
)گرماییکرمپ (عضالنی ناشی از گرما گرفتگی 
اق می  واقع نوعی گرفتگی عضالنی خفیف است که عموما در قسمت پاها و جدار شکمی اتفدر 

.در این حالت درجه حرارت بدن طبیعی است. افتد

گرماضعف و خستگی مفرط ناشی از 
هنگامی که. کاهش آب و امالح بدن همراه است که معموال به صورت تدریجی آغاز می شودبا 

رفتگی این حالت پیشرفت کند، منجر به افزایش ضربان قلب، افت فشار خون، افزایش دما و گ
ی  ب. نشانه هاي آن عبارتند از سردرد، تهوع و استفراغ. هاي عضالنی بسیار دردناك می گردد

.حالی ناشی از گرما می تواند منجر به گرمازدگی گردد

)حرارتغش کردن بر اثر (گرمازدگی 
به دلیل افزایش) مثل عرق کردن(روي می دهد که مکانیزم هاي خنک کننده بدن هنگامی 

عیت  در این وض. یا برهم خوردن تعادل الکترولیت هاي بدن، متوقف شده اند/بسیار زیاد دما و
وح  در شرایطی که دماسنج ندارید، با توجه به سط. درجه فارنهایت است104دماي بدن بیشتر از 

.بی حالی ناشی از گرما، تشخیص دادوضعیت مختلف هوشیاري می توان این حالت را از 

:کرداستفادهراهنمااینازتوانمیکهمواردي

عضالنی ناشی از گرماگرفتگی 
بی حالی ناشی از گرما

گرمازدگی
)انرژي زا(سوء مصرف مواد مخدر محرك 

دیلیریوم

:کرداستفادهراهنمااینازتواننمیکهمواردي

ناشی از عفونت و یا بیماري هاي التهابیتب 
گرمازدگی ناشی از بدخیمی

)NMS(سندروم نورولپتیک بدخیم 

:ارزیابی بیمار از نظر

شده، داروها، الکل، مواد مخدر، اوردوز مواد، خطر خوراکی مصرف سن، مواد 
)حاالت ناشی از ترك مواد مخدر(ویتدراوال 

:ارزیابی محیط از نظر

یمار، بزمان در معرض خطر بودن فیزیکی، مدت فعالیت محیط، سطح دما و رطوبت 
اند ه که در ماشین جا ماند، کودکانی )گرمبه تن داشتن لباس (لباس ها وضعیت 

زیاد با شواهدي مبتنی بر تغییر سطح هوشیاري و دماي بدن باال به احتمالهمراه 
اندگرمازده شده 

:جملهازفرعیعالئمارزیابی

ارتواستاتیک، تهوع، ضعفهاي عضالنی، سردرد، نشانه گرفتگی هاي 

:روانیروحیوضعیتارزیابی

)سایکوز(گیجی، کما، تشنج، جنون 

:حیاتیعالئمارزیابی

درجه فارنهایت یا بیشتر می باشد 104معموال بدن دماي 

:نظرازپوستوضعیتارزیابی

ا دو برافروخته و داغ، خشک یا عرق کرده، وجود نشانه هایی از سوختگی درجه یک ی
ناشی از تابش خورشید

:روش خنک سازي فعال
را ) هقسمتی که در معرض حرارت قرار گرفت(صورت مداوم سطح پوست مصدوم به -

)موثرترین روش(با آب نیم گرم خیس کنید و در همین حال او را باد بزنید 
تکرد، اما اثربخشی آن از روش قبل کمتر اساستفاده یخ بسته هاي از می توان -
شدن در حمام یخ سریع ترین روش کاهش دماي بدن اسـت، امـا ممکـن    غوطه ور -

.است براي تکنسین هاي فوریت هاي پزشکی امکان پذیر نباشد

گرمازدگیپروتکل بالینی 

ارزیابی بیمار و محیط

هداریدبدلیل احتمال تشنج یا استفراغ، راه هوایی مصدوم را باز نگ
نیدبه طور منظم عالئم حیاتی و سطح هوشیاري بیمار را ثبت ک

خنک سازي فعال را آغاز کنید

دیک رگ مناسب از بیمار بگیری

آیا سطح هوشیاري 
ا بیمار تغییر کرده و ی
40دماي بدن بیشتر از 

درجه سانتی گراد 
است؟

ا بیمار دچار لرز یآیا 
تشنج شده است؟

ور انتقال بیمار به محیط خنک و د
از نور مستقیم خورشید یا حرارت

آزادسازي و در آوردن لباس هاي  
تنگ از بدن مصدوم

کم کم به او مایعات خنک بدهید

سطح گلوکز خون را چک کنید

بیمار هشیار  آیا 
است؟

دکنیبولوس خنک، کیلوگرم مایعات /میلی لیتر20به بیمار 
10که عالئم حیاتی ثابت شدند، این مقدار را به هنگامی 

دهیدبر کیلوگرم بولوس در ساعت کاهش میلی لیتر 

بیمار بزرگسالآیا 
است؟

ی  او طبیعمواردي که بیمار دهیدره شده است، حتی اگر عالئم حیاتی در 
.بولوس کنیدIVمیلی لیتر نرمال سالین500باشند، 

وریدي، میدازوالم داخل میلی گرم 2/5-
دقیقـه یکبـار تکـرار    5آن را هر می توان 
ان می تـو عضالنی که میلی گرم 5کرد؛ یا 

.دقیقه یکبار تکرار کرد10آن را هر 
لورازپام داخل وریدي، کـه میلی گرم 1-

دقیقـه یکبـار تکـرار    5آن را هر می توان 
ان می تـو عضالنی، که میلی گرم 2کرد؛ یا 

.کرددقیقه یکبار تکرار 10آن را هر 
دیازپام داخل وریـدي، کـه  میلی گرم 2-

.کرددقیقه تکرار 5می توان آن را هر 

آیا بیمار در طول  
خنک سازي دچار  

لرز شدید شد؟

در کودکاندر کودکان

ــار   ــه بیمـ ــواردي کـ در مـ
دهیدره شده اسـت، حتـی   

عی اگر عالئم حیاتی او طبی
میلی لیتـر 20-10باشند، 

بــــر کیلــــوگرم نرمــــال 
.کنیدبولوس IVسالین

بیمار بزرگسالآیا 
است؟

بـر کیلـوگرم میـدازوالم داخـل    میلی گرم 0/1-
ی بـر کیلـوگرم عضـالن   میلی گرم 0/2وریدي یا 

بـراي  : ؛ توجـه )میلـی گـرم  1تک دوز حـداکثر  (
بــر میلــی گــرم  5تزریــق عضــالنی تغلــیظ   

.توصیه شده استمیلی لیتري 
بـر کیلـوگرم لورازپـام داخـل    میلی گـرم  0/1-

1تــک دوز حــداکثر  (وریــدي یــا عضــالنی   
)  میلی گرم

بـر کیلــوگرم دیازپـام داخــل   میلـی گــرم  0/2-
ت در صـور کیلـوگرم  بر میلی گرم 0/5وریدي یا 

داخــل میلــی گــرم 2تــک دوز حــداکثر (لــزوم 
)صورت لزوممیلی گرم در 4وریدي، یا 

مرتباعروقی،قلبیکالپسیاآریتمیبروزاحتمالدلیلبهرامصدوم
.باشیدداشتهنظرتحت
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