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   ایمنی در برابر گرمای تابستان 
 برای سالمندان و افراد دچار مشکالت پزشکی

 تواند بر سالمت من تأثیر بگذارد؟میگرمای شدید چگونھ 
ھای گوناگون بر سالمت شما تأثیر بگذارد. تواند از راهگرمای شدید می

ھای مرتبط با گرما مانند ضعف و ساز بیماریتواند سبب این شرلیط می
ی موجود در ارتباط با  گونھ مسألھی ناشی از گرما شود و ھرحملھ

حاد، گرما می تواند منجر بھ نقص  تر کند. در شرایط سالمت را وخیم
 . ھمیشگی یا مرگ شود

 ؟چھ کسانی بیشتر در معرض خطر ھستند و چرا
 :ھا بیشتر استاحتمال بروز مشکل در اثر گرمای شدید برای این گروه

 سالمندان  -
 افرادی کھ از سیستم تھویھ برخوردار نیستند -
اجتماعی، یا مسائل  افرادی کھ بھ سبب مشکالت حرکتی، اضطراب  -

 رونددیگر معموالً از خانھ بیرون نمی
افرادی کھ دچار مشکالت مزمنی چون بیماری کلیوی، قلبی، یا  -

 ریوی ھستند 

کند. وقتی در گرمای شدید، بدن ما برای خنک ماندن بھ سختی تقال می
تواند فشاری افزوده بر بدن سالمت فرد دچار مشکل باشد، این تقال می

کرده و شرایط را بدتر کند. با باال رفتن سن، بدن ما ممکن است وارد 
گرمای بیش از اندازه را احساس نکند. بھ ھمین خاطر، باید توجھ بیشتری  

 .بھ خرج دھیم

تواند توان طبیعی بدن برای دفع گرما را مختل مصرف برخی داروھا می
باال ببرد. اگر  آب شدن بدن را کرده و احتمال گرم شدن بیش از حد و کم

تری  ھر یک از داروھای زیر را مصرف کنید، آفتاب و گرما تأثیر قوی
 : بر بدن شما می گذارد

 ) ACEھای آنزیم مبدل آنژیوتانسین (بازدارنده -
)،  COPDھا برای بیماری مزمن انسداد ریھ ( کولینرژیکآنتی  -

 اختیاری ادرار یا مثانھ بیش فعال بی

 ت قنوات الكالسیوممحصرا ھای بتاکنندهمسدود -
 ھای کانال کلسیم کنندهمسدود -

 داروھای ادارآور  -
 ی عروق  کننده داروھای منقبض -
داروھای سالمت روان مانند داروھای ضدافسردگی، داروھای ضد   -

پریشی،  ھا، داروھای ضدرواناضطراب، لیتیوم، فنوتیازین
 .ھا، و غیرهبنزودیازپین

خود  اگر ھر یک از این داروھا را مصرف می کنید، از پزشک یا داروساز  
. تر گرمای شدید پیشگیری کنید توانید از اثرات قوی بپرسید چگونھ می 

 ؟ توانم بکنمبرای حفظ ایمنی خود چھ می 
 پیش از فصل گرما 

ترتیبی بدھید تا طی روزھای اوج گرما ھر روز با خانواده و دوستان  •
  تماس باشید.خود در 

ھایی باشید کھ از شدت گرما  ھا بھ فکر پوشش یا سایبانبرای پنجره •
 .بکاھد

در صورت امکان، دستگاه تھویھ یا پمپ حرارتی نصب کنید. ممکن 
ی دولتی ھزینھھای سرمایشی تخفیف یا کمکاست برای نصب سیستم

 وجود داشتھ باشد.

 بھ ھنگام گرمای شدید
 تواند بھ سرعت تغییر کند.  می وھواآب –بھ روز باشید  •

 وھوا و ھشدارھای گرمای شدید را دنبال کنید.  بینی وضعیت آبپیش 
 وھوا مانند افزار آباز یک نرمWeatherCAN   .استفاده کنید 
 ی مطبوع در شھر خود  ھای عمومی مجھز بھ تھویھ ی مکاندرباره

 .وجو کنیدپرس

 گراد.  ی سانتی درجھ ۲۶تا  ۲۲ی خود را خنک نگھ دارید، بین خانھ •
   .سعی کنید میزان استفاده از فر یا اجاق گاز را محدود کنید 
 ھا را بستھ نگھ دارید.  ھا یا پرده کرکرهھا و پردهپنجره 
  تر است، یک پنکھ  وقتی ھوای بیرون از ھوای درون خانھ خنک

 ا ھوای خنک را بھ داخل بکشد.ی باز بگذارید تمقابل پنجره

کنید. یک لیوان بیشتر آب بنوشید حتی زمانی کھ احساس تشنگی نمی •
 کنار سینک ظرفشویی بگذارید تا بھ شما یادآوری کند کھ آب بنوشید. 

 ترین قسمت خانھ بمانید. در خنک •

تواند کمک حمام ولرم بگیرید تا خنک شود. حتی شستن پاھا ھم می •
 کند.

ای دارید، آن را در اتاقی قرار دھید کھ بتوانید  ی پنجرهسیستم تھویھاگر  •
ی خانھ مجزا کنید. از این اتاق بھ عنوان فضای خنک خود آن را از بقیھ
 استفاده کنید. 

 درجھ سانتیگراد یا باالتر باشد خطرناک است. ۳۱اگر دمای داخل خانھ 
 تر است.بھ جایی بروید کھ خنک •

 برای مثال: 
 ی دوستی کھ زیرزمین دارد خانھ -
 ی مطبوع داردی خویشاوندی کھ سیستم تھویھخانھ -
 دار  یک پارک سایھ -
 استخر  -
 یک مکان عمومی مجھز بھ سیستم تھویھ در محل خود -
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 دانستید؟آیا می 
ھای مرتبط با تواند دمای بدن شما را کاھش دھد یا از بیماریپنکھ نمی 

ی ی سرمایشی خانھعنوان تنھا وسیلھ گرما جلوگیری کند. ھرگز بھ پنکھ بھ 
 خود در گرمای شدید تکیھ نکنید.  

ماند و دمای داخل نسبت بھ دمای بیرون از خانھ مدت بیشتری باال باقی می
 دھد.شتری در معرض گرمای شدید قرار میشما را برای مدت زمان بی

برای کاھش دمای بدن خود، الزم است چند ساعت در یک مکان خنک 
 بمانید.  

وقتی تنھا برای مدتی کوتاه در مکانی خنک باشید، ممکن است از بیرون  
احساس خنکی کنید، اما درون بدنتان ھنوز خنک نشده است. ھنوز این 

 ازدگی بشوید.احتمال وجود دارد کھ دچار گرم

 ھای گرمازدگی کدامند؟ نشانھ 
ھا بھ این بستگی دارد کھ بدنتان چھ اندازه و برای چھ مدت گرم بوده  نشانھ

 است. 

 ھای حاد گرمازدگی ھستند. ی ناشی از گرما نشانھضعف و حملھ

 :ی تنش ناشی از گرماھای اولیھ نشانھ

 ی شودسوز" گفتھ مآن "عرق سوزش و خارش پوست، کھ گاه بھ -
 جوش قرمز   -
  گرفتگی عضالت  -

 : ھای ضعف ناشی از گرمانشانھ

 تعریق شدید  -
 سردی پوست  -
 احساس ضعف یا سرگیجھ   -
 حالت تھوع یا استفراغ کردن  -
 ضربان قلب و تنفس سریع  -
 سردرد  -
 مشکل در تمرکز  -
 گرفتگی یا درد عضالنی -
 تشنگی شدید -
   ادرار بسیار تیره و دفع کمتر ادرار  -

 ی ناشی از گرما: حملھھای نشانھ

 دمای باالی بدن -
 پوست بسیار گرم، قرمز و خشک  -

   آلودگی و ضعف شدیدخواب -

 احساس گیجی  -
 ھماھنگی کمتر  -

 پذیرترین افرادگرمای شدید و مراقبت از آسیب
 پیش از فصل گرما 

 یقین کنید کھ در خانھ دماسنج دارند. •

ی خود تدارک ببینند  بھ ایشان کمک کنید فضای خنکی در خانھ •
 کھ در صورت باال رفتن دما بتوانند آنجا بمانند.  

 ی خود ندارند:اگر جای خنکی در خانھ •
 ی خویشاوندان یا دوستان خود بمانند.ترتیبی بدھید کھ در خانھ 
 ی مطبوع در نزدیکی محل مکانی مجھز بھ سیستم تھویھ

ا کنید کھ بتوانند در روزھای گرم چندساعتی بھ زندگیشان پید
 جا بروند و خنک شوند.آن
 روزھا.  برای چند ساعت در زمان گرما 

 بھ ھنگام گرمای شدید
 بار از حال سالمندان خبر بگیرید. ۲کم روزی  دست •

 ھا را ببینید.  کم یک بار در روز حضوری آنسعی کنید دست •

 بھ ایشان توصیھ کنید آب فراوان بنوشند. •

 توصیھ کنید مرتب با آب ولرم حمام کنند. •

 از خود بپرسید:  •
 نوشند؟می آیا آب کافی 
 دانند چگونھ خود را خنک نگھ دارند؟ آیا می 
 ی دارند؟ ی مطبوع دسترسآیا بھ جایی خنک یا بھ سیستم تھویھ 
  بینید؟ ھا میای از گرمازدگی در آنآیا نشانھ 

 ھای گرمازدگی را در کسی دیدید:ھرگاه نشانھ
 سعی کنید او را بھ جایی خنک ببرید. •

 آب فراوان بھ او بدھید. •

 پوست او را با آب خنک کنید یا بدنش را در آب خنک فروبرید. •

ھای نشانھاگر یک وضعیت پزشکی اضطراری، از جملھ  •
  ی قلبی در او مشاھده کردید، حملھ

ترین بخش تماس بگیرید یا او را بھ نزدیک ۹-۱-۱با 
 اورژانس ببرید. 

 برای آگاھی بیشتر پیرامون ایمنی در برابر گرما، بھ آدرس 
fraserhealth.ca/heatsafety .مراجعھ کنید 
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