
 گرمازدگی

گرهبززگی یکی از جسی تریي هْارز آضیت فرز زر ثراثر گرهبضت کَ هی 
تْاًس هٌجر ثَ هرگ یب آضیت جسی هغس یب ضبیر ارگبًِبی زاذلی ثیوبر 

 غْز. ثَ ُویي زلیل ًیبز ثَ رضیسگی فْری ّ اّرژاًطی زارز. 

ػلت اصلی ایي ػبرضَ کبر ّ فؼبلیت ثسًی ضٌگیي زر آة ّ ُْای گرم ّ 
فبلس تِْیَ هٌبضت اضت کَ هؼوْال ثب کن آثی ّ ثَ ُن ذْرزى ضیطتن 

 زاذلی کٌترل زهبی ثسى ُوراٍ اضت. 

  

 از ًظر پسغکی گرهبززگی زهبًی ثرّز هی کٌس کَ 

 .ثرضس زرجَ ضبًتی گراز 44زهبی زاذلی ثسى ثَ ثبالتر از 

 ر صْرت هػبُسٍ چٌیي هْرزیز

  توبش ثگیریس 115ضریؼب ثب 

 ّ ثب اًجبم الساهبت اّلیَ هٌتظر رضیسى تکٌطیي ُبی اّرژاًص ثوبًیس.

  

 ًػبًَ ُب 

هؼوْال پیع از ّلْع گرهبززگی ػبرضَ ُبی ذفیفتر هثل گرفتگی 
ػضالت، ضٌکْپ ّ یب ذطتگی هفرط ًبغی از گرهب ثرّز هی کٌس. اهب زر 

 گرهبززگی هی تْاًس ثَ صْرت ًبگِبًی ظبُر غْز.ثرذی هْارز 



  

 ضرزرز ضرثبى زار 

  احطبش ضرگیجَ ّ ثیحبلی 

  َپْضت زاؽ ّ ضرخ ّ ذیص از تؼریك ) الجتَ زر هْارز غسیستر کَ ث
زلیل کبُع غسیس آة ثسى، تؼریك ثیوبر هتْلف هی غْز پْضت 

 (ثیوبر ضرخ ّ زاؽ ّ ذػک ذْاُس ثْز
  ػضالت ) زر ثرذی هْارز احطبش ضؼف اًمجبضبت غسیس ّ گرفتگی

 (ػضالًی
 تِْع ّ اضتفراؽ 

 تٌس غسى ضرثبى للت 



 ٍتٌفص ضریغ ّ کْتب 

 اذتالالت رفتبری از لجیل گیجی، ثیمراری ، ّاکٌع ُبی غیر ػبزی 

 تػٌج 

 احتالل ُْغیبری ّ کْهب 

 

  الساهبت اّلیَ

 هِوتریي اصل : کبُع تسریجی زهبی ثسى ثیوبر

فضبی ثبز یب هکبى زارای تِْیَ هٌبضت . زر صْرتی کَ اًتمبل ثیوبر ثَ  -1
ثیوبر زر فضبی ثیرّى زچبر هػکل غسٍ اّ را ثَ هکبًی ذٌک زر ضبیَ 

 هٌتمل کٌیس(

 ثیرّى آّرزى لجبش ُبی غیرضرّری ثیوبر -2

 اضتفبزٍ از پٌکَ یب في ثرای تِْیَ هٌبضت ُْا زر اعراف ثیوبر -3

 ضفٌج آغػتَ ثَ آةهرعْة کرزى هساّم ثسى ثیوبر ثب ا -4

لرار زازى کیطَ ید زر ًْاحی زیرثغل، کػبلَ راى، اعراف گرزى ّ  -5
 پػت ثیوبر

لرارزازى ثیوبر زیر زّظ یب ّاى آة ذٌک )اگر ثیوبر جْاى اضت ّ زر  -6
حیي ّرزظ ضٌگیي زچبر ػبرضَ غسٍ هی تْاًیس از ّاى حبّی آة ّ 

 یس(لغؼبت ید ثرای پبییي آّرزى زهبی ثسى اضتفبزٍ کٌ

 



 

  

 افراز زر هؼرض ذغر

 ًْزازاى ّ غیرذْاراى 

  ضبل 64افراز ضبلوٌس ثبالی 

  ّرزغکبراى حرفَ ای 

  ّ افراز چبق یب هجتال ثَ ثیوبری ُبی للجی، ریْی، کلیْی، زیبثت
 فػبرذْى

 افراز هجتال ثَ اػتیبز ثَ ّیژٍ الکل، غیػَ ّ کْکبییي 

 هصرف زارُّبی للجی، فػبرذْى، آًتی ُیطتبهیي، ضس 
افطرزگی،زیْرتیک)زارُّبی هسر ثرای تٌظین آة ّ اهالح ثسى از 

 (عریك افسایع ازرار



 راٍ ُبی پیػگیری

  از فؼبلیت ضٌگیي ثسًی زر ُْای گرم، زیر آفتبة ّ یب هحیظ ُبی
 .ثطتَ فبلس تِْیَ ذْززاری کٌیس

 لجبش ُبی ًری ذٌک ثب رًگ رّغي تي کٌیس. 
  زارای لجَ آفتبثگیر ّ کرم ضس زر هحیظ ثبز یب زیر آفتبة از کالٍ ُبی

 .( اضتفبزٍ کٌیس34افتبة ) ثب زرجَ ثبالتر از 
  هصرف هبیؼبت را افسایع زُیس، حتی اگر احطبش تػٌگی ًوی

کٌیس. ًْغیسى هبیؼبت فراّاى از لجیل آة، آثویٍْ ّ ًْغبثَ هی تْاًس 
ثَ حفظ آة ّ اهالح ثسى غوب کوک کٌس. ) از هصرف ًْغیسًی ُبی 

ٍْ ذْززاری کٌیس، چْى الکل ّ کبفئیي هْجت افسایع الکلی یب لِ
 (زفغ ازرار ّ کبُع آة ّ اهالح ثسى هی غًْس

 

 

 

 


