
Heat Emergencies 



 (Heat wave)موج گرما 

 درخَ ضاًتیگراد طی ضَ رّز هتْالی 32/2دهای تاالی 



 مکانیسم های انتقال گرما

 (conduction)ُذایت 1.

 (convection)ُورفت 2.

 (radiation)تػعػع 3.

 (evaporation)تثخیر 4.



 پاسخ فیزیولوژیک به گرما

اتطاع عرّق هسیطی 

تعریك 

کاُع تْلیذ گرها 

پاضخ رفتاری تَ گرهای هسیظ 



Heat disorders 

 Heat  Edema 

 Prickly  Heat 

 Heat  Tetany 

 Heat  Cramp 

 Heat  Syncope 

 Heat  Exhausion 

 Heat  Stroke 

 



Heat  Edema 

ّازّدیالتاضیْى خلذی 

َتدوع ارتْضتاتیک هایع در ًماط ّاتطت 

ادم پاُا، هچ پاُا ّ دضت ُا 

عدم وجود ادم در پره تیبیال 

 ُفتَ 6تِثْد خْدتخْد تا 

تاال تردى پاُا 

خْراب االضتیک 

هوٌْعیت دیْرتیک 



Prickly  Heat  (Milaria Rubra or Lichen Tropics) 

راظ هاکْلْپاپْلر ّ ّزیکْل خارظ دار 

در ًْازی پْغیذٍ تا لثاش 

آًتی ُیطتاهیي ّ کلرُگسیذیي 

لثاش هٌاضة 

کاُع تعریك 

پرُیس از پْدر تالک 

 ایداد درهاتیت هسهيmilaria profunda تذّى درد ّخارظ در ؾْرت هسهي غذى 



Heat  Cramp 

 بعد از فعالیتکراهپ دردًاک عضالت ضاق پا زیي یا 

ّ خایگسیٌی زدن تا هایع ُیپْتْى یا آب تعریك زیاد 

ازتوال درگیری غاًَ، کػالَ راى ّ راى 

عذم ایداد راتذّهیْلیس 

عذم پاضخ تَ اپیْئیذُا 

ُیپًْاترهیک ّ ُیپْکلرهیک 

 ضالیي در عالئن  خفیف0/2-0/1هسلْل خْراکی ٪ 

ًرهال ضالیي ّریذی در هْارد غذیذ 

Sport  drink ترای پیػگیری 

عذم هؿرف لرؼ ًوک تذّى آب کافی 



Heat  Tetany 

پارضتسی اًذام ُا ّ دّر دُاى ّ اضپاضن کارپْپذال 

ُیپرًّتیالضیْى ّ آلکالْز تٌفطی 

پارضتسی ّخَ افتراق تا کراهپ 

عذم ّلْع تتاًی ّ کراهپ تا ُن 

خرّج از هسیظ گرم 

کٌترل ّ کاُع ضرعت تٌفص 



Heat  Syncope 

 ُیپْتاًطیْى ّضعیتی•

ضرّرت رد ضایر علل ضٌکْپ 

رُیذراتاضیْى خْراکی یا ّریذی 

هسیظ خٌک 

عذم ًیاز تَ تطتری 

عوذتا افراد هطي 



Heat  Exhausion 

از دضت دادى آب ّ ًوک 

ّ ُیپْتٌػي تِْع، اضتفراغ، ضردرد، ضرگیدَ، تاکیکاردی 

 عذم درگیریCNS 

راتذّهیْلیس ّ کراهپ ًادر 

هسیظ خٌک، خایگسیٌی هایعات ّ الکترّلیت 

 عذم ًیاز تَ تطتری هگر درCHF اختالل الکترّلیتی ّ 

 ازتوال ترّزHeat  Stroke تالیٌی در ؾْرت عذم پاضخ 

 دلیمَ از درهاى 30پص از  

 درخَ 39در ایي ؾْرت غرّع خٌک کردى تِاخوی تا دهای هرکسی 



Heat  Stroke 

تِذیذ کٌٌذٍ زیات 

ٌَتػخیؽ تا غرذ زال ّ هعای 

 اًدام آزهایػات ترای تررضی آضیةEnd  organ 

 اختالل ُْغیاری 40ازتوال هطرذ تْدى در دهای تاالی ّ 

ُر ًْع اختالل ًْرّلْژیک 

 (، کوا... گیدی، رفتار غیرعادی، ) 

اًِیذرّز در ًیوی از هْارد 

َآتاکطی ًػاًَ پیػرفت عارض 

ازتوال تػٌح زیي درهاى ّ ضرد کردى 

 

 



 :را رد نمود end organباید آسیب 

CPK 

هیْگلْتیي 

ECG 

U/A 

CXR 

LP 

Brain CT-scan 

BS 

CBC 

الکترّلیت ُا 

تطت ُای اًعمادی 

ABG (PCO2 > 20  تَ علت

 (ُیپرًّتیالضیْى

o    Heat strokeآزمایش تشخیصی اختصاصی ندارد 



 درهاى ًْع کالضیک(Non exertional ) ّغیرکالضیک

(exertional )یکطاى اضت 

 عذم ّخْد اضیذّز الکتیک در فرم غیرکالضیک(exertional ) 

 



Heat Emergencies 
management 



 اقدامات درمانی پیش بیمارستانی

خارج کردى فرد از هسیظ گرم 

 اًدامABC 

خارج ًوْدى لثاش ُای لرتاًی 

خٌک ضازی فرد تا اضپری آب ّلرم 

ترلراری خریاى ُْا 

ّ لرار دادى زْلَ ّ پارچَ هرطْب 

 کیطَ یخ در گردى، کػالَ راى ّ زیر تغل  

 ضی ضی در ضاعت 250ضی ضی ًرهال ضالیي ّریذی ّ  500: در ؾْرت ُیپْتاًطیْى 

اختٌاب از تدْیس تی هْرد ّ تیع از زذ هایع ّریذی 



 اقدامات درمانی در اورژانس

 (ترخالف اهکاى درهاى ّ ترخیؽ در اّرژاًص)تطتری ُوَ هْارد اضترّک 

 ضی ضی در ضاعت 250هایع درهاًی تراضاش ترّى دٍ ادراری تا ضرعت 

 هایع درهاًی در افراد هطي یا تیواراى للثی تست هًْیتْریٌگ فػار ّریذ

 هرکسی یا غریاى ریْی

 ًْراپی ًفریي تا اثر آلفا آگًْیطتی تاال ّ اًمثاـ عرّق خٌک ضازی را

 هختل هی کٌذ



هًْیتْریٌگ دهای هرکسی تا ترهْهتر همعذی، ادراری یا هرّی 

تة ّ داًترّلي تی تأثیرًذ دارُّای ضذ 

 درخَ 39خٌک ضازی تا دهای 

 ّ ًَتا هایعات خٌک ّیا ... الّاژ هعذٍ، هثا 

 اًفْزیْى هایعات خٌک ّیا اضتفادٍ از

 توصیه نمی شودپتُْای خٌک کٌٌذٍ  



 :در استروک گرمایی 

خٌک ضازی 

درهاى ُیپْتاًطیْى تا هایعات ّریذی 

دّپاهیي ّ دّتْتاهیي در ترّى دٍ للثی پاییي 

درهاى عْارـ زّدرش ّ دیررش 

 

 



 عوارض زودرس عوارض دیررس

ادم هغسی 

اًطفالْپاتی 

ًمؽ عؿثی هماّم 

آضیة هیْکارد 

ARDS 

ًَارضایی کلی 

ٍایطکوی یا اًفارکت رّد 

آضیة پاًکراش 

اختالل کثذ 

ترّهثْضیتْپٌی 

DIC 

اختالالت الکترّلیتی 

 

ُیپْتاًطیْى 

ُیپْترهی 

تازگػت ُیپرترهی 

راتذّهیْلیس 

 کوا/ دلیریْم 

تػٌح 

ًارضایی للثی 

ادم ریْی 

الیگْری 

اختالالت الکترّلیتی 

 عوارض استروک گرمایی



 زودرس دیررس

ُیپرکالوی 

ُیپْکلطوی 

ُیپراّریطوی 

ُیپْکالوی 

ُیپًْاترهی 

ُیپرًاترهی 

 اختالالت الکترولیت



 ضاعت تعذ از اضترّک گرهایی، تَ علت  24 -72افسایع آًسین ُای کثذی

 ًکرّز هرکس لْتْلی

ًمؽ عؿثی پایذار تا هْرتالیتَ تاالتر ارتثاط دارد 

 پرّگٌْز تذ: 

ُیپْتاًطیْى 

کاُع ضطر ُْغیاری 

ترّى دٍ للثی پاییي 



 روش های خنک سازی



 ( :Evaporative Cooling)خنک سازی تبخیری 

رّظ اًتخاتی 

 رّی تذى( درخَ 15)اضپری آب خٌک 

َلرار دادى رّترّی پٌک 

 خِت خلْگیری ( درخَ 45)اضتفادٍ ُوسهاى از آب ّلرم ّ پٌکَ تاد گرم

 از ُیپْترهی

تٌسّدیازپیي یا فٌْتیازیي در ؾْرت لرز 



 :خنک سازی با غوطه ورسازی

لرار دادى تیوار در ّاى آب یخ تذّى 

 لثاش تا تیرّى ًگَ داغتي ضر از آب 

 عیة  : 

عذم اهکاى هًْیتْریٌگ ّایداد لرز 

ٍدر ؾْرت تیواری ُوراٍ یا فرم کالضیک تْؾیَ ًػذ 



:ریوی -بایپس قلبی  

هْارد هماّم ّ غذیذ 

ضریع تریي رّظ خٌک ضازی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 با تشکر از توجه شما


