
  در هوای سرد، مقدار مصرف حرارت در بدن شما بیشتر از مقدار تولید آن در بدن می باشد، 

این حالت می تواند مشکالت صحی جدی به همراه داشته باشد.

http://emergency.cdc.gov/disasters/
winter/staysafe/index.asp
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✴❉✴❉ حفاظت ❉✴❉✴
وقتی که هوا بیش از حد سرد است، کوشش کنید که در خانه بمانید. اگر می خواهید نظر به ضرورت 
بیرون بروید، لباس مناسب بپوشید و بدانید که چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتال به اختالل کمبود 

حرارت یا سرمازدگیقرار دارند.

کاله
دستمال گردن یا 

ماسک پاکیزه که روی 
و دهان تان را بپوشاند

دستکش یکدست یا 
دستکش معمولی

بوت های ضدآب

چندین لباس 
راحت و کالن

کرتی ضدآب

وقتی که بیرون می روید، به یاد داشته باشید که این لباس ها را بپوشید:

در زمستان وقتی که بیرون می روید، به یاد داشته باشید که آن قسمت های بدن که بیشتر احتمال دارد 
که دچار سرمازدگی شود، باید با لباس گرم و خشک پوشانده شوند.

گوش گوش بینیبینی
هاها

کومه کومه 
هاها

انگشتانانگشتانچانهچانه انگشتان انگشتان 
شستشست

بدانید که چه کسی بیشتر ممکن است به این عوارض مبتال شود:

نوزادانی که در اتاق 
های سرد می خوابند

اشخاص کالن سن که 
غذای مناسب نمی 

خورند، لباس مناسب 
نمی پوشند، و در جای 

گرم و مناسب بود و باش 
نمی کنند

کسانی که به مدت طوالنی در 
بیرون از خانه به سر می برند 
)اشخاص بی سرپناه، کسانی 
که زیاد به چکر می روند، 

شکارچی ها، و کسانی مثل این 
اشخاص(

کسانی که بیش از حد 
الکول می نوشند و یا 
مواد مخدر غیرمجاز 

مصرف می کنند

✱❅✱❅ تداوی ❅✱❅✱

آن قسمت هایی از بدن وی 
را که دچار سرمازدگی شده 
است در آب--گرم قرار بدهید

1

به زودترین 
فرصت وی را 

داکتر ببرید

2

وی یا به یک 
اتاق یا مکان 

امن منتقل کنید

3
لباس های سرد را 

از تن وی بکشید

4

او را زیر 
چند کمپل و با 
چند لباس گرم 

بخوابانید تا بدنش 
گرم شود

اگر شخصی به کمبود حرارت یا سرمازدگی مبتال شده است...

❄❉❄❉ شناسایی ❉❄❉❄

آثار و عالئم
در اشخاص کالن سن:

 - لرزه
- ماندگی بیش از حد

 - سرگنکسی
-  از دست دادن کنترول 

بر حرکت دست ها
- کم حافظگی و فراموشی

- پریشانی در گفتار
- احساس کسالت

در نوزادان:
-  روشنی، سرخی، و 

سردی جلد
- کم-قوتی بیش از حد

آثار و عالئم
-  سرخی یا درد در هر 

قسمتی از جلد می تواند 
اولین عالمت یخ زدگی 

باشد.

عالئم ذیل از جمله عالئم 
دیگر این اختالل هستند:

-  رنگ جلد قسمت یخ 
زده، سفید یا زرد-و-

نصواری می شود
-  جلد، بیش از حد سخت 
و یا نرم و مومی شکل 

می شود
-  احساس کرختی در 
قسمت مربوطه پیدا 

می شود

اختالل کمبود حرارت
اختالل کمبود حرارت، بیشتر در هوای بسیار سرد برای اشخاص 

پیش می آید، اما در هوای خنک )هوای با حرارت باالی 40 
درجه فارنهایت( هم ممکن است اشخاص به آن مبتال شوند، در 

صورتی بدن آنها )از اثر بارندگی، عرق یا آب سرد( تر شده باشد 
و یخ زده باشند.

اگر حرارت بدن یک شخص کمتر از 95 درجه فارنهایت است، فوراً او را به داکتر ببرید.

بیشتر قربانیان این اختالل به دلیل اینکه انساج شان 
از اثر یخ زدگی کرخت می شود، نمی فهمند که دچار 

این اختالل شده اند.

سرمازدگی

احتیاط در حالت سرمازدگی

وقتی یک شخص دچار سرمازدگی می شود، از آنجا که جلد وی کرخت می شود، ممکن است آن 
را احساس نکند و در نتیجه، بیشتر به خود صدمه بزند. در وقت تداوی سرمازدگی، احتیاط کنید و:

برای گرم کردن 
خود از منقل 
بخاری، چراغ 

حرارتی، رادیاتور، 
یا اجاق استفاده نکنید

آن قسمت های 
بدن تان که دچار 
سرمازدگی شده 
اند را مالش یا 

مساج ندهید

اگر پاها یا انگشتان 
پای تان دچار 

سرمازدگی شده 
است، جز در اوقات 

ضرورت، روی پای یا 
انگشت راه نروید

برای گرم کردن 
خود از گرمکن 
تکه ای برقی و یا 
تکش برقی استفاده 

نکنید
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حفاظت  شناسایی  تداوی 
سرمازدگی و کمبود حرارت


