Bệnh tật do 			
nhiệt gây ra
Cách đối phó với trường hợp bị nhiệt ảnh hưởng

Dấu hiệu & triệu chứng

Cách đối phó

• cảm giác bị nóng, kiệt lực, yếu và mệt
mỏi

Kiệt sức vì nóng

• đau đầu dai dẳng
• khát và buồn nôn

1. Dời bệnh nhân nằm xuống ở nơi mát mẻ có không
khí luân chuyển.

• chóng mặt và ngất

2. Nới lỏng quần áo chật và cởi bỏ bớt trang phục
không cần thiết.

• thở nhanh và hụt hơi

3. Lau người bằng nước lạnh.

• da nhợt nhạt, lạnh, nhớp nháp

4. Cho uống thức uống nếu còn tỉnh.

• mạnh đập nhanh, yếu

5. Đi bác sĩ/bệnh viện nếu bệnh nhân nôn hoặc không
phục hồi nhanh chóng.

• thân nhiệt cao từ 40oC trở lên
• da ửng đỏ và khô

Sốc nhiệt (Heatstroke)

• dễ quạu và đầu óc lẫn lộn có thể dẫn
đến bị co giật và bất tỉnh.

1. Làm theo DRSABCD.
2. Chườm túi lạnh hoặc quấn đá lạnh vào cổ, háng và
nách.
3. Trùm khăn ướt.
4. Bảo đảm đã gọi xe cứu thương: ba số không (000).

Cảnh báo

5. Cho bệnh nhân uống nước nếu bệnh nhân đủ tỉnh
táo và nuốt được.

Sốc nhiệt (Heatstroke) có khi nguy
đến tính mạng. Người sơ cứu phải
hành động cấp kỳ.

6. Đi bác sĩ/bệnh viện nếu người đó bị động kinh hoặc
bị bất tỉnh.

Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.
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Heat-induced conditions

