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اطﻼﻋﺎت و آﻣوزش ﺑﮫ ﻛﺎرﻛﻧﺎن
-1ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر
ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
-2آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎري
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻣﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد،درﺟﻪ
ﺳﺎزش،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﮑﻞ،ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ و اﺳﺘﻌﻤﺎل داروﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﻨﺶ
ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اطﻼﻋﺎت و آﻣوزش ﺑﮫ ﻛﺎرﻛﻧﺎن
-3اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮون آوردن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮔﺮﻣﺎ
ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در ﻃﯽ
ﺗﻮﻗﻒ در ﮐﺎر.
-4اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﯾﺎ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎي دﯾﮕﺮ.
-5اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ.

اطﻼﻋﺎت و آﻣوزش ﺑﮫ ﻛﺎرﻛﻧﺎن
-6اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻣﺎ و ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي
راﯾﺠﺸﺎن.
اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺰارش دادن ﻓﻮري ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ
از ﮔﺮﻣﺎ در ﺧﻮدﺗﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﺆل و ﭘﯿﺮوي از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي واﮐﻨﺶ اﺿﻄﺮاري ﻣﻨﺎﺳﺐ.

آﻣوزش ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻛﺎرﻛﻧﺎن

ﭼرا داﺷﺗن اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﮔرﻣﺎي ﻣﺣﯾطﻲ ﻣﮭم اﺳت؟
 ھواي ﮔرم ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺧﺳﺗﮕﻲ روﺣﻲ و ﻓﯾزﯾﻛﻲ اﯾﺟﺎد ﻛﻧد.-

در ﻣوﻗﻊ ﻛﺎر ﻛردن و راﻧﻧدﮔﻲ ﻛردن ﻣراﻗﺑت ﺑﯾش از ﺣد ﻧﯾﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

-

ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮔرﻣﺎ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ و ﺷراﯾط وﯾژه اﯾﺟﺎد ﻛﻧد.

NASA

ﺑﯾﻣﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ:
 ﻣوﻗﻌﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺗد ﻛﮫ ﺑدن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﻧك ﻛردنﺧودش ﻧﺑﺎﺷد وﺑﯾش از ﺣد ﮔرم ﺷود.
 ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب،ﻧﺎﺗواﻧﻲ ﯾﺎ ﻣرگ ﮔردد. -ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺷﮕﯾري ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

ﻛﺟﺎ ﺑﯾﻣﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺗد؟
 ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﯾﻣﺎري ﮔرﻣﺎ ﺑراي ھر ﺷﺧﺻﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد. آن ﻣﻲ ﺗواﻧد در ﭼوب ﺑري،ﭘروژه ھﺎي ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﻲ،اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎي ﺳﺑز و ﻣﺣوطﮫﺳﺎزي،ﻛﺷﺎورزي،ﻛﺎر در ﺻﺣرا،ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﻏﯾره اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد.

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻣﺣﯾطﻲ
ﻛﮫ در رﯾﺳك ﺑﯾﻣﺎري
ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ دﺧﺎﻟت دارﻧد.

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻣﺣﯾطﻲ
ﻧور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧورﺷﯾد،ﮔرﻣﺎ و رطوﺑت
 ﻧور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧورﺷﯾد ﺑزرﮔﺗرﯾن رﯾﺳكﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﺷود.
 ﻣﺣدودﯾت ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﻲ ھوا. -ﻛﻣﺑود ﯾﺎ ﻧﺑود ﺑﺎد.

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻣﺣﯾطﻲ
ﺗﺟﮭﯾزات ﮔرﻣﺎزا
 -ﻣوﺗورھﺎ ﮔرﻣﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﻲ دھﻧد.

ﮔرﻣﺎﯾﻲ ﻛﮫ از زﻣﯾن ﯾﺎ اﺷﯾﺎء ﻣﻧﻌﻛس ﻣﻲ
ﺷود.
 ﻣواظب و ﻣراﻗب ﮔرﻣﺎي ﻣﻧﻌﻛس ﺷدهﺑﺎﺷﯾد.

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻣﺣﯾطﻲ
ﻓﺷﺎر ﻛﺎر ﺟﺳﻣﻲ
 ﭼﮫ ﻧوع ﻛﺎري ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھﯾد؟ -ﺑﺎ ﭼﮫ ﺳﺧﺗﻲ ﺷﻣﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻧﯾد؟

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎر ﻛﺎري
اﻧواع ﻛﺎر

ﻣﺛﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ

راﺣت

ﻧﺷﺳﺗن ﺑﺎ آراﻣش
ﻧﺷﺳﺗن ﺑﺎ ﻣﺗوﺳط ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﻲ دﺳت

ﺟزﺋﻲ

ﻧﺷﺳﺗن ﺑﺎ ﻣﺗوﺳط ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﻲ دﺳت و ﭘﺎ
اﯾﺳﺗﺎدن و ﻛﺎر ﺟزﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﻣﯾزﻛﺎر در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ دﺳﺗﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر درﮔﯾر
ھﺳﺗﻧد
ﻛﺎر ﺑﺎ اره روﻣﯾزي
اﯾﺳﺗﺎدن ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻛﺎر ﺳﺑك در ﻛﻧﺎر ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﻣﯾز ﻛﺎر و ﺑﻌﺿﻲ ﻣواﻗﻊ راه
رﻓﺗن
راﻧﻧدﮔﻲ ﻛردن ﺑﺎ ﺗراﻛﺗور

اﻧواع ﻛﺎر

ﻣﺛﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ

ﻣﺗوﺳط

ﺳوھﺎن زدن در ﯾك وﺿﻌﯾت اﯾﺳﺗﺎده
راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﻛردن ﯾﺎ ھل دادن ﺑطور ﻣﺗوﺳط
روي ﺳطﺣﻲ در ﺣدود ۴ﻣﺎﯾل در ﺳﺎﻋت راه رﻓﺗن و ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻛردن ۷-۶ﭘوﻧد ﺑﺎر

ﺳﻧﮕﯾن

اره ﻛﺎري دﺳﺗﻲ در ﻧﺟﺎري
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن از ﻧردﺑﺎن
ھرس ﻛردن ﻋﻠف ھرز
ﺳوار ﻛردن ﻗطﻌﺎت ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺻورت ﻣﻘطﻌﻲ
ﺑﻠﻧد ﻛردن ﻣداوم ﺑﺎ ھل دادن و ﯾﺎ ﻏﻠﺗﺎﻧدن)ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑﯾل و ﻛﻠﻧﮓ زدن (

ﺧﯾﻠﻲ ﺳﻧﮕﯾن

ﺑﯾل زدن ﻣﺎﺳﮫ ﻣرطوب
درو ﻛردن ﻋﻠف و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي آن
اره ﻛردن ﺳﺎﻗﮫ ﮔﯾﺎھﺎن

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻣﺣﯾطﻲ
ﻟﺑﺎس و ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت )(PPE
ﻓردي
 ﻟﺑﺎس ﺿﺧﯾم ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ﻟﺑﺎس ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﯾره ﻟﺑﺎس ﺣﻔﺎظﺗﻲ ﻟﺑﺎس ﻣﺣﺎﻓظ در ﺑراﺑر ﺑﺧﺎر ﻣﺣﺎﻓظ در ﺑراﺑر ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ -ﺣﻔﺎظت ﺗﻧﻔﺳﻲ

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻓردي ﻛﮫ
ﺷﻣﺎ را در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎي
ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ ﻣﺳﺗﻌدﺗر ﻣﻲ ﻛﻧد

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻓردي رﯾﺳك
 -۱دھﯾدراﺳﯾون)از دﺳت رﻓﺗن آب ﺑدن(
 ﻏﻔﻠت در ﻧوﺷﯾدن آب ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از دﺳت رﻓﺗنآب ﺑدن)دھﯾدراﺳﯾون( ﮔردد.
 -۲ﻛﺎھش اﻟﻛﺗروﻟﯾﺗﮭﺎ
 ﺷﻣﺎ در ﻣوﻗﻊ ﺗﻌرﯾق اﻟﻛﺗروﻟﯾﺗﮭﺎ را از دﺳت ﻣﻲ دھﯾد. ﺑراي ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدن اﻟﻛﺗروﻟﯾﺗﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد. -۳ﺑﯾﻣﺎري/ﺗب

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻓردي رﯾﺳك
 -۱ﺳن،وزن و آﻣﺎدﮔﻲ ﻓرد
 -۲ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺑﻠﻲ ﺑﯾﻣﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ
 -۳ﺷراﯾط ﭘزﺷﻛﻲ
 -۴ﺷراﯾط ﻗﻠﺑﻲ
 -۵ﺗﺟوﯾز داروھﺎي ﺧﺎص
 -۶دﯾﺎﺑﺗﯾﮭﺎ
و ﻏﯾره
در اﺳﻼﯾد ﺑﻌدي ﺑﺑﻧﯾد.

ﺑرﺧﻲ داروھﺎ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺛرات ﮔرﻣﺎ
ﺣﺳﺎس ﺗرﺑﺳﺎزد
داروھﺎي ﺿد ﺣﺳﺎﺳﯾت)آﻧﺗﻲ ھﯾﺳﺗﺎﻣﯾن ھﺎ(
داروھﺎي ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﻲ
داروھﺎي ﻗﻠﺑﻲ و ﻓﺷﺎر ﺧون
داروھﺎي ﺗﺣرك ﭘذﯾر ﻣﺛﺎﻧﮫ ﯾﺎ روده
ﻣﻠﯾن ھﺎ)ﺿدﯾﺑوﺳت(
داروھﺎي ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت رواﻧﻲ
داروھﺎي ﺻرع
ﻗرص ھﺎي ﺗﯾروﺋﯾد
ﻗرص ھﺎي آﺑﻲ)ادرار آور(
ﯾك ﭘزﺷك ﯾﺎ داروﺳﺎز ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑراي اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾن
راﺑطﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑدھد.

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻓردي رﯾﺳك
ﺗﻐذﯾﮫ:
 اﻓزودن ﺷﻛر ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدﻧﯾﮭﺎ ﻏذاي ﺳﻧﮕﯾن اﻟﻛل -ﺣﺎﻟت ﺧﻣﺎري

ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻓردي رﯾﺳك
ﻣن ﻣﺣﻛم ھﺳﺗم -اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺗوﻗف ﻛﺎر ﺑراي آب ﺧوردن
ﻧدارم.
ﻣن ﺗﺷﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗم – ﻣن اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن آب ﻧدارم.
اﮔر ﻣن ﯾك ﺗوﻗﻔﻲ ﺟﮭت آب ﺧوردن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﺣﻘوﻗم
را از دﺳت ﻣﻲ دھم.
ﻣن از ﮔروه ﻋﻘب ﻣﻲ اﻓﺗم.
ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗم ﻛﮫ ﺧودم را ﺛﺎﺑت ﻛﻧم.

ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﻘﺎدات
ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﺑﺎﺷﯾد – ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧواھﯾم ﺷﻣﺎ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﯾد.

ﻧﻛﺎت ﻣﻔﯾد ﺑراي ﻛﺎر ﻛردن ﺗﯾزھوﺷﺎﻧﮫ درﮔرﻣﺎ

در ﻣواﻗﻊ ﻣﻣﻛن ،اﻧﺟﺎم ﻛﺎر ﺳﺧت
را در زﻣﺎﻧﮭﺎي ﺧﻧك ﺗر روزﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزي ﻛﻧﯾد.

ﯾك ﺳﯾﺳﺗم رﻓﺎﻗﺗﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗت
ھﻣﻛﺎراﻧﺗﺎن را از ﻧظر ﻋﻼﺋم ﮔرﻣﺎﯾﻲ
زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗراﺣت ﻛﻧﯾد اﮔر:
 وﺿﻌﯾت ﺧﯾﻠﻲ ﮔرم ﺑﺎﺷد:ﯾﺎ ﺳطوح ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻﺳت:ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﺣﻔﺎظﺗﻲ ﺗﺑﺧﯾر را ﻛم ﻣﻲ ﻛﻧد. در ﻣواﻗﻊ ﻣﻣﻛن ﻛﺎر ﺳﻧﮕﯾن را ﺑﺎ ﻛﺎرﺳﺑك ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻛﻧﯾد.

ﻧﻛﺎت ﻣﻔﯾد ﺑراي ﻛﺎرﻛردن ﺗﯾزھوﺷﺎﻧﮫ درﮔرﻣﺎ
در ﻣواﻗﻊ ﻣﻣﻛن در زﯾر ﺳﺎﯾﺑﺎن و ﺑﮫ دور از ﻧور ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺧورﺷﯾد ﻛﺎر ﻛﻧﯾد.
ﭘرھﯾزاز ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﺣﻠﻲ ﻛﮫ دﭼﺎر آﻓﺗﺎب ﺳوﺧﺗﮕﻲ
ﺷوﯾد.
ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑﭘوﺷﯾد ﻛﮫ :
 رﻧﮓ آن روﺷن ﺑﺎﺷد. وزن آن ﺳﺑك ﺑﺎﺷد. از اﻟﯾﺎف طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎﺷد. از ﻛﻼه ﻟﺑﮫ دار اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد. زﯾر ﭘوش ﻣﻧﺎﺳب و ﺧﻧك در ﺑﻌﺿﻲ ﻣواردﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷود.

در زﻣﺎن اﺳﺗراﺣت ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﻓردي و ﻟﺑﺎﺳﮭﺎي اﺿﺎﻓﻲ را از ﺑدن در
ﺑﯾﺎورﯾد.
اﯾن ﻣﮭم اﺳت و ﺑﮫ ﺧﻧك ﻣﺎﻧدن ﺷﻣﺎ ﻛﻣك ﻣﻲ ﻛﻧد.

آب
 ﻧوﺷﯾدن ﻣﻘﺎدﯾر ﻛم آب در ﻛل روز ﺿروري اﺳت. ﻣوﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﻣﺣﯾط ﮔرم اﺳت ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛﮫ ﺷﻣﺎ در ﺣﯾن ﻛﺎرﻛردن ﺑﯾش از ﺣد ﺗﻌرﯾق ﻛﻧﯾد،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧوﺷﯾدن ﯾك ﻟﯾوان
آب ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ھر ﺳﺎﻋت ﺿرورﯾﺳت.
 ﻛﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣوظﻔﻧد ﭘرﺳﻧل را ﺑﮫ ﻣﺻرف آب ﺗﺷوﯾق ﻛﻧﻧد. ﻛﺎرﮔران ﻣوظﻔﻧد ﻛﮫ ﻓﺎﻛﺗورھﺎي ﻓردي ﺧودﺷﺎن را در راﺑطﮫﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ ﭘﺎﯾش ﻛﻧﻧد وﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ آب
ﺑدﻧﺷﺎن آب ﯾﺎ دﯾﮕر آﺷﺎﻣﯾدﻧﯾﮭﺎي ﻗﺎﺑل ﻗﺑول را ﻣﺻرف
ﻛﻧﻧد.

ﺣﻔظ آب ﺑدن ﻛﻠﯾدي ﻣﻧﺎﺳب ﺑراي ﭘﯾﺷﮕﯾري از
ﺑﯾﻣﺎري ﮔرﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

اﻧﺟﺎم دھﯾد:
 آب ﻓراوان ﺑﻧوﺷﯾد. ﺑﺎ ﺷروع ﻛﺎر آب ﺑدﻧﺗﺎن را ﺣﻔظ ﻛﻧﯾد. از ﻧوﺷﯾدﻧﯾﮭﺎي ورزﺷﻲ ﻣﺟﺎز ﺑرايﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻛردن اﻟﻛﺗروﻟﯾت ﺑدن درﻣواﻗﻊ
ﺗﻌرﯾق زﯾﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد.
ﭘرھﯾز ﻛﻧﯾد:
 ﻧوﺷﯾدن ﻧوﺷﯾدﻧﯾﮭﺎي ﺷﻛردار و اﻟﻛﻠﻲ ﻧوﺷﯾدن ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻗﮭوه و ﭼﺎي ﻧوﺷﯾدن اﻟﻛل -ﻧﻧوﺷﯾدن آب ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ اﺣﺳﺎس ﺗﺷﻧﮕﻲ ﻛﻧﯾد

ﻣﻧﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﻲ:
ﻣﺣﻔظﮫ ﺑﺳﺗﮫ و ﺷﯾر آب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺑوﺿوح ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد
ﺳرﻣﺎي ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ را ﺣﻔظ ﻛﻧد) ۶۰درﺟﮫ
ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ﯾﺎ ﻛﻣﺗر(
ﻓﻧﺟﺎﻧﮭﺎي ﺷﺧﺻﻲ

ﻛﺎرﮔري ﻛﮫ ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﻲ ﻣﺧﺻوص ﭘوﺷﯾده اﺳت.

دﯾﮕر ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ:
 ﺑطري آب ﺑﺳﺗﮫ ھﺎي ھﯾدراﺳﯾون)ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﻲ( ﻛﯾﻔﮭﺎيﺳﺑك وزﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﭘﺷت ﺣﻣل ﻣﻲ ﺷود و
ﻣﺻرف ﻛﻧﻧده از طرﯾق ﻟوﻟﮫ اي ﻛم ﻛم آب
ﻣﻲ ﺧورﻧد.

ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﻲ ﻣﺧﺻوص

ﺗطﺎﺑق
اﮔر اﻓراد ﺗﺎﺑﺣﺎل درﮔرﻣﺎ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد ﻧﯾﺎز
اﺳت ﻛﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﯾش از ﭼﻧد روز ﺑﺎ
ﺷراﯾط ﻛﺎر ﮔرم ﺗﻧظﯾم ﻛﻧﻧد)ﺗطﺎﺑق(.

ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ:
 ﻛﺎرﮔران ﺟدﯾد اﻓرادي ﻛﮫ ﺑﻌد از ﺑﯾﻣﺎري ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑرﻣﻲ ﮔردﻧد ھر ﺷﺧﺻﻲ ﻛﮫ ﺑﯾش از دوھﻔﺗﮫ ﻏﯾﺑتﻣﻲ ﻛﻧد.
 اﻓرادي ﻛﮫ ﻓﻘط درﻣﻌرض آب و ھواي ﺳردﺑوده اﻧد.
 ھر ﻓردي ﻛﮫ در ﻣﻌرض روﯾدادھﺎي اﺷﻌﮫﮔرﻣﺎ ﻗرار دارد.

در ﮔرﻣﺎي طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ﻛﺎر
ﺳﻧﮕﯾن،زﻣﺎن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮔرﻣﺎ را ﺗدرﯾﺟﻲ
ﺗﻧظﯾم ﻛﻧﯾد.
ﻛﺎرﮔران ﺷرﻗﻲ ﺑﯾﺷﺗردر ﻣﻌرض ﮔرﻣﺎ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﮭﺗر ﺳﺎزش ﭘﯾدا ﻣﻲ ﻛﻧﻧد.
ﻛﺎرﮔران ﻏرﺑﻲ ﻛﻣﺗر در ﻣﻌرض ﮔرﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد
و ﻓرﺻت ﺳﺎزش ﺑﺎ آن را ﭘﯾدا ﻧﻛرده اﻧد.

اﻧواع ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ
ﭘﻧﺞ ﻧوع ﻋﻣده ﺑﯾﻣﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ وﺟود دارد:
 -۱راش ﮔرﻣﺎﯾﻲ – اﻏﻠب ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﺑﺎﺳﮭﺎي زﯾر
 -۲ﻛراﻣپ ﮔرﻣﺎﯾﻲ – در دﺳﺗﮭﺎ و ﭘﺎھﺎ ،ﺑﺎ ﻛﺎر ﺟﺳﻣﻲ و
ﻛﺎھش اﻟﻛﺗروﻟﯾﺗﮭﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌرﯾق اﯾﺟﺎد ﻣﻲ ﺷود
 -۳ﻏش – ﻣوﻗﻊ ﺑﻛﺎرﮔرﻓﺗن اﻓراد در ﮔرﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺗد.
 -۴ﺧﺳﺗﮕﻲ ﮔرﻣﺎﯾﻲ – ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد
 -۵ﮔرﻣﺎزدﮔﻲ – ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻛﺷﻧده ﺑﺎﺷد

اﻛﺛر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎي ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ ﻛداﻣﻧد؟
ﮔرﻣﺎزدﮔﻲ و ﺧﺳﺗﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ
ﮔرﻣﺎزدﮔﻲ

ﺧﺳﺗﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ
از ﮔرﻣﺎ

دھﯾدراﺳﯾو
ن

ﺧﺳﺗﮕﻲ ﮔرﻣﺎي ﺷدﯾد ﻣﻣﻛن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔرﻣﺎزدﮔﻲ ﺷود
ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﻼﺋم دﯾﮕرﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﺷدﯾد ﺷود.
ﺗوﺟﮫ:
ﺧﺳﺗﮕﻲ ﮔرﻣﺎﯾﻲ ﯾﺎ ﮔرﻣﺎزدﮔﻲ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﯾش از ﭼﻧد روز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ:ﻋﻼﺋم،ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﮭﺎ
ﺑﯾﻣﺎری

ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ

راش ﮔرﻣﺎﯾﯽ

 ﺗﺎوﻟﮭﺎی ﻗرﻣز ﺷﺑﯾﮫﺟوش/ﺑرآﻣدﮔﯽ
 ﺧﺎرش)ﺣس ﺷﺑﯾﮫ ﺳوز ن ﻓروﮐردن(

 اﺳﺗراﺣت در ﻣﺣل ﺧﻧﮏ اﺟﺎزه دھﯾد ﭘوﺳت ﺧﺷﮏ ﺑﺎﺷد -از ﻧظر ﻋﻔوﻧت ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد

 اﺳﭘﺎﺳﻣﮭﺎی دردﻧﺎک وﺿﻌﯾت ﻏﯾر ﻧرﻣﺎل ﺑدن -ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻣوﺿﻌﯽ

 اﺳﺗراﺣت در ﻣﺣل ﺧﻧﮏ ﻧوﺷﯾدن آب ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ورزﺷﯽ ﮐﮫ رﻗﯾقﺷده اﺳت .
 -ﺑﮫ ھﺷدارھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد

ﮐراﻣﭘﮭﺎی
ﮔرﻣﺎﯾﯽ

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل

ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔرﻣﺎ:ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﯾﻣﺎری

ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ

 ﺳردردھﺎﺧﺳﺗﮕﯽ  -ﮔﯾﺟﯽ،ﺳرﮔردش و ﯾﺎ ﻏش
ﻧﺎﺷﯽ از  -ﺿﻌف
ﮔرﻣﺎ  -ﺗﻐﯾﯾرات ﺣﺎﻟت ،ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری ﯾﺎ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ
 اﺣﺳﺎس درد ﻣﻌده ﯾﺎ ﺗﮭوع ﺗﻌرﯾق ﺑﯾش از ﺣد ادرار ﮐدر و ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود -ﭘوﺳت ﻣرطوب و رﻧﮓ ﭘرﯾده ﻣﯽ ﺷود

ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔرﻣﺎ:واﮐﻧش
 ﻓرد را ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺧﻧﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد،او را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذارﯾد.اﮔر دﭼﺎر ﺳرﮔﯾﺟﮫ ﯾﺎ ﺳر ﮔردشﺷده او را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد و ﭘﺎھﺎﯾﺎش را ۸-۶اﯾﻧﭻ ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد .اﮔر ﻓرد ﺳوزش ﻣﻌده
دارد اورا ﺑﮫ ﯾﮏ طرف ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد.
 ﻟﺑﺎﺳﮭﺎﯾش را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد. در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﺳوزش ﻣﻌده ﺑﮫ او آب ﺳرد ﺑدھﯾد)ھر  ۱۵دﻗﯾﻘﮫ ﯾﮏ ﻓﻧﺟﺎنﮐوﭼﮏ(.
 ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻓرد را ﺑﺎ ﺑﺎدزدن ﺧﻧﮑش ﮐﻧﯾد.ﭘوﺳﺗش را ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﭘری آب ﺳرد ﯾﺎ ﻟﺑﺎسﻣرطوب ﺧﻧﮏ ﮐﻧﯾد.
 اﮔر ﺷﺧص ﭘس از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮭﺗر ﻧﺷد ﻓورا درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد. -اﮔر ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮔرﻣﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﻧﺷد،ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت وارد ﻓﺎز ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ ﺷود.

ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ:ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آن
ﺑﯾﻣﺎری
ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ

ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
 ﺧﺷﮑﯽ و رﻧﮓ ﭘرﯾدﮔﯽ ﭘوﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌرﯾق وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﺳﺗﻔراغ و ﺗﮭوع ﻗرﻣزی و داﻏﯽ ﭘوﺳت)ﺷﺑﯾﮫ آﻓﺗﺎب ﺳوﺧﺗﮕﯽ( ﺗﻐﯾﯾرات ﺣﺎﻟت،ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری،ﺣﺎﻟت ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺣﺳﯽ ﻧدارد ﺣﻣﻼت ﺻرع و ﺗﺷﻧﺞ ﮐﻼﭘس ) ﻧﺎﺷﻲ از ﻛم آﺑﻲ و ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎدن ﻓﺷﺎر ﺧون،ﻧﺑض ﺧﯾﻠﻲ ﺿﻌﯾف ،ﺷﻛم ﻓرو رﻓﺗﮫ ،دﺳت و ﭘﺎي ﺧﯾﻠﻲ ﺳرد ،ﻗطﻊ
ادرار و  ...ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﻲﺷود(
 -دﻣﺎی ﺑﺎﻻ)۱۰۴درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر(

ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ:واﮐﻧش-ﻓورﯾت ﭘزﺷﮑﯽ
 ﺑﺎ ﻓورﯾت ﭘزﺷﮑﯽ)آﻣﺑوﻻﻧس( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد. ﺷﺧص را ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺧﻧﮏ و ﺳﺎﯾﮫ دار ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.او را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذارﯾد .ﻓرد را ﺑﮫ ﭘﺷتﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد اﮔر ﺷﺧص دﭼﺎر ﺣﻣﻼت ﺻرع ﺷده اﺷﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﺳﺗﮫ ﺷده از او ﺟدا
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧد.اﮔر ﻓرد دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﻌده اﺳت او را ﺑﮫ ﯾﮏ
طرف ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد.
 ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺿﺧﯾم و ﺑﯾروﻧﯽ را از ﺑدﻧش در آورﯾد. اﮔر ﻓرد آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻧوﺷﯾدن ھر ﭼﯾزی را دارد و ﻣﻌده اش ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻧداردﻣﻘدار ﮐﻣﯽ آب ﺧﻧﮏ ﺑﮫ او ﺑدھﯾد.
 ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺑﺎد زدن او را ﺧﻧﮏ ﮐﻧﯾد.ﭘوﺳت او را ﺑﺎ اﺳﭘری آب ﺳرد،ﻟﺑﺎس ﻣرطوبﯾﺎ ﻣﻠﺣﻔﮫ ﻣرطوب ﺧﻧﮏ ﮐﻧﯾد.
 -اﮔر ﯾﺦ در دﺳﺗرس اﺳت  ،ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﯾﺦ را در زﯾر ﺑﻐل و ﮐﺷﺎﻟﮫ ران ﻓرد ﺑﮕذارﯾد.

ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮔرﻣﺎﯾﯽ؟
ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن دو وﺟود دارد؟
ﺗﻔﺎوت آن ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳردرﮔﻣﯽ روﺣﯽ در ھﻣﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ اﺳت؟؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺳﮫ ﺳوال را ﺑﮑﻧﯾد.
” -۱ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟“
” -۲اﻣروز ﭼﮫ روزی اﺳت؟“
” -۳ﻣﺎ ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯾم؟“
اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺳواﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھد،
ﻓرض ﮐﻧﯾد او دﭼﺎر ﮔرﻣﺎزدﮔﯽ ﺷده اﺳت.

ﻣﮭم!
اﮔر دﭼﺎر ﻋﻼﺋم زﯾر ﺷدﯾدھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد:
 اﺣﺳﺎس ﺳﺑﮑﯽ ﺳر و ﺳر ﮔردش ﮔﯾﺟﯽ ﺿﻌف ﻏش -ﺗﭘش ﻗﻠب زﯾﺎد و ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن

اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن ﻗﺑﻼ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ
از ﮔرﻣﺎ را دارﯾد ﺑﮫ ﻓرد ﻣﺳول ﺑﮕوﯾﯾد

ﺑﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد – ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑﯾﻣﺎری ﮔرﻣﺎ:
 ﺑطور ﻣداوم آب ﺑﻧوﺷﯾد. ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔرﻣﺎ راﺑداﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾد.
 ﻣوﻗﻌﯾﮑﮫ زﯾﺎد ﺗﻌرﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﯾد از ﻧوﺷﯾدﻧﯾﮭﺎیورزﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 از ﻧوﺷﯾدن ﮐﺎﻓﺋﯾن،اﻟﮑل و ﺧوردن زﯾﺎد ﻗﺑل ﯾﺎ ﺣﯾنﮐﺎر ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد.
 ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ﺑﭘوﺷﯾد. اﺳﺗراﺣﺗﮭﺎی ﻣﻧظﻣﯽ ﺑﯾن ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد. ﻣراﻗب دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد.Photo credit: www.csao.org

