هبوط حرارة الجسم
إدارة هبوط حرارة الجسم (حالة ناجمة عن البرد)

اإلشارات واألعراض

اإلشارات التحذيرية المبكرة يمكن أن تشمل ما
يلي:

• الشعور بالبرد
• االرتعاش
الخرق وارتخاء الكالم
•
َ
• عدم االكتراث والسلوك غير العقالني.

مع انخفاض درجة حرارة الجسم:
• يتوقف عاد ًة االرتعاش
• قد يكون من الصعب العثور على النبض
• قد يتباطأ معدّل دقات القلب
• يستمر مستوى الوعي بالهبوط.

ببلوغ الجسم درجة حرارة  30مئوية:
• يُحتمل حدوث الغياب عن الوعي
• يُحتمل تغيّر إيقاع نبض القلب.

اإلدارة
 .1اتبع .DCBASRD
 .2انقل المريض إلى مكان دافئ جاف.
احم المريض ونفسك من الريح والمطر والقِطقِط (طبقات الجليد
.3
ِ
ّ
الرقيقة) والبرد واألرض المبللة.
قدر من الرقة وتج ّنب األنشطة أو الحركة الزائدة.
 .4حرّ ك المريض بأكبر ٍ
أبق المريض في وضع أفقي.
.5
ِ
 .6انزع الثياب المبتلة عنه.
 .7د ّفئ المريض :ضعه بين بطانيات أو في حقيبة النوم أو ل ّفه ببطانية
حرارية/فراغية وغطِ رأسه للحفاظ على حرارة الجسم .ويمكن استخدام
أكياس المياه الساخنة والكمادات الساخنة على عنق المريض وإبطيه
وإربيته.
 .8أعطِ المريض سوائل دافئة إذا كان بوعيه (تج ّنب الكحول تماماً).
 .9و ّفر الدفء للمريض .ليكن هدفك تثبيت درجة الحرارة األساسية بدالً
من محاولة إعادة التدفئة السريعة .ال تستخدم المدافئ المشعة مثل
مدافئ الحطب أو المدافئ الكهربائية وال تفرك األماكن المتأثرة.

مع هبوط درجة حرارة الجسم إلى معدّل حتى أدنى من
ذلك ،يمكن أن يتوقف القلب ما يؤدي إلى الوفاة.

تحذير
اتصل على الرقم ثالثة أصفار ( )000لطلب
اإلسعاف إذا انحدر مستوى الوعي أو توقف
االرتعاش أو صار من الصعب العثور على نبض
القلب.

في حالة الطوارئ اتصل على الرقم ثالثة أصفار ( )000لطلب اإلسعاف.

تع ّلم اإلسعافات األولية .تف ّقد الموقع  www.stjohn.org.auأو اتصل على الرقم .1300 360 455
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