارت انتقال 

ز آسیب بیشتر به پاها ، اجازه ندهید که بیمار راه برود وهمه لباس هاي خیس را براي جلوگیري ا. دهید 

  .در آورید و پتوهاي خشکی را بر روي و زیر بیمار قرار دهید 

به این ترتیب شما درد یا آسیب بیشتري . همیشه مطمئن شوید که بیمار را به مالیمت تکان می دهید 

به بیمار اجازه ندهید که چیزي بخورد یا هیچ . ها را ماساژ ندهید انتها. را به پوست وارد نخواهید کرد 

  .محرکی مثل قهوه ، چاي یا نوشابه استفاده کند یا سیگار بکشد یا تنباکو بخورد 

شما می توانید به بیمار اکسیژن گرم و مرطوب بدهید اگر اینکار را به عنوان قسمتی از ارزیابی اولیه 

ارزیابی  CPRثانیه بخصوص قبل از در نظر گرفتن  45تا 30بیمار را براي  سپس نبض. انجام نداده اید 

گرم کردن مجدد غیر فعال را شروع کنید ، که شامل پیچیدن بیمار در پتو ها و افزایش حرارت . نمایید 

  .در قسمت مربوط به بیمار در آمبوالنس است 

خفیف است ،             ) افت درجه حرارت (ترمی اگر بیمار هوشیار است و به طور مناسب پاسخ می دهد ، هایپو

و شما می توانید گرم کردن مجدد را به صورت فعال شروع کنید که شامل پیچیدن بیمار در پتو و قرار 

گرماي قسمت . دادن بسته هاي گرما زا یا بطري هاي آب گرم در مناطق  باسن ، زیر بغل و گردن است 

  .نس افزایش دهید مربوط به بیمار را داخل آمبوال

شما باید سعی کنید که اتالف بیشتر حرارت بدن را بخصوص هنگامی که نمی توانید سریعاً به بیمارستان 

متوسط تاشدید ) افت درجه حرارت (اگر چه ، هنگامی که بیمار هایپوترمی . برسید ، به حداقل برسانید 

قرار دادن گرما در داخل یا بر (شی صورت دهید دارد ، شما هرگز نباید براي گرم کردن فعاالنه بیمار تال

گرم کردن مجدد به صورت بسیار سریع ممکن است باعث آریتمی هاي قلبی کشنده شود ) . روي بدن 

  .که نیاز به شوك دارد ؛ به همین دلیل ، گرم کردن مجدد باید در بیمارستان صورت گیرد 

بیمار را . ر را سریعاً از محیط سرد ، خارج کنید بیما. هدف شما جلوگیري از اتالف بیشتر حرارت است 

اگر نمی توانید بیمار را سریعاً . در آمبوالنس بگذارید و دماي اتاقک بیمار را در آمبوالنس ، افزایش دهید 

از محیط سرد خارج کنید ، وي را از معرض باد و تماس با هر شیء که گرما را از بدن وي هدایت می 

یک پوشش محافظ را بر روي بیمار بیندازید و به یاد داشته باشید که بیشتر حرارت . کند ، دور نمایید 

  .در اطراف سر و گردن به هدر می رود 



نسبتاً ) افت درجه حرارت (اگر بیمار هوشیار است و می لرزد ، ممکن است فرض کنید که هایپوترمی 

ه دهان بیمار بدهید ، با این فرض که بیمار اگر امکان دارد ، می توانید مایعات گرم را از را. خفیف است 

  .می تواند بدون هیچ مشکلی بلع را انجام دهد 

پرسنل بیمارستان را از وضعیت بیمار . همه لباس هاي خیس را در آورید و بیمار را با یک پتو بپوشانید 

رسیدن شما  مطلع کنید به این ترتیب کارکنان می توانند براي شروع گرم کردن مجدد بیمار به محض

  .آماده شوند 

متوسط تا شدید ) افت درجه حرارت (هنگامی که بیمار نمی لرزد و خواب آلود است ، احتماالً هایپوترمی 

دماسنج مخصوص دماهاي پایین براي گرفتن درجه حرارت این بیمار الزم است که معموالً . وجود دارد 

است ، ) افت درجه حرارت (متوسط هایپوترمی بیماري که داراي فرم . از طریق مقعد صورت می گیرد 

  .درجه  خواهد داشت  32دماي مرکزي کمتر از 

ثانیه قبل از  45تا30به مالیمت نبض کاروتید را لمس کنید و . اگر نمی توانید نبض رادیال را حس کنید 

  .اینکه بیمار را بدون نبض در نظر بگیرید ، صبر کنید 

)                 افت درجه حرارت بدن (بر روي یک بیمار مبتال  به هایپوترمی   CPRپزشکان با عاقالنه بودن انجام 

در حقیقت چنین بیماري ممکن است نوعی                                          . که بدون نبض به نظر می رسد مخالفند 

ممکن است این حالت را  CPRباشد که به یک تعادل متابولیک رسیده است و ›› جعبه یخی متابولیک ‹‹ 

بار در دقیقه هم نشان دهنده فعالیت قلبی است و ممکن است  2تا  1حتی سرعت نبض . بر هم بزند 

اگر چه ، شواهدي وجود دارد که . فعالیت قلبی در هنگام گرم شدن مرکزي خودبخود برگشت نماید 

به . حیاتی بدن را افزایش می دهد به طور صحیح انجام شود جریان  خون به قسمتهاي  CPRهنگامی که 

افت درجه (براي بیمار مبتال به هایپوترمی  CPRهمین دلیل بعضی صاحب نظران توصیه کرده اند که 

مجمع قلب آمریکا توصیه کرده است که اگر بیمار هیچ گونه نبض . و بدون نبض       آغاز شود )حرارت

ممکن است ) افت درجه حرارت (ال به  هایپوترمی بیمار مبت. آغاز شود  CPRیا تنفس محسوسی ندارد 

. شما می توانید تهویه را با اکسیژن گرم و مرطوب انجام دهید .نیازمند کنترل طوالنی مدت نبض باشد 

لباس هاي خیس را دربیاورید و بیمار را توسط پتو از سرما و باد ، و دریک محیط گرمتر ، محافظت 

  .نمایید

شایع است ، شما باید روشهاي خاصی )افت درجه حرارت (که هایپوترمی  اگر شما در محیطی هستید

  .در همه موارد ، با پزشک ارتباطات مشورت نمایید . براي مواجهه با این وضعیت داشته باشید 

  :در مان سرمازدگی در یک فرد بیمار یا آسیب دیده 

این را . هستند ) درجه حرارت  افت( همه بیمارانی که به شدت آسیب دیده اند در معرض هایپوترمی 

  .هنگامی که بیماري با صدمات متعدد را ارزیابی می کنید به خاطر داشته باشید 

افت درجه (یک فرد بیمار یا آسیب دیده که در هواي سرد گیر افتاده است ممکن است دچار هایپوترمی 

نین فردي نسبت به یک فرد چ. شود یا ممکن است مشکالتی مربوط به سرمازدگی داشته باشد ) حرارت 



به ترتیب مراحل زیر را طی کنید تا از آسیب سرمایی . سالم نسبت به آسیب سرمایی حساس تراست 

  .بیشتر جلوگیري نمایید 

  .لباس هاي خیس را در آورید و بیمار را خشک نگه دارید  -1

س مثل بیمار را از هر گونه سطوح سرد یا خی. از اتالف هدایتی حرارت جلوگیري کنید  -2

  .بدنه ماشین که سطح سردي است  جابجا کنید 

همه قسمتهاي در معرض بدن بخصوص سر را با پیچیدن آنها در پتو یا هر وسیله خشک  -3

  .حجیم و دردسترس دیگر بپوشانید 

با بر پاکردن یک سد در برابر باد در اطراف بیمار ، از اتالف هدایتی حرارت جلوگیري  -4

  .کنید 

  .رد تا حد امکان به سرعت جابجا کنید بیمار را ار محیط س -5

بدون توجه به چگونگی یا شدت آسیب سرمایی به خاطر داشته باشید که حتی یک بیمار بدون پاسخ هم 

بعضی از بیماران گفته اند که می شنیده اند که افرادي . ممکن است قادر به شنیدن صداي شما باشد 

  .آنها را مرده  خطاب می کنند 

را حمل می کنید باید دفیبربالسیون را در ) الکتروشوك ( تگاه دفیبریالرتور اتوماتیک اگر شما یک دس

اگر چه فیبریالسیون قلبی در افرادي که دچار هایپوترمی شده اند نادرست ، ولی می تواند . نظر بگیرید 

  .در بیمارانی که به سرعت گرم شده اند بوجود آید 

  :آسیب هاي سرمایی موضعی 

مخصوصاً انتهاها ، بخصوص پاها و گوش . ت ناشی از سرما محدود به قسمتهاي باز بدن است بیشتر صدما

هنگامی که قسمتهاي . هاي بدون پوشش ، بینی و صورت در برابر صدمات ناشی از سرما حساس هستند 

. رد ، نام دا) پاي سنگري=  Trench foot(باز بدن بسیار سرد می شود اما منجمد نشده است سرما زدگی 

  .نام دارد )  Frost  bite(  وقتی که این قسمتها منجمد می شود یخ زدگی

تماس داشته است و جریان   شما باید تالش کنید که مدت تماس ، دمایی را که قسمتهاي باز بدن با آن

این عوامل در تعیین شدت یک آسیب سرمایی موضعی مهم هستند . باد درطی تماس را  مشخص کنید 

  :د در مورد تعدادي از عوامل زمینه اي هم تحقیق کنید شما بای. 

 قرار گرفتن در محیط مرطوب  

 محافظت ناکافی در برابر سرما یاباد  

 محدود شدن گردش خون به دلیل لباس ، کفش تنگ ، بیماري سیستم گردش خون  

 خستگی  

 تغذیه نامناسب  

 سوء مصرف الکل یا مواد  

  افت درجه حرارت بدن (هایپوترمی(  



 دیابت  

 سن باال  

، خون از انتهاها براي حفظ دماي مرکزي خارج می شود و به ) افت درجه حرارت (در هایپوترمی 

این خروج خون ، خطر آسیب سرمایی موضعی به انتهاها ، گوش ها ، . سمت ارگانهاي حیاتی می رود 

باید از نظر ) رارت افت درجه ح(بنابراین بیمار مبتال به هایپوترمی . بینی و صورت را افزایش می دهد 

شما باید . برعکس آن هم درست است . سرمازدگی یا سایر آسیب هاي سرمایی موضعی ارزیابی شود 

به یاد داشته باشید که مشکالت ناشی از تماس با سرما می تواند هم به صورت سیستمیک و هم 

  .موضعی در یک بیمار رخ دهد 

ی با سرما پوست ممکن است منجمد شود در پس از تماس طوالن: پاي سرمازده  سرما زدگی ،

این شرایط ، که اغلب گوش  ها ، بینی  و انگشتان . حالیکه بافتهاي عمقی تر دست نخورد مانده باشد 

  .را درگیر می کند  سرما زدگی نامیده می شود 

جود آمده از آنجاییکه سرما زدگی معموالً دردناك نیست ، بیمار اغلب از اینکه صدمه ناشی از سرما بو

، هم اطالق می شود که )  Trench  foot(به پاي سرمازده ، پاي سنگري . است بی اطالع می باشد 

  .بعد از تماس طوالنی مدت با آب سرد رخ می دهد 

این وضعیت معموالً در افرادي که پیاده روي هاي طوالنی دارند یا صیادانی که به مدت طوالنی در 

هم در سرمازدگی و هم پاي سنگري پوست رنگ پریده . د رخ می دهد رودخانه یا دریاچه می ایستن

  .پس از لمس پوست رنگ طبیعی آن بر نمی گردد. است و در لمس سرد می باشد ؛ ) سفید رنگ (

بیمار از فقدان حس در . در بعضی موارد پوست پا چروك خورده است اما می تواند نرم هم باقی بماند 

  . محل آسیب دیده شکایت دارد

درمان این گونه صدمات سرمایی موضعی که ) افت درجه حرارت (مانند همه موارد دیگر هایپوترمی 

شدت کمتري دارند شامل خارج کردن بیمار از محیط سرد  و مرطوب و همچنین گرم کردن مجدد 

در سرما زدگی ، تماس با یک شیء گرم ممکن است تنها کار مورد نیاز . قسمت صدمه دیده است 

در هنگام . د ؛ شما می توانید از دست هاي خودتان، تنفس خود یا بدن خود بیمار استفاده کنید باش

گرم کردن مجدد ، قسمت صدمه دیده اغلب خارش دارد و در افرادي که پوست روشن دارند قرمز می 

ه طور در پاي سنگري ، کفش ها، چکمه ها و جورابهاي خیس را در آورید ، و پا را به تدریج ب. شود 

  .مجدد گرم کنید ، آن را از تماس بیشتر با سرما محافظت نمایید 

جدي ترین آسیب موضعی سرمایی است ، زیرا در حقیقت بافتها منجمد شده  یخ زدگی ،:  یخ زدگی

انجماد به طور دائمی به سلولها آسیب می زند اگر چه مکانیسم دقیقی که توسط آن آسیب رخ . اند 

. وجود کریستالهاي یخ در سلولها ممکن است باعث آسیب فیزیکی شود  .می دهد مشخص نیست 

باعث  به وجود   تغییر در میزان آب سلولها هم ممکن است با تغییر در غلظت الکترولیتهاي بحرانی ،

هنگامی که یخ ذوب می شود ، تغییرات شیمیایی بیشتري ، . آوردن تغییرات شیمیایی در سلول شود 



د که باعث آسیب دائمی یا مرگ سلولی می شود که گانگرن سلولی نامیده می در سلول رخ می ده

گاهی منجر به آمپوتاسیون ( اگر گانگرن بوجود آید ، بافت مرده را باید بوسیله جراحی که .. شود 

بدنبال آسیب هاي با شدت کمتر ، قسمت مبتالممکن است ملتهب . برداشت   )می شود ) قطع عضو (

  .ساس باشد و قادر به تحمل قرار گرفتن در معرض سرما نباشد شود ، به لمس ح

بیشتر قسمت . یخ زدگی را می توان بوسیله احساس لمس یخ  سفت در بافتهاي مبتال شناسایی کرد 

هنگامی که به مالیمت قسمت آسیب دیده را لمس می . هاي یخ زده سخت ومومی شکل هستند 

در افراد با .اول ها و تورم ممکن است وجود داشته باشد ت. کنید سخت تا منجمد به نظر نمی رسد 

پوست روشن که مبتال به آسیب عمیقی هستند ، پوست ممکن است قرمز همراه با لکه هاي بنفش و 

  .سفید به نظر برسد یا ممکن است لکه لکه یا سیاهرنگ باشد 

ها پوست منجمد می در سرمازدگی سطحی ، تن. همانند سوختگی ، عمق آسیب پوستی متفاوت است 

ممکن است شما نتوانید یخ زدگی . شود ؛ در یخ زدگی عمقی ؛ بافتهاي عمقی تر هم منجمد شده اند 

حتی یک جراح با تجربه در یک مجموعه . عمقی و سطحی را در صحنه از هم افتراق دهید 

  .شود بیمارستانی هم ممکن است قادر به افتراق آنها نباشد مگر اینکه چندین روز سپري 

درمان اورژانس آسیب هاي سرمایی .  مراقبت پزشکی اورژانس در آسیب سرمایی موضعی

  .موضعی در صحنه باید شامل مراحل زیر باشد 

  از تماس بیشتر با سرما) براي جلوگیري (خارج کردن  بیمار   -1

  کار کردن مالیم با قسمت آسیب دیده و محافظت آن از آسیب بیشتر -2

  .ه عنوان قسمتی از ارزیابی اولیه صورت نگرفته است تجویز اکسیژن ، اگر ب -3

  .هر نوع لباس خیس یا تنگ را از روي قسمت آسیب دیده جدا کنید  -4

در یک آسیب تازه یا سطحی مثل سرمازدگی یاپاي سنگري ، انتهاها را بی حرکت کرده و آن را به 

را با هیچ چیزي مالش  هر گز بافتهاي آسیب دیده. آرامی با یک پوشش خشک استریل بپوشانید 

  .ندهید 

  .قسمت آسیب دیده را مجدداً در معرض سرما قرار ندهید . مالش تنها باعث آسیب بیشتر می شود 

در یک آسیب دیر رس یا  عمیق مثل یخ زدگی مطمئن شوید که هرگونه جواهرآالتی را از روي 

تاولها را . یل بپوشانید قسمت آسیب دیده برداشته اید و محل آسیب را با یک پوشش خشک استر

برخالف . از نهادن گرما یا گرم کردن محل خودداري کنید . نترکانید و محل را مالش یا ماساژ ندهید 

سرمازدگی و پاي سنگري گرم کردن عضو انتهایی یخ زده به بهترین نحو تحت شرایط کنترل شده در 

  .قسمت اورژانس کامل شود 

د یک قسمت یخ زده ، شما ممکن است باعث آسیب بسیار در صورت تالش براي گرم کردن مجد

هرگز از چیزهاي گرم یا داغ مثل دود اگزوز موتور آمبوالنس یا . شدید تري به بافتهاي حساس شوید 



به بیمار اجازه ندهید که بر روي پاي مبتال به سرمازدگی بایستد . حتی بدتر ،شعله باز استفاده نکنید 

  .یا با آن راه برود 

ارزیابی ) افت درجه حرارت ( یط کلی بیمار را از نظر عالیم یا نشانه هاي سیستمیک هایپوترمی شرا

  .کنید ؛ درصورت لزوم عالیم حیاتی را اصالح کنید و بیمار را به سرعت به بیمارستان انتقال دهید 

گرم اگر مراقبت بیمارستانی پیشرفته  در دسترس نیست و کنترل پزشکی از شما می خواهد که 

قسمت سرمازده را به .  کردن مجدد را در صحنه انجام دهید ،  از یک حمام آب گرم  استفاده کنید 

آب را به طور مداوم به جریان .درجۀ سانتی گراد قرار دهید  38 – 5/44داخل آبی با دماي بین 

. بر گردد  بیندازید عضو سرمازده را آنقدر  داخل آب نگه دارید تا احساس گرما کند و حس پوستی

محل را با پوشش استریل  خشک بپوشانید و این پوشش استریل خشک را  بین انگشتان دست یا 

دماي آب را توسط . شکایت بیمار از درد شدید قابل انتظار است . پاي آسیب دیده نیز قرار دهید 

د گرم کردن مجدد ، ترمومتر قبل از فرو بردن اندام کنترل کنید و آن را به طور مداوم در هنگام فراین

  .درجه تجاوز نماید  5/44دماي آب هرگز نباید از . دوباره کنترل نمایید 

اگر امکان دارد که عضو مجدداً قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان منجمد شود ، از گرم کردن مجدد 

برخی  از شدیدترین عوارض یخ زدگی که شامل گانگرن و قطع عضو می باشد . خودداري کنید 

  .هنگامی رخ می دهد که قسمت هاي آسیب دیده گرم و مجدداً منجمد شود 

  .اگر تاول وجود دارد آنها را نترکانید . قسمت یخ زده را با پوشش هاي نرم ، بسته و استریل بپوشانید 

به یاد داشته باشید که شما نمی توانید به طور دقیق بهبود یک بیمار دچار یخ زدگی را در اوایل دوره 

حتی قسمتهاي  از بدن که دچار گانگرن به نظر می رسند ممکن است پس از . پیش بینی کنید  آن

  .درمان اورژانسی و بیمارستانی مناسب بهبود یابند 

  :شما و تماس با سرما 

به عنوان یک تکنسین پایه اورژانس اگر در مکانی با هواي سرد مشغول کار می باشید شما هم در 

اگر احتمال اعمال جستجو و نجات در هواي سرد در . هستید ) درجه حرارت  افت(معرض هایپوترمی 

شما باید به . مناطق مأموریت شما وجود دارد ، شما باید آموزش نجات و نکات احتیاطی را بیاموزید 

از شرایط جوي موجود و بالقوه آگاهی پیدا کنید و براي مقابله . طور کامل با شرایط محلی آشنا باشید 

و مطمئن شوید که لباس . یشترین تغییرات دمایی که براي محل پیش بینی کرده اید آماده باشید با ب

وسیله نقلیه شما هم باید ، به طور صحیح . مناسب به همراه دارید تا آن را در هنگام لزوم بپوشید 

شخصی از مانند بیشتر خطرات ، اگر شما محافظت . تجهیز شده و براي شرایط جوي سرد آماده باشد 

خودتان را تمرین نکنید نمی توانید کمک کنید ، هرگز به خودتان اجازه ندهید که دچار آسیب شوید 

.  

  :تماس با گرما 



مکانیسم هاي تنظیم کننده پیچیده ، این دماي داخلی . درجه سانتیگراد است  37دماي طبیعی بدن 

در یک محیط گرم یا در هنگام فعالیت  .را بدون ارتباط با دماي محیط اطراف ، ثابت نگه می دارند 

جسمی شدید ، هنگامی که خود بدن گرماي اضافه تولید می کند ، بدن تالش می کند که خود را از 

  .راههاي متفاوتی براي دفع گرماي اضافی توسط بدن وجود دارد . گرماي اضافی نجات دهد 

ادشدن عروق خونی پوست است که و گش) وتبخیر عرق ( دو راهی که از همه  موثرتر است تعریق 

عالوه بر این ، شخصی که دچار گرماي بیش از حد شده است . میزان تابش گرما را افزایش می دهد 

  .می تواند لباسهایش را در آورد و تالش کند که محیط خنک تري بیابد 

فراد قادر در حالت طبیعی ، مکانیسم هاي تنظیم کننده حرارت در بدن خیلی خوب کار می کنند و ا

هنگامی که بدن در معرض انرژي گرمایی بیشتري نسبت به . به تحمل تغییرات بارز دمایی هستند 

مقداري که از دست می دهد ، قرار می گیرد یا گرماي بیشتري از آنچه می تواند هدر رود ، تولید می 

، دماي ) ه حرارت افزایش درج(در هیپوترمی . رخ می دهد ) افزایش درجه حرارت (کند هایپوترمی 

  .درجه بیشتر است  3/38مرکزي بدن معموالً از 

هنگامی که مکانیسم هاي بدن براي کاهش گرماي بدن مغلوب می شوند و بدن از تحمل گرماي 

دماي زیاد هوا می تواند توانایی بدن را براي کاهش . زیادي ناتوان می شود ، بیماري رخ می دهد 

رطوبت زیاد ، توانایی از دست دادن گرما از طریق تبخیر را کاهش می  گرما بوسیله تابش ، کم کند و

لیتر عرق را در یک  1یک عامل مهم دیگر ورزش شدید است که در طی آن بدن بیشتر از . دهد 

بیماري ناشی از تماس با گرما . ساعت از دست می دهد که باعث کاهش مایع و الکترولیتها می شود 

  .زیر را به خود بگیرد  می تواند یکی از سه شکل

  گرمایی) گرفتگی هاي عضالنی (کرامپ هاي  

 خستگی مفرط ناشی از گرما  

 گرمازدگی  

هر سه شکل بیماري ناشی از گرما می تواند در یک بیمار واحد وجودداشته باشد زیرا خستگی مفرط 

یک اورژانس گرما زدگی . ناشی از گرما که درمان نشده باشد ممکن است به گرمازدگی تبدیل شود 

  .تهدید کننده زندگیست 

کان ، افراد مسن ، افرادي که در بیشترین خطر براي بیماریهاي ناشی از گرما هستند شامل کود

از دست رفتن ( بیماران مبتال به بیماریهاي قلبی ، بیماریهاي ریوي مزمن ، دیابت ، دهیدراتاسیون 

افراد مسن ، نوزادان و شیرخواران ، تنظیم . ،چاقی و آنهایست که محدودیت حرکت دارند ) آب بدن 

ب لباس خیلی زیادي پوشیده اند ، نوزادان و شیرخواران اغل. دمایی ضعیفی راز خود نشان می دهند 

الکل و داروهاي مشخص از جمله داروهایی که باعث از دست رفتن آب بدن می شود یا توانایی تعریق 

هنگامی که شما کسی . شخص را به آسیب گرمایی مستعد تر می کنند   بدن را کاهش می دهد نیز ،

  .رویی را بدست آورید را از نظر آسیب گرمایی درمان می کنید ، همیشه سابقه دا



  :ناشی از گرما ) گرفتگی هاي عضالنی ( کرامپ هاي 

. کرامپ هاي ناشی از گرما ، انقباضات عضالنی دردناك است که پس از وزرش شدید ایجاد می شود 

اینها ممکن است در کارگران کارخانه . اینها ، تنها هنگامی که هواي بیرون گرم باشد بوجود نمی آیند 

ما می دانیم که عرق کردن در هنگام ورزش . ر ورزشکاران با وضعیت مناسب بوجود آید و حتی د

نتیجه . یا نمک بدن می شود ››الکترولیت ها ‹‹ شدید بخصوص در محیط گرم باعث تغییر در تعادل 

از دست رفتن (دهیدراتاسیون . آن ممکن است از دست رفتن الکترولیتهاي ضروري از سلولها باشد 

. عضالنی نقش داشته باشد )گرفتگی هاي ( هم ممکن است در بوجود آمدن کرامپ ها )  آب بدن

این کاهش آب ممکن است . مقادیر زیادي از آب بدن می تواند درنتیجه تعریق شدید ، از دست رود 

  .بر عضالتی که تحت فشار هستند تأثیر گذاشته و باعث انقباض آنها شود 

هنگامی که . ی از گرما معموالً در عضالت پا و یا شکم بوجود می آید ناش) گرفتگی هاي (کرامپ هاي 

عضالت شکم درگیرمیشوند ، درد و انقبلض عضالنی ممکن است آنقدر شدید باشد که به نظر برسد 

اگر بیماري با شروع ناگهانی کرامپ هاي شکمی پس از اینکه به . بیمار یک مشکل شکمی حاد دارد 

) گرفتگی هاي ( زش کرده است مراجعه کند باید شما را به کرامپ هاي شدت در یک محیط گرم ور

  .گرمایی مشکوك کند 

  :مراحل زیر را براي شناسایی کرامپ هاي ناشی از گرمادر صحنه طی کنید 

که شامل نور خورشید و یا  منبع تماس با . بیمار را از محیط گرم خارج کنید  -1

  .شل تر کنید  هرگونه لباس تنگی را. حرارت تابشی است 

بیمار را تا زمان . را به حالت استراحت در آورید ) گرفتگی (عضالت دچار کرامپ  -2

  .برطرف شدن کرامپ بنشانید یا دراز کنید 

نیمه (از آب یا محلول الکترولیتی رقیق . مایعات را از راه خوراکی جایگزین کنید  -3

محلولها یا قرصهاي . مفید تر است  در بیشتر موارد ، آب ساده از همه. استفاده کنید ) غلیظ 

بیمار هنوز مقادیر کافی الکترولیت . نمکی اي را که غلظت نمک باالیی دارند به بیمار ندهید 

با استراحت کافی و جایگزینی . در گردش دارد فقط اینها به طور صحیح پخش نشده اند 

  .ا محو می شوند مایعات ، بدن انتشار الکترولیتها را تنظیم خواهد کرد و کرامپ ه

پس از این اقدامات از بین نروند ، بیمار را به بیمارستان منتقل ) گرفتگی هاي عضالنی (اگر کرامپها 

به عنوان مثال ، . هنگامی که کرامپها از بین رفتند ، بیمار ممکن است فعالیت را از سر بگیرد .کنید 

اگر چه . بهبود یافتند ، به بازي برگردد یک ورزشکار می تواند هنگامی که کرامپهاي ناشی از گرما 

تعریق زیاد ممکن است باعث برگشتن کرامپها شوند تأمین آب بدن با نوشیدن آب زیاد بهترین روش 

  .پیشگیري و درمان است 

  :خستگی مفرط ناشی از گرما 



دي به خستگی مفرط ناشی از گرما ، افتادگی گرمایی یا بیحالی گرمایی  هم اطالق می شود که ج

که نتیجه از دست رفتن مقدار زیادي از آب و الکترولیت هاي بدن از . ترین بیماري ناشی از گرماست 

  .طریق تعریق بسیار شدید است 

براي اینکه تعریق مکانیسم موثري براي خنک . رخ می دهد   )کاهش مایع (به طوري که هیپوولمی 

ز طرف دیگر ، بدن به تولید عرق و از دست دادن ا. کردن باشد ، باید بتواند از سطح بدن تبخیر شود 

مردمی که در آفتاب داغ ایستاده و به خصوص آنهایی که چندین الیه .بیشتر آب ادامه خواهد داد

لباس پوشیده اند مثل تما شاچیان فوتبال یا تماشاگران هم ممکن است به شدت عرق کنند اما خنک 

ان تبخیري را که می تواند صورت گیرد ، کاهش می رطوبت زیاد هم میز. شدن بدن را حس نکنند 

  .دهد 

افرادي که در محیط هاي با تهویه ضعیف کار می کنند ، یافعالیت بدنی انجام می دهند قادر به رها 

بنابراین مخصوصاً افرادي که به شدت کار یا ورزش می کنند و . سازي گرما به روش هدایتی نیستند 

ر محیط گرم ، مرطوب با تهویه ضعیف می پوشند مستعد خستگی آنهایی که لباسهاي سنگینی د

  .مفرط ناشی از گرما هستند 

کاهش حجم مایعات (نشانه ها و عالیم خستگی مفرط ناشی از گرما و آنهایی که ناشی از هیپوولمی 

  :همراه هستند عبارتند از ) بدن 

  مرطوب یا داراي شروع ناگهانی در هنگام کار کردن یا ورزش سخت در یک محیط گرم ،

  .تهویه ضعیف و عرق کردن شدید 

  ، شروع ناگهانی ، حتی در زمان استراحت در افراد مسن یا شیرخواران که در محیط هاي گرم

  .مرطوب یا داراي تهویه ضعیف یا زمان طوالنی در محیط هاي گرم و مرطوب هستند 

 پوست سرد ، مرطوب به همراه رنگ پریدگی  

 خشکی زبان و تشنگی  

 گیجی ، یا غش کردن ،  همراه با تهوع یا سر درد  

  نشانه هاي حیاتی طبیعی ، اگر چه نبض اغلب تند است و فشار خون دیاستولیک ممکن است

  .پایین باشد 

  درجه سانتیگراد   40دماي بدن طبیعی یا به طور جزئی افزایش یافته یا در موارد نادر تا حد

  .رسیده است 

  :زیر را طی کنید براي درمان بیمار مراحل 

  1مرحله (هر گونه پوشش اضافی و  لباس ها را بردارید ،به خصوص از اطراف  سر و گردن(  

  بیمار را به سرعت از محیط ، ترجیحاً به قسمت عقب آمبوالنس که داراي تهویه هوایی است

  .منتقل کنید ، اگر در  محیط آزاد است ، از معرض خورشید دور کنید 

 برسانید اگر این کار هنوز به عنوان جزیی از ارزیابی اولیه انجام نشده است  به بیمار اکسیژن.  



  هر گونه ) . وضعیت خوابیده به پشت (بیمار را تشویق کنید تا دراز بکشد و پاهارا باال ببرید

  ).2مرحله (لباس تنگی را شل تر کنید و بیمار را براي خنک کردن باد بزنید 

 ست ، وي را تشویق کنید تا بنشیند و به آهستگی تا یک لیتر آب تا اگر بیمار کامالً هوشیار ا

هرگز مایعات را از راه خوراکی به بیماري که کامالً هوشیار . زمانی که دچار تهوع نشده است بنوشد 

نیست ، به زور ندهید یا اجازه نوشیدن را در حالت خوابیده ندهید زیرا ممکن است بیمار مایعات را 

  ).3مرحله (ها آسپیره کند به داخل ریه 

اگر بیمار دچار تهوع شده است ، وي را بر روي یک سمت برگردانید که مانع آسپیراسیون هم می 

 30در بیشتر موارد ، این روشها عالیم را بر می گرداند و باعث می شود حال بیمار در عرض .شود 

مان هاي تهاجمی تر مثل مایع درمانی از اما باید شما آماده باشید تا بیمار براي در. دقیقه بهتر شود 

  .طریق ورید و کنترل دقیق به خصوص در شرایط ذیل به بیمارستان منتقل کنید 

  عالیم به سرعت رفع نشوند.  

 سطح هوشیاري کاهش یابد  

 دما باال باقی بماند  

 ، یماري سن باال ، یا بیمار داراي هرگونه شرایط زمینه اي مثل دیابت و ب  بیمار با سن پایین

  عروقی –قلبی 

اگر شما فکر می کنید بیمار ممکن است دچار تهوع شود ودر شرف استفراغ است ، وي را به یک -6

  .اما از ایمن بودن بیمار اطمینان حاصل کنید . پهلو بچرخانید 



  :گـــرمازدگی 

هنگامی رخ می گرمازدگی ، نادر ترین اما خطرناکترین عارضه است که با واسطه گرما بوجود می آید ، 

دهد که بدن در معرض گرماي بیشتري نسبت به تحملش قرار گیرد و مکانیسم هاي طبیعی نیز ، 

پس از آن دماي بدن به سرعت تا حدي افزایش می . براي رهایی از گرماي اضافی ، مغلوب می شوند 

  .گ می شود گرمازدگی درمان نشده همیشه منجر به مر. یابد که در آن بافت ها تخریب می شوند 

گرمازدگی می تواند در بیماران در هنگام فعالیت جسمی شدید یا هنگامی که در بیرون هستند یا در 

همچنین می تواند در اثر . ( فضاي بسته مرطوب با تهویه ضعیف قرار دارند ، بوجود می آید 

ه یا با تهویه تشعشعات گرمایی در افرادي که به خصوص افراد مسنی که در ساختمانهاي بدون تهوی

همچنین ممکن است در کودکانی به وجود آید که بدون مراقبت . ضعیف زندگی می کنند رخ دهد 

  .در یک ماشین در بسته در یک روز گرم رها شده اند 

بسیاري از بیماران مبتال به گرمازدگی پوست گرم، خشک و برافروخته دارند زیرا مکانیسم هاي تعریق 

اگر چه در اوایل دوره گرمازدگی ، پوست ممکن است مرطوب یا خیس . است آنها دچار اختالل شده 

. به یاد داشته باشید که بیمار ممکن است دچار گرمازدگی شود حتی اگر هنوز عرق می کند . باشد 

درجه یا  41دماي بدن در بیماران مبتال به گرمازدگی ، به سرعت افزایش می یابد و ممکن است به 

  .انطور که دماي مرکزي بدن افزایش می یابد ، سطح هوشیاري بیمار افت می کند هم. بیشتر برسد 

اگر چه ، پس از آن بیمار به سرعت بدون پاسخ می . اغلب اولین نشانه گرمازدگی تغییر رفتار است 

نبض معموالً در ابتدا سریع و پر است ، اما همانطور که بیمار به طور فزاینده اي بدون پاسخ می . شود 

  .شود ، نبض ضعیف تر می شود و فشار خون افت می کند 

بهبودي گرمازدگی بستگی به سرعت تجویز درمان دارد ، بنابراین شما باید قادر به شناسایی سریع 

. دماي بدن را با هر روش ممکن پایین بیاورید . درمان اورژانس یک هدف دارد . این بیماران باشید 

  .یک بیمار مبتال به گرمازدگی طی کنید مراحل ذیل را در هنگام درمان 

  بیمار را از محیط گرم جابجا کنید و به داخل آمبوالنس ببرید -1

  تهویه هوا را بر روي حداکثر خنک کنندگی تنظیم کنید -2

  لباس هاي بیمار را در آورید -3

اگر دادن اکسیژن قبالً به عنوان قسمتی از ارزیابی اولیه انجام نشده است آن را  -4

  .انجام دهید 

  .از بسته هاي خنک در نواحی گردن ، کشاله ران و فرورفتگی آرنج استفاده کنید  -5

بیمار را با حوله ها یا الیه هاي خیس بپوشانید یا بیمار را با آب خنک اسپري  -6

  .کنید و وي را باد بزنید تا رطوبت به سرعت از پوست تبخیر شود 

  ست باد بزنیدبیمار را به شدت و مکرر با یا بدون مرطوب نمودن پو -7

  .امکان انتقال سریع به بیمارستان را فراهم کنید  -8



به بیمارستان در اولین فرصت ممکن اطالع دهید به این ترتیب کارکنان می توانند  -9

  .براي درمان بیمار به محض رسیدن وي آماده شود 

  :غرق شــــدگی و نزدیک غرق شدگی 

آب است ؛ نزدیک به غرق شدگی به صورت غرق شدگی  مرگ ناشی از خفگی بعد از فرورفتن در 

غرق شدن اغلب آخرین . پس از خفگی در آب است ) ساعت 24(زنده ماندن  حداقل به صورت گذرا 

این می تواند براي . درچرخه اي از حوادث است که به علت ترس ، در آب بوجود می آید ) مرحله (

  .اتفاق بیفتد هر فردي حتی اگر براي یک مدت کوتاه در آب قرار بگیرد 

در جدال براي رسیدن به سطح یا ساحل ، فرد خسته می شود یا از پا می افتد که باعث می شود 

اگر چه غرق شدگی در محل هاي شستشو ، گودالها ، وان و سایر محلهایی که افراد . بیشترغرق شود 

اقبت رها شوند ممکن اگر کودکان کوچک بدون مر. بطور کامل در آن فرو نمی رود هم اتفاق می افتد 

  .است حتی در چند سانتی متر آب غرق شوند

استنشاق مقادیر بسیار اندکی از آب تازه یا شورمی تواند به شدت حنجره را تحریک کرده و باعث 

فرد . خوانده می شود ) انقباض حنجره (انقباض حنجره و طنابهاي صوتی شود که الرینگو اسپاسم 

خفیف هنگامی که مقدار کمی ار نوشیدنی را استشناق می کند تجربه عادي این موضوع را به صورت 

این . بیمار سرفه می کند و به نظر می رسد براي چند لحظه در حال خفه شدن است . می نماید 

مانع از ورود بیشتر ) انقباض حنجره (تالش بدن در محافظت ا ز خویشتن است زیرا الرنگو اسپاسم 

ا ریه هاي فرد بیمار نمی تواند در هنگامی که الرنگو اسپاسم واضح وجود ام. آب به ریه ها می شود 

به صورت پیشروند ه اتفاق ) کاهش اکسیژن خون (دارد تهویه را انجام دهد به جاي آن ، هایپوکسی 

در این مرحله ، انقباض برطرف می شود امکان تنفس آزادانه . می افتد تازمانیکه فرد بیهوش می شود 

البته ، اگر بیمار هنوز از آب خارج نشده باشد ، اکنون ممکن است عمیقاً استنشاق . ی آورد را فراهم م

موارد ، مقادیر قابل توجهی آب وارد ریه هاي % 90تا %85در . کرده و آب بیشتري وارد ریه ها شود 

  .فرد غرق شده می شود 



  :مراقبت پزشکی اورژانس

در هنگام لزوم ، تهویه مصنوعی باید در اولین . می شود  درمان با نجات و خارج نمودن از آب شروع

بطور همزمان شما باید مراقب باشید در . فرصت حتی قبل از اینکه قربانی از آب خارج شود آغاز شود 

صورتی که سقوط عمیق با شیرجه رخ داده است ستون مهره هاي بیمار را پایدار و از آن محافظت 

  ).مال آن ، در صورتیکه اطالعی در دسترس نباشد ، وجود دارد یا در زمانی که احت( نمایید 

اگر در بیمار . به خصوص در تخته هاي شیرجه محتمل است   همراهی صدمات مهره هاي گردنی نیز ،

احتمال آسیب نخاعی وجود ندارد شما می توانید بیمار را سریعاً به سمت چپ برگردانید تا امکان 

  .را بدهید  تخلیه راههاي هوایی فوقانی

اگر شواهدي از انسداد راههاي هوایی فوقانی توسط . دقت کنید که آب از ریه ها تخلیه نخواهد شد

اگر الزم است از . ماده خارجی وجود دارد ، انسداد را با دست یا اگر امکان دارد با ساکشن رفع کنید 

ه تجویز اکسیژن به عنوان درصورتیک. فشار دادن شکم و به دنبال آن تهویه کمکی استفاده کنید 

قسمتی از ارزیابی اولیه صورت نگرفته است آن را توسط ماسک براي بیمارانی که تنفس خودبخود 

سریعاً پس از اینکه . دارند و از طریق آمبوبگ براي آنهاییکه نیاز به تهویه کمکی دارند تجویز کنید 

پیدا کردن نبض به دلیل انقباض عروق ممکن است . بیمار از آب بیرون آورده شد نبض را چک کنید 

علبرغم اینها ، اگر نبض غیر قابل اندازه گیري است . خونی محیطی و برون ده اندك قلب پایین باشد 

  .را شروع کنید  CPRیا اگر بیمار بدون پاسخ می باشد ، 

ق شدگی را حتی اگر احیاء کامالً موفقیت آمیز به نظر می رسد شما همیشه باید بیمار نزدیک به غر

  .به بیمارستان منتقل کنید 

استنشاق هر مقداري از مایع می تواند منجربه عوارض تأخیري شود که روزها یا هفته ها طول می 

  .کشند

مطمئن . مطمئن شوید که بیمار بخصوص بعد از فرورفتن در آب سرد ، گرم نگه داشته شده است 

اگر تجهیزات تهویه در . رت لزوم تهیه شده اند شوید که پتوها و محافظ در برابر هواي سرد در صو

دسترس نیست اما اکسیژن وجود دارد شما می توانید خودتان ، اکسیژن را نفس بکشید و تهویه دهان 

دراین روش ، هواي بازدمی شما درصدي بیشتري . به ماسک را تا رسیدن تجهیزات احیاء ، بدهید 

  .اکسیژن خواهد داشت 



  :نس ایمنی تکنسین اورژا

اگر بیمار . شما باید از ایمنی پرسنل نجات قبل از اینکه نجات از آب آغاز شود اطمینان حاصل کنید 

یک جمله . هوشیار است و هنوز داخل آب می باشد شما باید عملیات نجات از آب را انجام دهید 

بزنید و تنها پس از برسید ، پرتاب کنید و پارو« قدیمی قوانین پایه نجات از آب راجمع بندي می کند 

اگر این کار موثر نبود، پس از آن براي . اول سعی کنید که به بیمار دسترسی پیدا کنید » آن بروید 

به . بیمار یک طناب ، یک وسیله نجات یا هر گونه شی شناوري را که دردسترس است پرتاب کنبد 

  .فر در آب ، شناور می ماند عنوان مثال یک تایر سالم به تنهایی ،  به خوبی براي حمایت دو ن

پس از آن  ، اگر قایق وجود دارد از آن استفاده کنید  براي عملیات نجات غریق تالش نکنید مگر 

حتی در آن صورت هم شما باید . اینکه دوره دیده باشید و تکنیکهاي مناسب را گذرانده باشید 

بسیاري از افراد تعلیم دیده  ) 18-11شکل (.همیشه یک کاله و یک وسیله شناور شخصی بپوشید 

در آب و هواي سرد یا مناطق . قربانی می شوند   خودشان در حال تالش براي عملیات نجات غریق ،

براي . سریع براي نجات دهنده هم یک مسأله است ) افت درجه حرارت (داراي آب سرد ، هایپوترمی 

  .این حادثه بالقوه آماده باشید 

ی در نزدکی دریاچه ، رودخانه یا اقیانوس کار می کنید ،باید یک طرح اگر شما در یک محل تفریح

سازماندهی شده ، براي نجات غریق داشته باشد این طرح باید شامل دستیابی و همکاري با پرسنل 

محلی اي باشد که براي نجات غریق دوره دیده و ورزیده اند ؛ این پرسنل باید براي تکمیل شیوه اي 

از آنجا ییکه موقعییت هرگونه غریقی بستگی به سرعتی دارد که . کاري کنند جهت نجات غریق هم

بیمار از آب خارج می شود و تهویه داده می شود ، مطمئن شوید که همیشه دسترسی سریع به 

  .وسایل شناور شخصی و سایر تجهیزات نجات دارید

  :صدمات نخاعی در حوادث فرورفتن 

شکستگی هاي نخاعی و آسیب هاي نخاعی پیچییده تر شوند حوادث فرو رفتن ممکن است بوسیله 

  .شما باید در شرایط ذیل فرض کنید که آسیب هاي نخاعی وجود دارد

 فرورفتن از تخته شیرجه یا ارتفاع زیاد صورت گرفته است.  

  بیمار بیهوش است و هیچ اطالعی براي رد کردن احتمال مکانیسمی که باعث صدمه گردن

  .رد شده باشد،وجود ندا

  بیمار هوشیار است اما از ضعف ، فلج یا بی حسی در ساعد ها یا پاها شکایت دارد.  

  شما علیرغم آنچه که مشاهده می شود ، احتمال صدمات نخاعی را می هید.  

در هنگام شک به صدمه . بیشتر حوادث نخاعی در شیرجه بر مهره هاي گردنی تأثیر می گذارد 

این به آن معناست که شما باید صدمات . ب بیشتر محافظت نمود نخاعی ، باید گردن را از آسی

مراحل زیر را انجام دهید . مشکوك را ،     حتی در هنگامی که بیمار هنوز داخل آب است ثابت کنید 

:  



معموالً براي برگرداندن بیمار به طور مطمئن به دو نفر نجات دهنده . بیمار را به پشت برگردانید-1

همیشه کل نیمۀ فوقانی بدن بیمار را . ه در بعضی موارد یک نفر هم کفایت می کند نیاز هست اگر چ

به عنوان مثال چرخاندن سر به صورت مجزا ، ممکن است هر . به صورت یک واحد منفرد بچرخانید 

  )1مرحله(.صدمه اي را به مهره هاي گردنی شدیدتر کند 

تهویه فوري اولین درمان در همه بیماران غرق . د راه هوایی را باز کنید و تهویه را شروع نمایی -2

شدگی و نزدیک به غرق شدگی است به محض اینکه صورت بیمار از آب بیرون آید ، در صورتیکه 

از سایر تکنسین ها بخواهید در حالیکه شما راه . ماسک جیبی در دسترس است ، از آن استفاده کنید 

شروع می نمایید ، سر و تنه را به صورت یک واحد حمایت  هوایی را باز می کنید و تهویه مصنوعی را

  )2مرحله (. کنند 

  )3مرحله ( . یک تخته شناور را در حالیکه به تهویه ادامه می دهید در زیر بیمار قرار دهید -3

سر و تنه را بر روي تخته ثابت کنید تا هر گونه حرکت مهره هاي گردنی را حذف  -4

  )4مرحله (نجام نشده است ، بیمار را از آب خارج نکنید تا زمانیکه این کار ا. کنید 

  )5مرحله (. بیمار را بر روي تخته از آب خارج کنید  -5

اگر بیمار تنفس خودبخودي دارد به وي اکسیژن . بیمار را با یک پتو بپوشانید  -6

در صورتیکه بیمار هنوز درون . را شروع کنید  CPRاگر هیچ نبضی وجود ندارد . بدهید 

  )6مرحله (بسیار دشوار است  CPRآب باشد ماساژموثر قلب یا انجام درون 

  :تکنیکهاي نجات 

گهگاهی ، شما ممکن است به صحنه غرق شدگی اعزام شوید و ببینید بیمار شناور نیست یا در آب 

مشاهده نمی شود یک واحد نجات در این شرایط پرسنلی را اعزام می کند که دوره هاي نجات را 

دستگاهی با ( Scuba. د و با وسایل تنفس غواصی ، ماسک و لباس غواصی مجهز شده اندگذرانده ان

سیستمی است که هوا را براي دهان و ریه ها با فشار ) محفظه شخصی براي تنفس در زیر آب 

  .اتمسفر فراهم می کند و با افزایش عمق شنا افزایش می یابد 

د براي نجات ناموفق هستند شما ممکن است از یک در یک تالش نهایی هنگامی که روشهاي استاندار

اگر چه قالب می تواند به . جلیقه آهنی یا قالب بزرگ براي در آوردن قربانی از قعر آب استفاده کنید 

شدت بیمار را زخمی کند ، اما ممکن  است تنها راه موثر براي آوردن وي به سطح آب جهت عملیات 

  .احیاء باشد 

  :عملـــیات احیاء

هنگامی که فرد در . ما هرگز نباید در برابر احیاء یک قربانی غرق شدگی در آب سرد تسلیم شوید ش

افت (هایپوترمی . آبی فرو می رود که سردتر از دماي بدن است ، گرما از بدن به آب منتقل می شود 

ه بر این ، عالو. بوجود آمده می تواند اعضاي حیاتی را از کمبود اکسیژن حفظ کند ) درجه حرارت 



تماس با آب سرد ، گهگاه رفلکس هاي اولیه خاصی را فعال می کند که ممکن است عملکرد پایه بدن 

دقیقه غوطه  66ساله پس از حداقل  5/2در یک مورد ، دختر . را براي دوره هاي طوالنی حفظ کند 

یا زمانیکه توسط پزشک عملیات احیاء کامل را تا بهبودي بیمار . ور بودن در آب سرد نجات پیدا کرد 

  .، مرده اطالق شود ، ادامه دهید 

اگر چه ، هنگامی که یک نفر در آب بسیار سرد شیرجه می زند یا می پرد ، رفلکس شیرجه ،ضربان 

افت (قلب را به دلیل فرو رفتن در آب سرد کاهش می دهد که ممکن است باعث برادي کاردي سریع 

شود ، کاهش هوشیاري و غرق شدگی نیز ممکن است بوجود و کاهشی در ریتم قلب ) جریان قلب 

افت درجه ( اگر چه ممکن است به دلیل  کاهش میزان متابولیسم بدن ناشی از هایپوترمی . آید 

به همین دلیل شما باید بدون توجه به اینکه بیمار . تا مدت طوالنی در زیر آب زنده بماند ) حرارت 

  .لیات کامل احیا ء را ادامه دهید چه مدت در زیر آب بوده است ، عم

  :اورژانس هاي شیرجه زدن 

بعضی از این . بیشتر صدمات شدید مربوط به آب با یا بدون لباس غواصی ناشی از شیرجه زدن است 

ترس محدود به افرادي که . سایر آنها از ترس ناشی می شود . مشکالت مربوط به خود شیرجه است 

لکه می تواند حتی در شناگران یا شیرجه زن هاي با تجربه هم رخ از آب وحشت دارند نمی شود ب

  .دهد 

به طور روز افزونی شایع می  scubaمشکالت طبی مربوط به تکنیکهاي تجهیزات و شیرجه زدن با 

  .نزول ، قعر و صعود : مشکالت طبی مربوط به شیرجه زدن به سه فاز تقسیم می شوند . شود 

  :اورژانسهاي نزول 

ناشی از نزول کردن معموالً به افزایش ناگهانی در فشار بدن همزمان که فرد داخل آب مشکالت 

بعضی از حفره هاي بدن نمی توانند با افزایش فشار خارجی . عمیق فرو می رود ، مربوط می شود 

محلهاي معمولی که مبتال می شوند ریه ها ، حفره هاي . تطابق یابند ؛ نتیجه آن درد شدید است 

، گوش میانی ، دندان ها و و قسمتهایی از صورت است که با ماسک شیرجه پوشیده می  سینوس

معموالً درد به وجود آمده شیرجه زن را وادار می کند تا براي تعدیل فشار ، به سطح برگردد ، . شوند 

شیرجه زنی که همچنان از درد به خصوص در گوش ، پس از . و مشکل ، خودش برطرف می شود 

  .به سطح شکایت دارد ،باید به بیمارستان منتقل شود  بازگشتن

ممکن است در هنگام شیرجه زدن دچار ) پارگی پرده صماخ(فرد مبتال به پارگی غشاء تمپانیک 

اگر آب سرد از طریق پارگی پرده گوش به گوش میانی وارد شود ، شیرجه زن . مشکل خاصی شود 

ممکن است شیرجه زن پس از آن به سطح پرتاب . هد ممکن است تعادل یا آگاهی خود را از دست بد

  .شده و دچار مشکالت ناشی از صعود شود 

  :اورژانسهاي مربوط به قعر آب 



اینها شامل مخلوط شدن ناکافی اکسیژن . مشکالت مربوط به قعر شیرجه به ندرت مشاهده می شوند 

ادفی منواکسید کربن سمی ، و دي اکسیدکربن در هوایسیت که شیرجه زن تنفس می کند و ورود تص

این . هر دو نتیجه اتصاالت اشتباه در محفظه اکسیژن لباس غواصی هستند . به دستگاه تنفسی است 

وضعیتها  می تواند منجربه غرق شدگی یا صعود سریع شود ؛ اینها نیازمند احیا ء اوژانس و انتقال 

  .بیمار هستند

  :اورژانسهاي صعود 

با شیرجه مربوط به صعود از قعر هستند و مشکالت صعود خوانده می بیشتر صدمات جدي همراه 

دو اورژانس طبی خطرناك آمبولی هوا و . این اورژانسها معموالً نیازمند احیاء شدید هستند . شوند 

  .بیماري ناشی از کاهش فشار می باشند 

شرایطی که حبابهاي خطرناك ترین و شایعترین اورژانس در شیرجه ، آمبولی هواست ، . آمبولی هوا

آمبولی ممکن است در هنگام شیرجه به عمق کم نیز           . هوا را داخل عروق خونی گیر می اندازد 

  .رخ دهد 

مشکل ، هنگامی که شیرجه زن نفس خود را هنگام یک صعود سریع حبس می کند ، شروع می شود 

که فشار بر روي قفسه سینه  کاهش می فشار هوا در ریه ها در سطح باالیی باقی می ماند در حالی. 

در نتیجه هواي داخل ریه ها به سرعت متسع شده باعث می شود که آلوئولهاي داخل ریه ها . یابد 

  .هوایی که از این پارگی آزاد می شود می تواند باعث صدمات زیر گردد . پاره شوند 

  یک پنوموتوراکس . ( هواممکن است وارد  فضاي جنب شده و به  ریه ها فشار وارد کند.(  

  فضاي داخل قفسه سینه که محتوي قلب و عروق بزرگ است ( هواممکن است به مدیاستن (

  .وارد شوند و باعث وضعیتی به نام پنومومدیاستینوم شود

  هواممکن است وارد جریان خون شود و حباب هاي هوا را در عروق بوجود آورد که آمبولی

  .هوا خوانده می شود 

یک آمبولی هوا به . اکس و پنومومدیاستینوم هر دو منجربه به درد و تنگی نفس می شوند پنوموتور

صورت یک بن بست عمل می کند و مانع جریان طبیعی خون و اکسیژن به یک قسمت خاص بدن 

مغز و نخاع اعضاي حیاتی اي هستند که بیشتر از همه توسط آمبولی هوا تحت تأثیر قرار . می شود 

  .ا اینها نیاز به تأمین دایمی اکسیژن دارند می گیرندزیر

  :موارد زیر نشانه ها و عالیم بالقوه آمبولی هواهستند 

 لکه لکه شدن پوست  

  در بینی یا دهان) اغب صورتی یا خونی ( وجود کف  

 درد شدید عضالت ، مفاصل یا شکم  

 یا درد قفسه صدري/ تنگی نفس و  

 گیجی، تهوع و استفراغ  



  ي در صحبت کردن دشوار( تکلم دشوار(  

 فلج یا کوما  

 نبض نامنظم و حتی ایست قلبی  

این بیماري هنگامی اتفاق می افتد که حبابهاي گاز بخصوص : بیماري ناشی از کاهش فشار 

این شرایط از صعود بسیار سریع از یک شیرجه  ناشی می . نیتروژن ، عروق خونی را مسدود می کنند 

که تنفس می شود در خون بافتها حل نمی شود زیرا بدن تحت  در هنگام شیرجه ، نیتروژنی. شود 

هنگامی که شیرجه زن صعود می کند ، فشار خارجی کاهش می یابد و نیتروژنهاي حل . فشار است 

این حبابها می تواند منجربه مشکالتی . نشده ، حبابهاي کوچکی را درون آن بافتها تشکیل می دهد 

انسداد عروق خونی کوچک ، تهی شدن قسمتهایی . (هوا رخ می دهد مشابه آنهایی شود که درآمبولی 

، اما درد شدید در بافتها یا فضاهاي خاص در بدن شایعترین مشکل ) از بدن از خونرسانی طبیعی 

  .است 

یا مفصل است که باعث می شود ، بیمار خم شده یا دچار پیچش / بحرانی ترین عالمت درد شکم و 

کامپیوترهاي در دسترس هستند که سرعت صحیح صعود از یک شیرجه را از تخته هاي شیرجه .شود 

اگر . جمله تعداد و طول توفقهایی که شیرجه زن باید در مسیر باال آمدن داشته باشد ، نشان می دهد 

  .چه ، حتی شیرجه زن هایی که در این محدوده هامی مانند هم می توانند دچار پیچش شوند 

ن ، بیماري ناشی از کاهش فشار می تواند در هنگام رانندگی در یک حتی پس ازیک شیرجه ام

ماشین به سمت باالي کوه یا پرواز در یک هواپیمایی که تحت فشار نیست و به سرعت در یک ارتفاع 

. ساعت کاهش می یابد  48تا24اگر چه خطر این حالت پس از . زیاد صعود می کند ، رخ می دهد 

کاهش ناگهانی فشار خارجی بر روي بدن و رها : از یک شیرجه عمیق است مشکل دقیقاً مشابه صعود 

  .شدن نیتروژن محلول از خون که حبابهاي گاز نیتروژن را در عروق خونی تشکیل می دهد

ممکن است از نظر شما افتراق بین آمبولی هوا و بیماري ناشی از کاهش فشار دشوار باشد به عنوان 

بالفاصله در هنگام برگشتن به سطح رخ می دهد ، در حالیکه عالیم  یک قانون کلی ، آمبولی هوا

  .کاهش فشار  ممکن است تا چندین ساعت  به وجود نیاید 

و به دنبال آن قرار دادن بیمار  در  BLSاین درمان شامل . درمان اورژانس در هر دو یکسان است 

فشار اتمسفر تحت فشار قرار  یک قسمت پر فشار است ،یک قسمت یا یک اتاق کوچک که بیشتر از

درمان برگرداندن فشار، به حبابهاي  گاز امکان حل شدن در خون و تعادل فشار داخل و خارج . دارد 

هنگامی که این فشارها برابر شوند ، برداشتن فشار تدریجی می تواند تحت . ریه ها را فراهم می کند 

  .ها تکمیل شود شرایط کنترل شده براي پیشگیري از تشکیل مجدد حباب

در درمان بیمارانی که مشکوك به داشتن آمبولی هوا یا بیماري ناشی از کاهش فشار هستند شما باید 

  .این مراحل پذیرفته شده درمانی را طی کنید 

  .سعی کنید بیمار را خونسرد نگه دارید. بیمار را از آب خارج کنید  -1



2- BLS  را شروع کنید و اکسیژن را تجویز نمایید.  

  .مار را به صورت خوابیده به پهلوي چپ قرار دهید و سرش را پایین بگذارید بی -3

انتقال سریع به نزدیکترین مرکز داراي دستگاه افزایش فشار براي درمان را فراهم  -4

  .کنید 

اگر چه ،  اگر حبابها . صدمه ناشی از بیماري کاهش فشار معموالً با در مان صحیح قابل برگشت است 

حرانی را که به مغز یا طناب نخاعی خونرسانی می کنند مسدود نمایند ، آسیب دائمی ، عروق خونی ب

  .سیستم عصبی مرکزي ممکن است بوجود آید 

بنابراین ، کلید درمان اورژانس این مشکالت جدي صعود ، شناسایی اورژانس بودن این مورد و تا حد 

  .انتقال سریع را فراهم آورید اکسیژن را تجویز کنید و امکان . امکان درمان سریع است 



  :سایر خـــطرات آب 

. شما باید دقت زیادي به دماي بدن کسی که از آب سرد نجات پیدا کرده است داشته باشید 

بوجود آمده به دلیل فرو رفتن در آب سرد را به روشی مشابه درمان ) افت درجه حرارت (هایپوترمی 

از کاهش بیشتر . گرفتن در معرض سرما ، درمان نمایید  توسط قرار) افت درجه حرارت (هایپوترمی 

  .حرارت به دلیل تماس با زمین ، برانکارد یا هواجلوگیري کنید و بیمار را سریعاً منتقل نمایید 

فردي که در آب کم عمق شنا می کند ممکن است دچار سنکوپ ناشی از نگهداشتن نفس شود که 

ل کم شدن تحریک تنفسی بوجود می آید این تنفس در عبارتست از ، کاهش هوشیاري که به دلی

شناگرانی اتفاق می افتد که به صورت سریع و عمیق قبل از ورود به آب در تالش براي افزایش 

در عین ) تنفس سریع (این هایپرونتیالسیون . ظرفیت خود جهت ماندن در زیر آب تنفس می کنند 

از آنجاییکه . کاهش سطح دي اکسیدکربن می شود  حال که سطح اکسیژن را افزایش می دهد ، باعث

باالبردن سطح دي اکسید کربن خون قوي ترین محرك براي تنفس است ، شناگر ممکن است نیاز به 

درمان . نفس کشیدن راحتی پس از این که تمام اکسیژن ریه هاي وي مصرف شد ، احساس نکند 

ست که در غرق شدگی یا نزدیک به غرق اورژانسی براي سنکوپ نگهداشتن نفس مشابه آنچیزي ا

  .شدگی وجود دارد 

آسیب هاي ناشی از فرو رفتن کشتی ،  سرخوردن در آب یا دریانوردي هاي خطرناك ، ممکن است 

در این موارد ، بیمار را از آب خارج کنید ، در . به دلیل فرو رفتن در آب سرد عارضه دارتر شوند 

اگر مورد استفاده آن وجود دارد از . و اکسیژن را تجویز کنید  محافظت ستون مهره ها مراقب باشید

پوشش ها و آتل استفاده کنید و بیمار را به دقت از نظر هر نشانه اي از فرو رفتن یا آسیب سرمایی 

  .کنترل نمایید 

شما باید مطلع باشید که هر کودکی که دچار غرق شدگی یا نزدیک به غرق شدگی شده است ممکن 

اگر چه اثبات این امر ممکن است دشوار باشد ، چنین حوادثی را . نی کودك آزاري باشد است قربا

  .باید مطابق با قوانین تنظیم شده موارد مشکوك به کودك آزاري ، کنترل نمود 



  :پــیشگیري 

هر ساله بسیاري از کودکان در . توجهات مناسب می تواند از بیشتر حوادث فرورفتن پیشگیري کند 

هاي خانگی غرق می شوند همه استخرها باید توسط نرده هایی احاطه شود بطوریکه فواصل استخر

سانتیمتر نباشد و درهاي با قابلیت بسته شدن خوبخودي و قفل شدن داشته   8این نرده ها بیشتر از 

از در نیمی . معمول ترین غفلت نبود نظارت بزرگساالن است حتی اگر غفلت ، چند ثانیه باشد . باشد 

به عنوان یک فرد . همه افراد نوجوان و بزرگسالی که غرق شده اند همراهی با مصرف الکل وجود دارد 

مهارت دیده مراقبتهاي پزشکی بهداشتی ، شما باید در تالشهاي همگانی آموزشی سهیم باشید تا 

  .مردم را از خطرات استخرهاي شنا و تفریحات آبی آگاه نمایید 

  

  

  

  

 


