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  بيماريها و عوارض ناشي از مواجهه با گرما
  

 
  بهجت كريميان:   گردآورنده

  :پيشگفتار

نفتي از نفت )محصوالت (فرايندهاي پااليشي كه نياز مبرم به منابع گرمايي جهت توليد برشهاي با توجه به ماهيت 
ي باز درمعرض هادر فضا فصول گرم سال و يا در همچنين اشتغال برخي از كاركنان در مناطق گرمسيري خام دارند 

قرلر گرفته و پتانسيل ابتال به عوارض ناشي از گرما برايشان وجود دارد لذا ناشي از منابع مصنوعي و طبيعي  گرماي
  :آشنايي كاركنان با هدف مجموعه حاضر با 

 . عوارض و بيماريهايي كه ممكن است در اثر كار در محيط هاي گرم ايجاد گردد -1
  .وشهاي پيشگيري و كنترل عوارض و آسيبهاي احتمالي ناشي از گرما ر -2

كه انتظار مي رود با مطالعه و بكار گيري آن توسط كاركنان در معرض مواجهه، اين مديريت به .تهيه شده است 
ش بهره و با آسايش و رفاه نيروي كار باعث افزاي هدف واالي خويش يعني حفظ  و صيانت از نيروي كار نائل آمده

  . وري گردد
  :خالصه پشت جلد 

و عوامل مؤثر بر اختالالت و  ناشي از كار در گرما اين مجموعه حاوي مطالبي است جهت آشنايي كاركنان با عوارض

   . عوارض ناشي از گرما و روشهاي كنترل و پيشگيري از عوارض گرما 

  

  :فهرست 

  مقدمه
  هدف

  عوارض ناشي از كار در گرما
  گرمازدگي

  گرماييضعف 
  عرق جوش

  غش ناشي از گرما
  )انقباض دردناك عضالت (كرامپ 

  خستگي گرمايي
  عوامل موثر بر اختالالت و عوارض ناشي از گرما

  روشهاي پيشگيري و  كنترل گرما 
  

  :مقدمه 



 

 ان از وسـايل و ماشـين آالت گونـاگون،   كـه مـي تـو    گرماي موجود در محيط كار از منابع مختلفي ايجاد مـي گـردد  
  .ندهاي توليد ، تابش خورشيد ، وسايل روشنايي مصنوعي ، انسان و شرايط جوي خارج از محيط كار نام برد فراي

هدف از كنترل گرما در محيط كار ، فراهم آوردن محيطي مناسب براي افزايش بهره وري كاركنـان يـا پيشـگيري از    
  .واردآمدن استرس حرارتي بر كارگران مي باشد 

رايندهاي مختلف توليدي ، نشان مي دهد يكي از مهمترين و متداول ترين مشـكالت بهداشـت   نگاهي به مشاغل و ف
  شغلي در محيط هاي كار ، شرايط جوي نامناسب و به عبـارتي ، كـار در محـيط هـاي گـرم اسـت ، بـه طـوري كـه          

. وجـود دارد   اين مشكل در مشاغل مختلف اعم از مشاغل كه در محيط هاي سرپوشيده يا روبـاز انجـام مـي شـود ،    
  درصورتي كه رديف دماي محيط كار به حدي باشد كه تعادل حرارتي انسان را بهم زند ، بـه شـاغالن فشـار گرمـايي     

وارد مي شود و انان در مقابله با فشار گرمايي ، پاسخ هاي فيزيولوژيكي نظير افزايش دماي بـدن ،  ) استرس گرمايي( 
  .د را نشان مي دهن... افزايش ضربان قلب و 

مـي توانـد بـه اخـتالالت ناشـي از گرمـا ،       ...  كه اين پاسخ ها بهمراه عوامل ديگر نظير خسـتگي ، كـم آبـي بـدن و     
كه اين باعث كاهش راندمان افـراد و بهـره وري   . بيماريهاي ناشي از گرما و حتي در مواردي به مرگ منجر مي شود 

  .رفتن نيروهاي كاري مي گردد توليد ، از دست رفتن روزهاي كاري و تضعيف يا از دست 
  به همين دليل آشنايي كاركنان با انواع اثرات و عوارض گرما بر بـدن و راههـاي پيشـگيري و درمانهـاي فـوري آنهـا       

  .مي تواند به كاهش عوارض ناشي از گرما در محيط كار كمك كند 
  ، بـه عوامـل مختلفـي بسـتگي دارد      عوامل مخاطره آميز محيطي ، شغلي و فردي ابتال به اخـتالالت ناشـي از گرمـا   

  كه وجود هر يك از اين عوامل به صورت مستقل يا تـوأم بـا سـاير عوامـل ممكـن اسـت بـا اعمـال فشـار گرمـايي ،           
  .شرايط براي ابتال به اختالالت ناشي از گرما را مهيا سازد 

  . ـ رطوبت نسبي دماي هوا ـ ميانگين دماي تابشي ـ سرعت جريان هوا: عوامل مخاطره آميز محيطي 
  هـا ـ لبـاس نامناسـب ـ       عـدم تطـابق فـرد ـ مصـرف ناكـافي مايعـات و الكتروليـت         :عوامـل مخـاطره آميـز فـردي     

لبـاس   -)اضافه وزن ، بيماريهاي ديوي ، ديابت ، فشار خون باال ، ناراحتي هـاي پوسـتي   ( شرايط جسماني نامناسب 
  . ... )ين ها ، باربيتورات ها و آمفتامين ها ـ فنويتاز( نامناسب ـ مصرف داروها 

   باركاري زياد ، شيفت كار طـوالني ، مواجهـه همزمـان بـا عوامـل فيزيكـي محـيط كـار        : عوامل مخاطره آميز شغلي 
  كـه در برخـي مـوارد باعـث عـدم       ( و برخي از تركيبات سمي ، بـه كـارگيري لـوازم حفاظـت  فـردي     )  بويژه صدا( 

  . و استفاده از پوشاك ضخيم و سنگين در زمان كار  ،)  تبادل دما و تعريق مي گردند
  
  

  :گرما در كار  عوارض ناشي از
اعمال اين فشار مي تواند با آثار ذهنـي و جسـمي   . كار در محيط گرم ، بدن را در معرض فشار گرمايي قرار مي دهد 

  :از جمله . مختلفي همراه باشد 
  عصـبانيت ، برافروختگـي ، تغييـر در خلـق و خـو       پاسخ هاي ذهني اوليه شامل افزايش تحريك پـذيري ،  -1

  ...و افسردگي و 
پاسخ هاي جسمي شامل افزايش فعاليت قلب ، تعريق ، عدم تعـادل آب و الكتروليـت ، و تغييـر در ميـزان      -2

 .جريان خون سطحي 
حاصل تركيب پاسخ هاي ذهني و جسمي به صورت كاهش راندمان كار ، كـاهش مهـارت انجـام كـار ، تشـديد      

  . رعت ظهور خستگي و كـاهش تمركـز و در نتيجـه افـزايش سـريع ميـزان خطاهـا ، نشـان داده مـي شـود           س
  :درصورتي كه فشار گرمايي از حدود مجاز بيشتر شود ، مي تواند اختالالتي را به شرح زير سبب گردد  

  )گرفتگي عضالني ( كرامپ عضالني  -



 

 تغيير در الگوي تنفس و ضربان قلب -
 ضعف -
 تعريق شديد -
 سردرد -
 )عرض جوش ( جوش گرمايي  -
 سرگيجه -
 كاهش كارايي -

 

الزم به ذكر است كه سردرد از اولين عالئم هشداردهنده اعمال فشار گرمايي است كه درصورت عدم آموزش مناسب 
  .كارگران و مسئوالن ممكن است مورد بي توجهي قرار گيرد 

  :ي بعدي به صورت زير بروز مي كند اگر مواجهه با گرما همچنان ادامه يابد ، عالئم و نشانه ها
  تغييرات فزاينده در الگوي تنفس -
 بض تند و شديد در ابتدا و سپس نبض تند و ضعيفن -
 سردرد شديد -
 گرفتگي شديد و دردناك عضالت -
 گيجي -
 )از پوستي سرد به پوستي داغ و خشك ( تغيير دماي پوست  -
 توقف عمل تعريق -

 

ــر    ــاي قرارگي ــارگري گوي ــر ك ــق در ه ــف تعري ــت    توق ــي از گرماس ــوارض ناش ــدي ع ــر ج ــرض خط   . ي او در مع
  زماني كه تعريق متوقف مي شود ، دماي مركزي بدن بسرعت افـزايش خواهـد يافـت و درصـورتي كـه دمـاي بـدن        

  .درجه يا بيش از آن برسد ، شرايط وقوع گرمازدگي فراهم شده است  41به 
  :شوند به دو گروه طبقه بندي مي  ناشي از گرما عوارضبطور كلي 

جوش هـاي گرمـايي بـه    . گروه اول عوارض خفيف است كه شامل سوختگي پوست و جوش هاي گرمايي مي باشند 
  .علت بسته شدن دهانه غدد عرق ايجاد مي گردد 

گروه دوم عوارض شديد است و شامل پنج سندرم باليني است كه ممكن است به علت تماس با دماي محيطي بـاال ،  
گرمازدگي ، خستگي ناشي از گرمـا ، كرامـپ هـاي    : ب كاهش شدت ، اين سندرم ها عبارتند از به ترتي. ايجاد شود 

  .سنكوپ گرمايي و اختالالت پوستي  ،گرمايي
   پوست فـرد بسـيار گـرم و خشـك    .  آغاز بيماري ناگهاني بوده و بيمار بيهوش مي گردد،  گرمازدگيدر: گرمازدگي 

  .نبض تند مي باشد  و
در سيستم كنترل كننده حرارت بدن رخ داده و به صورت عالئم نـاتواني سيسـتم اعصـاب     اختاللاين حالت بدنبال 

  درجـه و اخـتالالت شـديد فيزيولوژيـك       41مركزي ، كاهش تعريق ، افزايش درجه حرارت مركزي بدن به بيش از 
  .و بيوشيميايي تظاهر مي كند 

سيسـتم مركـزي يـا محيطـي      خـتالل در ا،  محيط گرم فعاليت بدني شديد در  :  ممكن است به دنبال گرمازدگي
يـا عـدم كفايـت افـزايش      و نداشتن تطابق محيطي ،تنظيم حرارت بدن ، عدم آگاهي يا ناتواني در ترك محيط گرم 

  . حادث گردد،  برون ده قلب به هنگام مواجهه با گرما
دو عضو اخير هميشه . د بستگي دارد وضعيت فرد به ميزان صدمه وارده به سيستم اعصاب مركزي ، كليه ها و كب

نارسايي قلبي ، آريتمي ، گشادشدن عروق ، : عوارض آسيب سلولي ناشي از گرما عبارتند از . آسيب مي بينند 
كاهش فشار خون ، ادم مغزي ، نارسايي حاد كليوي ، سندرم نارسايي تنفسي بزرگساالن ، خونريزي گوارشي ، 

  ...سيم سرم ، كاهش قند خون و نارسايي حاد كبدي ، افزايش پتا



 

  
سنكوپ گرمايي از بين رفتن ناگهاني هوشياري به علت انبساط عروق پوستي است كه بـه دنبـال    :سنكوپ گرمايي 

حمالت ناگهاني معموالً بعد از فعاليت بدني و كار شديدي كـه  . آن كاهش فشار خون مغز و سيستميك رخ مي دهد 
  .ي كشد ، ايجاد مي شود ساعت در محيط گرم طول م 2حداقل 

  .ميلي متر بوده است  100پوست سرد و مرطوب و نبض ضعيف است و فشار خون سيستوليك معموالً كمتر از 
  

  ضعف گرمايي
  :عالئم و نشانه هاي اين عارضه عبارتند از 

  .سردرد ، تهوع ، سرگيجه ، ضعف ، تشنگي و تلوتلوخوردن 
البته به چنـدين دليـل ضـعف    . ي سريع و بموقع ، بخوبي پاسخ خواهد داد خوشبختانه اين وضعيت به اقدامات درمان

گرمايي را نبايد كم اهميت انگاشت ، اول اينكه غش ناشي از ضعف گرمايي ممكن است بسيار مخاطره آميـز باشـد ،   
. يازمند است به عنوان مثال ممكن است فرد عهده دار هدايت دستگاه يا فرآيندي باشد كه مراقبت و نظارت دائم را ن

  دراين صورت وقوع غش مي تواند موجب مخاطرات جدي جاني و مالي شـود ، دوم اينكـه ممكـن اسـت بـه واسـطه       
  غش ، صدمات و جراحات جدي به او وارد گردد ، و در نهايت اينكه برخـي از عالئـم و نشـانه هـاي ضـعف گرمـايي       

  .ناخته مي شود مشابه گرمازدگي است و عارضه اخير به منزله فوريت پزشكي ش
افرادي كه دچار عوارض ناشي از ضعف گرمايي مي شوند ، بايد از محيط گرم خارج شـده و مايعـات از دسـت رفتـه     

  .همچنين بايد به آنها توصيه كرد به اندازه كافي استراحت كنند . بدنشان جبران شود 
ز رژيم غذايي كم نمك استفاده مي كننـد  درخصوص اشتغال به كار افرادي كه داراي مشكالت قلبي بوده يا ا احتياط

  .بايد در مورد اقدامات الزم با پزشك مشورت شود 
  

  )جوش گرمايي ( عرق جوش 
اين عارضه يكي از متداولترين مشكالت كار در محيطهاي گرم يا گرم و مرطوب است كه به صورت بروز جوش هايي 

تماس با بدن عرق كردن بخـوبي امكـان پـذير نيسـت ،     قرمزرنگ معموالً در نقاطي كه لباس تنگ است و به واسطه 
  اين عارضه معموالً در نقـاطي از پوسـت مشـاهده مـي شـود كـه پيوسـته بـه دليـل تبخيـر عـرق ،            . روي مي دهد 

  .خيس است 
  . زماني كـه جـوش هـا سـطح زيـادي از پوسـت را دربرگرفتـه يـا عفـوني شـوند ، بسـيار آزاردهنـده خواهنـد بـود               

  .ا بازگشت فرد از محيط گرم به محيط خنك ، جوش ها بهبود مي يابند در اغلب موارد ب
  

  غش ناشي از گرما
  علت غش ناشي از گرما ، تجمع خون در پاهـا ، دسـتها و انـدام هـاي انتهـايي و نرسـيدن اكسـيژن كـافي بـه مغـز           

حيط گرم كـار مـي كننـد ،    شناخته شده است و معموالً در كساني كه با گرما تطابق نيافته و به صورت ايستاده در م
واكنش فوق اگرچه همانند واكنشـي  . ممكن است فرد هوشياري خود را از دست بدهد در اين پديده . روي مي دهد 

حمله غش ناشي از گرما . است كه در نتيجه خستگي گرمايي روي مي دهد ، اما تأثيري بر تعادل گرمايي بدن ندارد 
وي مي دهد ، اما حركت فرد به جاي سكون و همچنين ايجاد تطابق تدريجي معموالً بسرعت و غيرقابل پيش بيني ر

  .در كارگر از احتمال بروز چنين عارضه اي مي كاهد 
  

  ) :انقباض دردناك عضالت ( كرامپ 
  .حرارتي ممكن است در بين كساني در هواي گرم مشغول كارند ديده شود كرامپ 



 

گـاهي از اوقـات   . بنيه هستند ال روز مي نمايد و افراد مبتال عموماً ضعيفاين عارضه معموالً در نيمه دوم شيفت كار ب
  عالئم عمومي قبلي نظير سردرد و سرگيجه وجود دارد ولـي اختصاصـاً بـروز درد انقباضـي شـديد در ماهيچـه هـاي        

قسـمتهاي بـاالي   در اكثر مواقع ، حمله از ماهيچه هاي ساق پا شروع شده و به . بكار گرفته شده ناگهاني خواهد بود 
  پا و شكم گسترش مي يابد و يا اينكه ابتـدا در ماهيچـه هـاي دسـت و بـازو و سـپس در ماهيچـه هـاي پـا و شـكم           

  .درد بصورت متناوب بوده و هرچند دقيقه يكبار با شدت زياد فرد را مي آزارد . شروع مي گردد 
  ن مقـدار زيـاد آب در پـي ، تعريـق شـديد      اين حالت در حقيقت شكلي از مسموميت با آب است كه بدنبال آشـاميد 

  آشاميدن نوشابه اي حاوي كلـر و سـديم   . در محيط گرم ايجاد مي شود و منتهي به كاهش غلظت پالسما مي گردد 
  .تنها چيزي است كه بعنوان درمان بايستي بكار رود ) نمك ( 

. از دست دادن آب و نمك بدن پيش مي آيد تحليل قوا در اثر حرارت بهمراه : تحليل قوا در اثر حرارت و گرمازدگي 
  .غلظت مايعات بدن تغيير چنداني نمي كند ولي كاهش حجم خون سبب بروز عالئم مي گردد 

  . طي چند روز فرد از ضعف خستگي و سر درد شكايت دارد كه ممكن است با بي اشـتهايي و اسـتفراغ همـراه باشـد     
  .گ پريدگي ، كاهش فشار خون و تعريق زياد مواجهه خواهد شد فرد با عالئم نارسايي گردش خون همراه با رن

  . در حالي كه در گرمازدگي ، عالئم ناشي از اختالل در تنظـيم درجـه حـرارت و ايجـاد تعـادل بـا درجـات باالسـت         
  .درجه سانتيگراد است  40/ 6شروع عالئم ناگهاني است و فرد يكباره بيهوش شده و حرارت بدن وي حداقل 

  
  گرماييخستگي 

خستگي گرمايي اگرچه جدي ترين مشكل بهداشتي ناشي از گرما نيست ، امـا يكـي از   
اين عارضه زماني روي مي دهد كه فرد تعريق زيادي نموده . متداول ترين عوارض است 

، اما با وجود از دست دادن بخش زيادي از مايعات بدن ، آب به اندازه كافي ننوشيده يـا  
  به بيـان سـاده ، چنـين كـارگري را مـي تـوان فـردي        . باشد  نمك كافي مصرف نكرده

  .با پوست خيس ، رنگ پريده و ضعيف توصيف كرد 
و مشـاغل  خستگي گرمايي موجب افت رانـدمان فعاليتهـاي حسـي ، حركتـي ، فكـري      

عدم تطابق يكي از عوامل مستعدكننده ابـتال بـه چنـين عارضـه اي     . نظارتي مي گردد 
  .است 

  ر گرمايي ، تنها راه درماني بـراي خسـتگي گرمـايي ، پـيش از رسـيدن بـه شـرايط بسـيار جـدي          برطرف كردن فشا
همچنين اجراي برنامه ايجاد تطابق و برنامه هاي آموزشي براي افرادي كه در محيط گرم مشـغول  . و خطرناك است 

  .بكارند ، در پيشگيري از اين عارضه مفيد خواهد بود 
  
  
  
  

  ثر بر اختالالت و عوارض ناشي از گرماعوامل مو
. گذشته از عوامل محيطي و باركاري ، عوامل متعددي بر قابليت انسان براي مقابله يـا تطـابق بـا گرمـا تأثيرگذارنـد      

به همـين دليـل   . بسياري از اين عوامل ممكن است نقشي كمك كننده در ابتال به اختالالت و عوارض داشته باشند 
  :برخي از اين عوامل عبارتند از . ن عوامل ضروري است توجه كافي به اي

مربوط به زماني است كه فرد فرصت كافي جهت تطابق ندارد يا شرايط ايجاد تطابق فـراهم  : فقدان تطابق  -1
 .نيست 



 

  برخي از خصوصيات جسماني يا بيماري ها ممكن است هماننـد يكـي از عوامـل ايجـاد     :  وضعيت سالمتي  -2
 .الالت و عوارض ناشي از گرما در بدن عمل كنند يا تشديدكننده اخت

اختالالت پوستي ممكن است از يك طـرف محـدوديت ميـزان تعريـق را موجـب گرديـده و بـه تشـديد         ـ   الف
  .اختالالت ناشي از گرما منجر شود ، از سوي ديگر در نتيجه گرما و رطوبت محيط شدت يابد 

  بليت هاي بدن در مقابله با گرما بكاهند يـا بـه دنبـال مواجهـه     عروقي ممكن است از قا ـ   بيماريهاي قلبيب ـ  
  .با گرما تشديد شوند 

  ديابت كامالً كنترل نشده ممكن است منجـر بـه از دسـت رفـتن آب بـدن گرديـده و مواجهـه بـا گرمـاي          ج ـ  
  .بيش از حد ، موجب وخيم تر شدن حال فرد مي شود 

براي حركت مي كند و از طرفي به دليل وجود اليه هاي چربي ،  هـ ـ چاقي فرد را نيازمند صرف انرژي بيشتري 
  از ايـن رو هـر دو مـورد فـوق بـر انباشـت انـرژي گرمـايي در بـدن          . ميزان دفع حرارت از بدن كاهش مي يابد 

  .مي افزايند 
ـ       : تحت درمان بودن و استفاده از دارو يا مواد مخدر  -3   د اين مورد قادر اسـت نـوع پاسـخ بـه گرمـا و نيـز رون

داروها و اقدامات درماني مختلف احتماالً بر سيستم ها و واكنش هاي . ايجاد تطابق را تحت تأثير قرار دهد 
 .مختلف بدن تأثير مي گذارند 

  افرادي كه سـابقه ابـتال بـه عـوارض شـديد ناشـي از گرمـا دارنـد ،         : سابقه ابتال به اختالالت ناشي از گرما  -4
در غالب مـوارد ، اخـتالل در سيسـتم    . چار عدم تحمل گرمايي شوند بندرت ممكن است پس از بهبودي د

 .دفع گرما ، عامل اصلي چنين پديده اي ذكر شده است 
  

  :كنترل گرما  پيشگيري و  روشهاي
  :براي كنترل گرما در محيط كار ، سه روش كلي كاربردي به شرح زير وجود دارد 

  كنترل اداري -1
 تعديل شرايط گرمايي محيط كار -2
 اده از وسايل حفاظت فردياستف -3

پيش از كاربرد هر نوع روش كنترل ، مي بايست نوع فشار گرمايي موجود در محـيط كـار تعيـين شـود ، زيـرا روش      
  .كنترل گرماي تابشي با روش كنترل گرماي جابه جايي متفاوت است 

رماي محيط و نوع كاري كـه كـارگر   از اين رو ، افزون بر گرما ، مي بايست بار گرمايي موجود ، منبع گرما و ميزان گ
به طور كلي ، ممكن است يك روش كنترل خاص در يك محيط رضايت بخش باشد . انجام مي دهد ، مشخص گردد 

  .ولي در بسياري موارد الزم است تركيبي از روشهاي گوناگون كنترل بكار بسته شود 
 :روش اداري براي كاهش فشار گرمايي  -1

كاهش فعاليت جسماني كه كارگر بايـد در محـيط گـرم انجـام دهـد ، يكـي از       : كاهش فعاليت جسماني  -الف
اگر فعاليت بدني كارگر كم شود ، ميزان سوخت و ساز پايين آمـده و در نتيجـه كـارگر    .  استروشهاي كنترلي 

  .كمتر به تنش گرمايي دچار مي شود 
توان تغييراتي در تمـاس كـارگر بـا گرمـا     افزون بر كاهش فعاليت جسماني مي : تغيير تماس كارگر با گرما  -ب

  .ايجاد نمود 
يكي از روشها ، ايجاد برنامه منظم كار و استراحت براي راحتي كارگر مـي باشـد ، اينكـار بـه وسـيله       •

در اين مكان ها درجـه حـرارت هـوا بايـد بـه      . اختصاص دادن مكان هاي استراحت تكميل مي گردد 
  .رجه سانتي گراد نگه داشته شود د 24وسيله تهويه مطبوع پايين تر از 



 

درصـورت  . روش ديگر ، تدوين برنامه كار براي مشاغلي كه در محيط گرم انجام مي شوند ، مي باشد  •
  امكان ، فرآيند گرمازا بايد در اوقات خنك تـر روز انجـام پـذيرد ، در ايـن صـورت بارگرمـايي محـيط        

  .كم مي شود 
درجه سانتي گراد در نزديكي محل كـار بـراي كـاهش      15الي    10تهيه آب خنك با درجه حرارت  •

  احتمال از دست دادن آب و الكتروليت ها كه نتيجه آن عوارض ناشي از گرمـا اسـت و آبخـوري بايـد     
درصـد نمـك محلـول ، امكـان ايجـاد       1/0با تهيه آب آشـاميدني حـاوي   . در نزديكي محل كار باشد 

اين روش بر استفاده از قـرص هـاي نمـك    . مي يابد  كرامپ هاي گرمايي به طور قابل توجهي كاهش
  .برتري دارد 

  برخي افراد نسبت به گرمـا حساسـيت بيشـتري دارنـد كـه ايـن امـر خـود مـي توانـد            :معاينات كارگران ) پ
از اين رو ، بـه منظـور شناسـايي افـراد حسـاس ،      . هاي ناشي از گرما در اين افراد مي شود بب بروز ناراحتي س

  برخـي از بيماريهـا   . ش از استخدام كـارگراني كـه بايـد در محـيط گـرم كـار كننـد ، الزامـي اسـت          معاينات پي
همچنـين در هنگـام معاينـات    . مانند بيماريهاي قلبي و عروقي و شرايط مناسب عمومي بدن داراي اهميت اند 

  زيــان آور گرمــا دوره اي بايــد تغييراتــي كــه گرمــا در شــرايط جســماني كــارگر ايجــاد كــرده و ميــزان اثــرات 
  .بر روي كارگر تعيين شود 

پيش از اينكه كارگر در محيط گرم مشغول بكار شود ، بايد آموزش و مهارت هـاي الزم   :آموزش كارگران ) ت
  در مورد محيط كار به او داده شود و كارگر نسبت به خطراتي كه در محيط كار متوجه اوست كامالً آگـاه باشـد   

  :كارگر آموزش داده شوند عبارتند از  و مطالبي كه مي بايد به
 كنترل اداري -1
 .رات سازش با محيط گرم اث -2
 .به جبران آب از دست رفته نياز  -3
 .به جبران نمك نياز  -4
 .خيص عاليم و درمان بيماريهاي ناشي از كار در محيط گرم تش -5
 .بر روي تحمل گرما ... ات الكل ، كم خوابي ، بيماريها و اثر -6
 . س مناسب جهت كارلبا -7
 .به استراحت الزم براي دوري از محيط گرم نياز  -8

  .با شركت در برنامه آموزشي ، افراد با خطراتي كه در تماس با فشار گرمايي وجود دارد ، آشنا مي شوند 
  مطالعات بسياري نشان داده اسـت كـه برنامـه مناسـب سـازش ، باعـث كـاهش         :سازش كارگران با گرما ) ث

. به طوركلي ، به يك برنامه دوهفته اي سازش نياز اسـت  . ران صنايع گرم مي شود تنش گرمايي در ميان كارگ
در طول دوره كارگر بتدريج با محيط گرم تماس پيدا نموده و تطابق هاي فيزيولوژيك در بدن او بـراي كـاهش   

شـش روزه  مركز تحقيقات ملي بهداشت و ايمني شغلي آمريكا ، يك دوره . تنش هاي گرمايي به وجود مي آيد 
درصد بار گرمايي و ميزان كـار   50را براي سازش با گرما توصيه مي كند به گونه اي كه در روز نخست كارگر با 

  .در تماس مي باشد 
 
 :تعديل شرايط گرمايي محيط كار  -9

يكي از بهترين روشهاي كنترل تماس در محيطي : تعديل در گرماي محيط كار با كنترل گرماي جابجايي ) الف
  . ارگر بـا گرمـاي جابجـايي مواجهـه اسـت جـدا كـردن كـارگر و قطـع تمـاس بـا عامـل زيـان آور اسـت               كه ك

اين روشها بـر پايـه نـوع كـار     . روشهاي گوناگوني براي جلوگيري از تماس كارگر با گرماي جابجايي وجود دارد 
  :مورد استفاده قرار مي گيرند و عبارتند از 



 

  سياري اوقات كه بار گرمـايي جابجـايي وجـود دارد كـاربرد تهويـه عمـومي       در ب) : ترقيقي ( تهويه عمومي ) ب 
جريان گردشي هوا توسط بادبزن هاي خنك كننـده موجـب كـاهش    . براي كاهش فشار گرمايي سودمند است 
  با اين وجود ، الزم بـه يـادآوري اسـت كـه هرگونـه جريـان گردشـي        . گرماي جابجايي در محيط كار مي شود 

  درجـه سـانتي گـراد باشـد ،      35اگـر دمـاي محـيط بـيش از     . دماي هوا را كاهش نمي دهـد   هواي محيط كار
  جريان هوا نه تنها موجب افزايش دفع گرما از بـدن نمـي شـود ، بلكـه كـاهش گرمـا در محـيط را نيـز سـبب          

  كنـد   در محيط هايي كه گرماي جابجايي وجود دارد به دليل اينكه هواي گرم بـه بـاال صـعود مـي    . نمي گردد 
و از طريق هواكش ها در سقف به بيرون فرستاده مي شود ، مي توان توأماً با تهيـه هـوا از خـارج محـيط كـار ،      

البته هواي بيرون مي بايست دمايي پايين تر از دمـاي هـواي محـيط كـار     . خنك كنندگي موثرتري ايجاد كرد 
 .داشته باشد تا بار گرمايي در محيط كار را كم كند 

در موارد خاص كه هواي بيرون به اندازه كافي براي خنك كـردن محـيط سـرد    : هواي محيط كار  حذف گرماي
اين كار را مي توان با خنك كردن هوا به وسيله آب يا سـرد نمـودن   . نمي باشد ، بايد هواي بيرون را سرد نمود 

ن بـه وسـيله دسـتگاه    خنك كردن هـوا بـه وسـيله آب يـا سـرد نمـود      . به وسيله دستگاه سردكننده انجام داد 
  . خنك كردن بـه وسـيله آب ، توسـط عبـور هـوا از ميـان آب فشـانها انجـام مـي گيـرد           . سردكننده انجام داد 

  در اين روش انرژي گرمايي الزم براي تبخير آب از هوا گرفته مي شود به ايـن ترتيـب هـوا خنـك مـي گـردد ،       
 .هزينه گزافي را ايجاد مي كند البته سردكردن به وسيله دستگاههاي سردكننده معموالً 

شرايط آب و هوايي محل كارخانه مي تواند به بارگرمـايي محـيط درونـي    : حفاظت در برابر شرايط آب و هوايي 
. تابش خورشيد ، گرماي محيط و رطوبت هوا مي توانند سبب افزايش فشار گرمـايي شـوند   . كارگاه اضافه كند 

  ر پنجره ها مي توانـد بـه گونـه اي مـوثر موجـب كـاهش دمـاي تابشـي         استفاده از شيشه هاي بازتاب كننده د
افشاندن آب بر روي سقف كارگاه مي تواند باعث تبخير و در نتيجـه كـاهش دمـاي سـقف     . در محيط كار شود 

 .افزون بر اينها ، عايق گذاري كافي در ديوارها و سقف مي تواند نتيجه اي مطلوب دهد . گردد 
 

  :محيط با كنترل گرماي تابشي تعديل در گرماي ) ب
به طور كلي ، سه روش كـاربردي در كـاهش بـار    . يكي از منابع اصلي فشار گرمايي در صنايع ، گرماي تابشي است 

  :گرمايي تابشي وجود دارد 
. براي كاهش بار گرمايي تابشي مي توان منبع تابش را عـايق گـذاري نمـود    : كاهش ميزان گرماي تابشي  •

گرما مي توان در بدنه خارجي جسم قرار داد تا باعث كـاهش گرمـاي تابشـي شـده و آنـرا      يك ماده هادي 
به اين منظور الزم است كه سطح خـارجي  . تبديل به گرمايي كند كه بتواند به شكل جابجايي خارج گردد 

منبع تابش را به وسيله يك شبكه حاوي آب پوشـش داد بـه گونـه اي كـه آب در داخـل شـبكه در حـال        
  .باشد و انرژي گرماي تابشي را جذب نموده و آنرا به بيرون انتقال دهد  گردش

به وسيله . اين روش يكي از راههاي موثر در كنترل گرماي تابشي است : حفاظ براي كنترل گرماي تابشي  •
چـون  . كاربرد حفاظ بين كارگر و منبع تابش ، از انتشار پرتو مادون قرمز در محيط جلـوگيري مـي شـود    

ي تابشي در يك خط مستقيم سير مي كند و به اين علت مهم است كه حفاظ در محلي مناسب بـين  گرما
 .دو نوع حفاظ گذاري قابل اجرا مي باشد . كارگران و منبع قرار داشته باشد 

  حفاظ بازتابي: الف 
  حفاظ جذبي: ب 

د و در حفاظ جذبي از ورقـه هـايي   در حفاظ بازتابي از ورقه هاي براق بازتاب دهنده پرتو تابشي استفاده مي شو
  .كه با رنگ سياه مات رنگ آميزي شده ، استفاده مي گردد 

  
  



 

 :استفاده از وسايل حفاظت فردي  -10
  برخي مواقع كه كارگر مجبور اسـت در محـيط گـرم بـراي انجـام كارهـايي ماننـد تعميـرات يـا نگـه داري بـه            

انتخابي مناسب مي باشد زيرا ممكـن اسـت اسـتفاده از    انجام وظيفه بپردازد ، استفاده از وسايل حفاظت فردي 
كـه بازتـاب دهنـده    ... كه شامل لباس ، دستكش ، نقاب و ( اما اين وسايل . يك حفاظ ثابت امكان پذير نباشد 

  در برخـي مواقـع باعـث محـدوديت در حركـت و تـنفس مـي شـود و همچنـين از          ) گرماي تابشي مي باشـند  
  در نتيجــه كــارگر تنهــا . نــك شــدن از ايــن طريــق جلــوگيري مــي كننــد تبخيــر عــرق بــدن و در نتيجــه خ

در جاهايي كه به تماس طوالني نياز باشد يـا كـاهش   . براي مدتي كوتاه قادر به استفاده از اين وسايل مي باشد 
  خنـك كـردن در ايـن لباسـها     . گرماي جابجايي اضافي الزم است مي توان از لباسهاي سردشونده استفاده كرد 

  ولـي ايـن نـوع لبـاس محـدوديت زيـادي       . عبور هواي سرد فشرده در ميان دو جدار لباس انجـام مـي شـود     با
از ديگر وسايل حفاظت فردي مي تـوان  . براي فعاليت ايجاد مي كند و فقط براي مواقع اضطراري سودمند است 

  .به پيش بندهاي بازتاب كننده ، دستكش ، كاله و حفاظ صورت اشاره كرد 
  
  : توجه

ـ        :درصورت بروز كرامپ گرمـايي     ه او مايعـات نمـك دار   ابتـدا شـخص را از محـيط گـرم دور نمـوده و سـپس ب
جهت پيشگيري در مشـاغلي كـه خطـر كرامـپ     . شود و درصورت لزوم بايد تزريق داخل وريدي انجام داد  خوراينده

  .تفاده كارگران قرار داده شود گرمايي وجود دارد ، قرص هاي نمك يك گرمي در كنار آب سردكن ها ، جهت اس
  

  بـراي ايـن كـار    . نمود و آن را مرطـوب نگـه داشـت     كدر آغاز بايد پوست را سريع خن :درصورت بروز گرمازدگي 
و يـا شـخص را    نمـوده و يا بدن وي را با اسفنج خـيس ، مرطـوب    هفرد را در ملحفه يا حوله مرطوب و سرد قرار داد

  ).ساعت اوليه رخ مي دهد  24اغلب مرگ ها در گرمازدگي در  . (درون آب سرد غوطه ور ساخت 
  

  بيمـاري هـاي   .  خوابانيدن بيمـار بـه پشـت ، خنـك كـردن آن و تجـويز مايعـات        :گرمايي  درصورت بروز سنكوپ
  .زمينه اي بايد بررسي و درصورت نياز درمان گردند 

  
خشك و تميز نگه داريد ، لبـاس نخـي و آزاد    به منظور جلوگيري از عفونت ، پوست را :در صورت بروز عرق جوش 

  به تن كنيد ، دوش آب خنك و تهويه هـوا بسـيار مـوثر اسـت ، اسـتفاده از برخـي پمادهـا احتمـاالً در كـم كـردن           
  .خارش مفيد خواهد بود 
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