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:بیماردرماندرمهممالحظات

دیده چرا که بیمار بر اثر سرما آسیب. بیمار و امدادگر باید حفظ شودایمنی -
از با محافظت امدادگران. است و امدادگران نیز باید به همان محیط وارد شوند

.سرما، از خطر آسیب دیدن آنها جلوگیري کنید

می براي بیماران هیپوترمی، نیاز به اکسیژن کاهش می یابد، در نتیجه لزودر -
–104اگر به اکسیژن نیاز باشد، دماي آن را به اندازه. تامین اکسیژن نیست

رسانده و در صورت امکان ) درجه سانتی گراد42–40(درجه فارنهایت 108
.  رطوبت آن را تامین کنید

در. شدید به طور قابل توجهی تولید گرما را در بدن افزایش می دهدلرز -
مار را هنگام بروز لرز شدید، باید کالري مورد نیاز براي تامین انرژي بدن بی

.  فراهم کنید

مراقب باشید که بیمار دچار در هنگام مدیریت راه هوایی باید -
به  منجر ممکن است) هیپوکربیا(هیپرونتیالسیون نشود چرا که کاهش کربن 

.  آستانه فیبریالسیون بطنی گرددکاهش 

:بیمارایمنیمالحظات

مار را از توجه به اثرات مضاعف استرس سرمایی، باید به محض امکان بیبا -
.  محیط سرما خارج نمود

سیار بیمارانی که دچار هیپوترمی متوسط تا شدید هستند، این نکته بدر -
هند، چرا که  حیاتی است که نیابد به آنها اجازه دهید بایستند یا فعالیتی انجام د

.ممکن است منجر به اختالل در گردش خون گردد

هیپوترمیپروتکل بالینی 
سبز با توجه به کادر(ارزیابی بیمار 

)رنگ

آیا بیمار دچار  
ا هیپوترمی است و ی

سرمازده شده است؟

.کنیدخارجسردمحیطازرابیمار-
قطریازحرارتبیشتراتالفازپیشگیري-

کردنخشکوخیسهايلباسکردنخارج
پوست

محافظترطوبتوبادبامواجههازرابیمار-
کنید

وشانیدبپرطوبتیعایقیکوسیلهبهرابیمار-
قیممستتماسازانداززیروسیلهبهرابیمار-
کنیدحفظزمینبا

سرمازدگیسرمازدگی

هیپوترمیهیپوترمی

راه هوایی را مدیریت کنید

به صفحه  
بعد  

مراجعه 
کنید

سطح هیپوترمی را
در چه حد برآورد  

می کنید؟

خفیفخفیف

متوسط تا شدید

-ABCs دهیدانجام را
ه بیمارانی که دچـار هیپـوترمی شـد   ضربان -

ثانیـه کنتـرل   60اند باید بـراي مـدت زمـان    
صورت امکان دماي مرکـزي بـدن را   در . شود

در صـورت وجـود تجهیـزات الزم و    . بسنجید
امدادگر آموزش دیده در این زمینه، سـنجش  
ــه وســیله پــروب مــري بهتــرین روش   دمــا ب

درغیـر ایـن   . سنجش درجه حرارت بدن است
ــا   صــورت،  ــال ی ــرارت رکت ــه ح ــد از درج بای

تـال  دماي رکسنجش . تمپانیک استفاده نمود
قابل اطمینـان نبـوده و انجـام آن در محـیط     
مناسب نمـی باشـد چـرا کـه حتمـا بایـد در       

ــد محــیط گــرم داخــل  (محیطــی گــرم  مانن
. انجام شود) آمبوالنس

در صورت امکان و در صورتی کـه بیمـار هوشـیار   
بوده و توانـایی کنتـرل راه هـوایی خـود را بطـور      
مستقل داشته باشـد، بـه او نوشـیدنی و غـذاهاي    

. حاوي قند بدهید

اي گرمسازي مانند بسته هـ -از روش مناسب باز
بزرگ گرمـازا یـا پتوهـاي تولیـد کننـده گرمـا      

بـر  ) شیمیایی یا در صورت امکـان، الکتریکـی  (
نیـد،  روي قسمت قدامی قفسه سینه استفاده ک

افی و در صورتی که وسیله گرمایی به انـدازه کـ  
. یچیدبزرگ بود، آن را دور قفسه سینه بیمار بپ

Forced air warmingدر صورت وجود، blanket  هـا
یمـار  گرمسازي ب-روشی بسیار اثربخش براي باز

.هستند

بیمار را مرتبا پایش کنید

ا آیا سطح هوشیاري و ی
درجه حرارت بدن بیمار  

کاهش یافته است؟

خخ

صــورت در . بگیریــدیــک رگ مناســب از بیمــار 
42تزریق مایعات داخل وریدي، باید آنهـا را تـا   

س دریافت دوز بولـو . درجه سانتی گراد گرم کرد
ــت بیشــتري دارد  ــون ارجحی ــه انفوزی . نســبت ب
ر توصیه شده اسـت بـراي جـایگزینی مایعـات د    

.شودبیماران هیپوترمی از نرمال سالین استفاده

بیمار را به  
قل بیمارستانی منت

کنید که امکانات
مار  گرمسازي بی-باز

راداشته باشد

یمـار  سعی کنید ب. بیمار را با احتیاط حمل کنید
ــراي   را در حالــت افقــی نگــاه داریــد، بــه ویــژه ب

ب، پیشگیري از بازگشت خون سرد بـه داخـل قلـ   
. را محدود کنیداندام ها حرکت 

بلــــــــــــــــه

اي گرمسازي مانند بسته هـ -از روش مناسب باز
ا بزرگ گرمـازا یـا پتوهـاي تولیـد کننـده گرمـ      

بـر  ) شیمیایی یا در صورت امکـان، الکتریکـی  (
نیـد،  روي قسمت قدامی قفسه سینه استفاده ک

افی و در صورتی که وسیله گرمایی به انـدازه کـ  
. یچیدبزرگ بود، آن را دور قفسه سینه بیمار بپ

Forced air warmingدر صورت وجود، blanket  هـا
یمـار  گرمسازي ب-روشی بسیار اثربخش براي باز

.هستند

ــرارت     ــه ح ــتر درج ــالف بیش از ات
جلوگیري کنید

در صورت امکان پایش قلبی یا 
AEDرا انجام دهید.

ین نرمـال سـال  و یک رگ مناسب از بیمار بگیرید 
ایـن  در صورت لزوم. گرم را به بیمار بولوس کنید

. عمل را تکرار کنید

ون در صورت تغییر سطح هوشیاري بیمار، قند خ
ــیله      ــه وس ــت ب ــوك انگش ــق ن ــار را از طری بیم

ــد و  ــدازه بگیریـ ــومتر انـ ــه گولوکـ ــاي بـ راهنمـ
دکنیهیپوگالیسمی مراجعه /هایپوگالیسمی

را به بیمارستانی  بیمار 
منتقل کنید که قابلیت 
احیاي تهاجمی بیمار را 

در صورت  . داشته باشد
ار  بروز ایست قلبی، بیم

را به مرکزي انتقال  
دهید که قابلیت اجراي  
گردش خون خارج از  

.باشدبدن را داشته 



:نکات مهم در ایست قلبی

تـالش  موارد هیپوترمی شدید و ایست قلبی، اصلی ترین درمان، ماساژ قفسه سـینه و در . 1
. براي گرمسازي بیمار است

بـراي  بیماران هیپوترمی شدید که دچار ایست قلبی شده اند، میزان دمـایی کـه بایـد   در . 2
. تاولـین بـار دفیبریالســیون انجـام گــردد و تعـداد دفعـات دفیبریالســیون نامشـخص اســ      

. ود داردرویکردهاي متفاوتی در زمینه احیاي بیماران هیپوترمی شدید دچار ایست قلبی وج
تــاکی کــاردي (از نظــر انجمــن قلــب آمریکــا، اگــر بیمــار داراي ریــتم شــوك پــذیر باشــد  

ق پروتکـل  میتـوان طبـ  . ، باید دفیبریالسیون را انجام داد)فیبریالسیون بطنیVF/VTبطنی
. امـه داد گرمسازي، دفیبریالسیون را اد-انجمن قلب آمریکا همزمان با انجام فعالیت هاي باز "در آالسـکا 2014راهنماي مدیریت بیمار هیپوترمیک در شرایط ایست قلبی که در سـال  "

اد، پـس از آن  منتشر شده است توصیه می کند که باید فقط یکبار دفیبریالسیون را انجام د
سـی  دقیقه ماساژ قفسه سینه را اجرا نموده و پس از آن نـبض و ریـتم قلبـی برر   2به مدت 

درجـه سـانتی   30اگر دفیبریالسیون ناموفق بوده و دماي مرکز بدن بیمـار کمتـر از   . گردند
درجه سانتی 30باشد، تا زمانی که دماي مرکزي بدن به باالتر از ) درجه فارنهایت86(گراد 
را ادامه دهیـد و  CPR. نرسیده است، دوباره دفیبریالسیون نکنید) درجه فارنهایت86(گراد 

ـ    . سعی کنید بیمار را گرم کنید دن بیمـار  اگر دفیبریالسیون ناموفق بـود و دمـاي مرکـزي ب
بود، از راهنماي بیمـاران داراي دمـاي   ) درجه فارنهایت86(درجه ساانتی گراد 30بیشتر از 

نـد  قابـل توجـه اسـت کـه احتمـال موفقیـت آمیـز بـودن فرآی        . طبیعی بدن استفاده کنیـد 
مانیتور اگر در دستگاه هاي. دفیبریالسیون، با هر یک درجه افزایش در دما، افزایش می یابد

. تنهایی مهمترین اقدام درمانی اسـت به CPRکننده نشانه اي از آسیستول ظاهر شد، انجام 
، اما ضـربان  )VTیا VFبه غیر از (اگر دستگاه هاي مانیتور کننده ریتم منظم را نشان دهند 

این حالت ممکن است. آغاز نکنید، اما مانیتورینگ را ادامه دهیدرا CPRوجود نداشته باشد، 
باشـد، همچنـین ممکـن اسـت نشـان      ) PEA(نشان دهنده فعالیت الکتریکی بدون ضـربان  

ه نیازهاي دهنده شرایطی باشد که در آن ضربان بیمار قابل تشخیص نیست، اما از آنجایی ک
ورد اول در م. متابولیک بدن کاهش یافته است، همین میزان ضربان براي بدن اثربخش است

)PEA( ریتم سریعا به آسیستول تقلیل می یابد، در این وضعیت ،CPR با توجه . آغاز کنیدرا
، توصیه راهنماي آالسکا این است گرددVFبه اینکه ممکن است ماساژ قفسه سینه منجر به 

. ، فعالیت قلبی موثر را حفظ کردVFبروز و CPRکه بهتر است به جاي شروع 

بـه  . (یـد بیماران ایست قلبی با توجه به مراقبت هاي استاندارد، راه هوایی را کنترل کندر . 3
)راهنماي ایست قلبی مراجعه کنید

ده انـد،  زمینه استفاده از داروها براي بیماران هیپوترمی شدید که دچار ایست قلبی شدر . 4
دستورالعمل ها و راهنماهاي اندکی وجود دارد، با این حال دستورالعمل هـاي بـه روز شـده    

رها را بـر  انجمن قلب آمریکا درباره احیاي قلبی پیشرفته، استفاده از وازوپرسسو2010سال 
آالسکا در 2014می کند؛ در حالیکه راهنماي توصیه ACLSاساس پروتکل هاي استاندارد 

زي بـدن  زمینه مدیریت بیماران هیپوترمی توصیه می کند که باید تا زمانی که دمـاي مرکـ  
نرسیده، از تجویز دارو براي بیمار ) درجه فارنهایت86(درجه سانتی گراد 30بیمار به باالي 
درجه، باید فواصل بین ارائه دارو به بیمـار دو برابـر حـد    30در دماي باالي . خودداري گردد

درجه رسید می توان فواصل ارائه دارو به 35معمول باشند، هنگامی که دماي بدن بیمار به 
. بیمار را به وضعیت نرمال تغییر داد

بزرگسـاالن  ROSCصورت بازگشت خودبخودي جریـان خـون، بـه راهنمـاي پـس از      در . 5
. مراجعه کنید

ت احیا براي بیمار دچار هیپوترمی شدید و ایسـت قلبـی حتـی درصـورتی کـه مـد      انجام . 6
ه زیادي از ایست قلبی او گذشته باشد، مفید است و حتی مـواردي مشـاهده شـده اسـت کـ     

ی بـراي  گرمسازي تهاجم-تا هنگامی که باز. بیمار بدون آسیب به عملکرد عصبی، احیا شده
.بیمار انجام نشده است، او را فوت شده در نظر نگیرید

بیمار هیپوترمی به وضـوح دچـار ایسـت قلبـی شـده باشـد و بـه طبـع آن وضـعیت         اگر . 7
ود داشـته  هیپوترمی او بدتر شده باشد و بین زمان ایست قلبی تا احیاي او فاصله زیادي وج

.باشد، منطقی نیست که احیا را آغاز کرده و بیمار را گرم کنید

:منع شروع احیا در بیماران هیپوترمی عبارتند ازموارد . 8

.a باشدبیشتر از یک ساعت در آب افتاده بیمار

.b درجه سانتی گراد10(درجه فارنهایت 50دماي مرکزي بدن کمتر از(
.c سرمانند بریده شدن (وخیم و مشهود جراحات(
.d هواییمانند وجود یخ در راه (نشانه هایی از یخ زدگی داشته باشد بیمار(
.e باشدجدار قفسه سینه به طوري که اعمال فشار بر آن غیر ممکن سفتی
.f خطر براي امدادگران و یا در صورت خستگی مفرط امدادگر وجود

سرمازدگیپروتکل بالینی 

بیمار دچار 
سرمازدگی 

ت، و در صورتی که بیمار عالئم سرمازدگی داش
زم ایمنی یا خارج کردن او از محیط سرد مستل

ه حمل با آمبوالنس است، تـا زمـانی کـ   / انتقال
-ازامکان درمان قطعی برایتان میسر نشـده، بـ  

ه در صورتی ک. گرمسازي اندام ها را آغاز نکنید
نواحی سرمازده گرم شـوند و مجـددا منجمـد    

نها ت. گردند، جراحات مضاعفی اتفاق می افتند
طعا گرمسازي را آغاز کنید که ق-در صورتی باز

یداز منجمد شدن دوباره پیشگیري کرده باش

آیا آب گرم در دسترس  
می باشد؟

بب

وده گرمسازي میسر ب-در صورتی که امکان باز
ــم    ــار ه ــدن بیم و از منجمــد شــدن مجــدد ب
پیشگیري به عمل آمـده اسـت، از جریـان آب    

39–37فارنهایـت  درجـه  102–98/6(گرم 
خ براي گرم کردن نواحی یـ ) درجه سانتی گراد

ده را زده بدن استفاده کنید، قسمت آسیب دیـ 
. کامال گرم کنید

خ
با تماس دادن قسمت یخ زده بـدن 
با سطح سـایر نـواحی سـالم بـدن     

از مـالش . اقدام به گرمسازي کنیـد 
.دادن و ضربه زدن خود داري کنید

ا پس از گرم کردن، قسمت هاي آسیب دیـده ر 
. انیدبا پانسمان استریل و به صورت آزاد بپوشـ 

اگر تاول هاي ایجاد شده دردناك هستند و در 
صورتی که امـدادگر بـه خـوبی آمـوزش دیـده      
است، می تواند تـاول هـا را آسـپیره کنـد، امـا      

د اجـازه ندهیـ  . نباید پوشش آنها برداشته شود
از راهنماي . محل جراحت دوباره منجمد گردد

.مدیریت درد استفاده کنید

بیمار را به  
قل بیمارستانی منت

کنید که امکانات
مار  گرمسازي بی-باز

راداشته باشد


