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نشرة معلومات عن الصحة في األحوال البيئية

االعتالالت الناجمة عن احلرّ مبا فيها ضربة الشمس

قد ترتاوح االعتالالت الناجمة عن الحّر من التوّعكات املعتدلة كالتجفاف أو التقلصات والتشنجات إىل التوعكات األشد خطورة كرضبة 
الشمس. وميكن أن يزيد الحّر من سوء العديد من الحاالت املرضية املوجودة. 

آخر	تحديث	للمعلومات:	31	متوز/يوليو	2013		

كل عام يف أسرتاليا يسبب الطقس الحار وموجات الحّر حصول اعتالالت ويستدعي دخول العديد من الناس إىل املستشفيات وينجم عنه 
وفيات أحياناً. لذا فإنه من املهم عىل كل فرد أن يكون عىل دراية بعالمات وأعراض االعتالالت الناجمة عن الحّر ليك يدرك حصولها ويعالج 

املصابني بها عىل الفور. 

وأفضل وسيلة ملنع االعتالالت الناجمة عن الحّر هي رشب املاء بكرثة واللجوء إىل مكان معتدل الربودة قدر اإلمكان. وتذكّر الوسائل األربع 
الرئيسية للحفاظ عىل صحتك وعىل صحة اآلخرين يف الحّر، وهي:

ما هي االعتالالت الناجمة عن احلرّ؟
تشمل االعتالالت الناجمة عن الحّر التجفاف والتقلصات الحرارية  واإلعياء الحراري ورضبة الشمس وتفاقم الحاالت املرضية املوجودة. إذا 

كنت تعاين من حالة مرضية كمرض يف القلب أو السكري أو مرض يف الكليتني وإذا كنت تأخذ أدوية معينة فإن الحّر قد يزيد أعراضك سوًءا. 

كيف يؤثر احلرّ على اجلسم؟
من املهم جداً أن تبقى حرارة الجسم يف معدل يرتواح بني 36,1 و37,8 درجة مئوية. إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق هذا املعدل قد يعاين 

املرء من اعتالل ناجم عن الحّر، إذ عندما يكون الطقس شديد الحرارة يتحتم عىل الجسم أن يعمل بجهد شديد وأن ينتج الكثري من العرق 
للحفاظ عىل ابرتاده. كذلك فإنه يصبح من األصعب عىل الجسم أن يتعرّق إذا كان رطباً، أو إذا كان املرء قد أصيب بالتجفاف لتّوه. 

وميكن أن يزيد التعرض لدرجات حرارة مرتفعة من تفاقم االعتالالت املوجودة بشكل خطري )عىل سبيل املثال قد يسبب نوبة قلبية(، وميكن 
أن يسبب إصابات خطرية دامئة )كتعطيل الدماغ أو غريه من األعضاء الحيوية( نتيجة عدم عالج رضبة الشمس، ويف الحاالت الشديدة قد 

يسبب الوفاة.   

ما هي التأثيرات الصحية وما هي وسائل معاجلتها؟
تشمل االعتالالت الناجمة عن الحّر التجفاف والتقلصات الحرارية  واإلعياء الناجم عن الحّر ورضبة الشمس وتفاقم الحاالت املرضية 

املوجودة. واملشكلة األكرث شيوعاً خالل فرتات الطقس الحار هي تفاقم الحاالت املرضية املوجودة. وأفضل وسيلة ملنع االعتالالت الناجمة عن 
الحّر هي يف رشب املاء بكرثة والحفاظ عىل ابرتاد الجسم قدر اإلمكان.  

رشب املاء بكرثة
الحفاظ على

ابرتاد حرارة جسمك...
العناية

باآلخرين
وضع خطة للترصف

يف الحاالت الطارئة!
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التجفاف: يؤدي التجفاف املعتدل إىل املتوسط إىل ترسيع عمل القلب وإىل انخفاض السوائل املتوافرة للتعرّق. 

األعراض: 
y الدوخة والتعب

y رسعة االنفعال

y العطش

y تغرّي لون البول إىل أصفر زاه أو غامق

y فقد الشهية

y اإلغامء

ما يجب القيام به - اإلسعافات األولية
y  )ارشب املاء بكرثة أو عصري الفواكه املخفف باملاء )جزء عصري إىل أربعة أجزاء ماء

وتجنب الشاي والقهوة والكحول

y انتقل إىل مكان بارد، واألفضل إىل مكان مكيَّف

y إذا أمكن، استعمل زجاجة رش )رّذاذة( ماء  لتربيد نفسك

y إذا بدأت تشعر بتوّعك، احصل عىل مشورة طبية

التقلصات احلرارية: تؤثر عادة عىل الذين يتعرّقون بكرثة خالل النشاط الشديد )كمامرسة الرياضة أو العمل يف الحديقة(. يسبب التعرّق خسارة 
الجسم لألمالح واملاء، وقد يسبب انخفاض معدالت األمالح يف العضالت تقلصات حرارية مام قد يدّل عىل اإلصابة باإلعياء الحراري. 

األعراض:
y أمل يف العضالت

y تشنجات يف العضالت

ما يجب القيام به - اإلسعافات األولية:
y توقف عن جميع النشاطات واستلق يف مكان بارد مع رفع الرجلني قلياًل

y  )ارشب املاء أو عصرياً مخففاً باملاء )جزء عصري إىل أربعة أجزاء ماء

y ًخذ دّشاً أو حاّمماً باردا

y دّلك أطرافك لتخفيف التشنجات واستخدم أكياس تربيد

y  ال تعاود مامرسة النشاط الشديد لبضع ساعات بعد زوال التشنجات )إذ قد يؤدي
اإلجهاد إىل اإلعياء الحراري أو رضبة شمس(  

y احصل عىل مشورة طبية إذا مل تشعر بتحّسن

اإلعياء احلراري: ينجم عن استجابة الجسم إىل الخسارة الكبرية يف كمية املاء واألمالح املوجودة يف العرق. إذا مل يُعالج اإلعياء 
الحراري فإنه قد يؤدي إىل رضبة شمس.

األعراض: 
y  ًالتعرّق الشديد )يصبح الجلد باردا

ورطباً(

y اصفرار الجلد

y تسارع نبض القلب أو انخفاضه

y )تسارع التنفس وضحالته )عدم عمقه

y  وهن العضالت أو حصول تقلصات

y التعب والدوخة

y وجع يف الرأس

y الغثيان أو التقيؤ

y اإلغامء

ما يجب القيام به - اإلسعافات األولية
y ل أن يكون مكّيفاً، واستلق انتقل إىل مكان بارد، وُيفضَّ

y انزع كل املالبس الزائدة عن املطلوب

y خذ رشفات صغرية من سوائل باردة

y خذ دّشاً أوحامماً بارداً أو اغتسل بإسفنجة أو منشفة مبللة مباء بارد

y  ضع أكياساً باردة تحت إبطيك أو عىل ُأربّيتك )أصل فخذيك( أو عىل قفا رقبتك
لخفض حرارة جسمك

y  إذا تفاقمت األعراض أو إذا مل تتحسن حالتك، احصل عىل مشورة طبية واتصل
باإلسعاف إذا لزم األمر
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ضربة الشمس: تُعترب حالة طارئة تهّدد الحياة تحصل عندما ترتفع حرارة الجسم عن 40,5 درجة مئوية. عند اإلصابة برضبة 
شمس من الرضوري جداً الحصول عىل إسعافات أولية فورا والعمل عىل تخفيض حرارة الجسم يف أرسع وقت ممكن. 

األعراض: 
y ارتفاع مفاجئ يف حرارة الجسم

y  احمرار الجلد وارتفاع حرارته واجتفافه
)توقُّف التعرّق(

y اجتفاف اللسان وتورّمه

y تسارع النبض

y )تسارع التنفس وضحالته )عدم عمقه

y العطش الشديد

y وجع يف الرأس

y الغثيان والتقيؤ

y الدوخة أو االضطراب والتشوش

y ضعف يف التناسق أو تداخل يف الكالم

y الترصف العدواين أو الغريب

y  فقد الوعي أو حصول نوبات تشنجية أو
الوقوع يف غيبوبة

ما يجب القيام به - اإلسعافات األولية
y )اتصل فوراً بالرقم 000 واطلب اإلسعاف )إمبوالنس

y مدد املصاب يف مكان ظليل يف وضع االستلقاء وامنعه من الحركة قدر اإلمكان

y  اعطه رشفات صغرية من سوائل باردة إذا مل يكن غائباً عن وعيه وباستطاعته
الرشب

y  خّفض حرارة جسمه باستخدام أية وسيلة متوفرة )بإسفنجة أو منشفة مبللة
مباء بارد أو دّش بارد أو رّش جسمه مباء بارد بخرطوم حديقة أو ترطيب 

مالبسه مباء بارد(

y  ضع أكياساً باردة تحت إبطيه أو عىل أربّيته )أصل فخذيه( أو عىل قفا رقبته
لخفض حرارة جسمه

y ال تعط املصاب أسربين أو باراسيتامول، فذلك لن يساعده وقد يؤذيه

y  إذا كان املصاب فاقداً لوعيه، مّدده عىل جنبه )يف وضع االنتعاش( وتفّحص ما
إذا كان يتنفس كام يجب

y قم بإجراء اإلنعاش القلبي الرئوي )قبلة الحياة( إذا لزم األمر

من هم األكثر عرضة خملاطر احلرّ؟
 يحتاج كل فرد إىل توّخي الحرص يف الطقس الحار لكن بعض األشخاص أكرث عرضة من غريهم لإلصابة بأعراض صحية خطرية 

من جراء الحّر، وهم: 

y  ًالذين تزيد سّنهم عن 75 عاما

y األطفال الرّضع واألطفال الصغار، والحوامل أو املرضعات

y الذين يعانون من البدانة أو الُسمنة

y  الذين لديهم صعوبة يف امليش والتنقل

y الذين يسكنون لوحدهم أو املرّشدين أو الذين ليس لديهم دعم اجتامعي

y  الذين يعملون يف بيئة حارّة

y الذين ميارسون متارين رياضية شديدة يف الحّر

y  ،الذين يعانون من أمراض مزمنة )مثاًل: مرض يف القلب، ارتفاع يف ضغط الدم، السكري، مرض يف الكليتني، مرض عقيل، دمينشيا
املدمنني عىل الكحول أو مخدرات أخرى( 

y )الذين يعانون من اعتالل حاد، مثل العدوى مع ارتفاع يف الحرارة أو التهاب يف املعدة واألمعاء )أعراضه اإلسهال و/أو التقيؤ

y الذين يأخذون بعض األدوية )للحصول عىل قامئة بهذه األدوية، يرجى مراجعة صفحتنا عىل اإلنرتنت 
  www.health.nsw.gov.au/environment/beattheheat بعنوان

كيف تتجنب اإلصابة مبرض ناجم عن احلرّ
تذكر الوسائل األربع الرئيسية التي تساعد يف الحفاظ عىل صحتك وصحة اآلخرين يف الحّر 

رشب املاء بكرثة
الحفاظ على

ابرتاد حرارة جسمك...
العناية

باآلخرين
وضع خطة للترصف

يف الحاالت الطارئة!
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للمزيد من املعلومات
راجع صفحتنا عىل اإلنرتنت بعنوان www.health.nsw.gov.au/environment/beattheheat  )كافح الحّر( للحصول عىل مزيد من 

املعلومات تشمل:

y كيفية الحفاظ عىل الصحة يف الحّر

y كيفية تهيئة نفسك وتهيئة منزلك للطقس الحار

y  نصائح وإرشادات ملقدمي الرعاية - جزء مخصص للذين يقدمون الرعاية أو الدعم ألشخاص معرضني إلصابات صحية خطرية من جراء
الطقس الحار

y نصائح وإرشادات للوالدين - األطفال الرّضع واألطفال الصغار يف الطقس الحار

y معلومات للعائالت األبوريجينية

y معلومات ألخصائيي الصحة

y يتوافر املزيد من املوارد باإلنكليزية ولغات أخرى

يف نيو ساوث ويلز اتصل عىل الرقم 055 066 1300 للتحدث إىل الوحدة املحلية لصحة العموم )Public Health Unit( يف منطقتك


