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بیماری های 
فصل گرما

زشکیدهمین کارگاه آموزشی تابستانه واحدپ
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ماگرفصلمورد وقتی در

یاد بهمعموالًشودمیصحبت

افتید؟؟؟ها میکدام بیماری
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گرمازدگی یبیماری های اسهال
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اسهال
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ری  اما چرا هنوز در مقابله با این بیما
سردرگم می شویم؟

اسهال یکی از قدیمی ترین و شایع ترین
...بیماری های بشر است
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دارد؟و اسامی متفاوتی علل چرا اسهال 
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چالش های ذهنی بیمار
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مقدمه؛

(دستگاه گوارش)بخشی از سامانه حفظ مایعات بدن 
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تقسیم بندی پزشکی اسهال
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طبقه بندی اسهال به زبان ساده تر

1401تابستان -واحدپزشکی

خوردن مواد دیرجذب یا غیرقابل جذب، آب « اُسمزیاسهال •
بدن را به سمت دستگاه گوارش می کشاند

ایش  باعث افزیا غیرعفونیعوامل عفونی «ترشحیاسهال •
ترشح مایعات در دستگاه گوارش می شوند

، در اثر تهاجم عامل بیماریزا به مخاط گوارش« التهابیاسهال •
خلط، خون و پروتئین خارج شده و باعث اسهال می شود  

اهش کبه گندم یا به دالیلی مثل حساسیت «سوءجذباسهال •
ود  نشده دفع می شهضم و صفرا، مواد غذایی به خوبی جذب نشده 

در اثر افزایش حرکات گوارشی مدت زمان«حرکتیاسهال •
تماس غذا با مخاط روده کم شده و نیم هضم دفع می شود  
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دچند نکته ساده درمورد اسهال به خاطر بسپاری

مدت زمان بیماری؛  
حادهفته اسهال 2کمتر از بیماری 

 (باکتری، ویروس، انگل)است موارد عفونی% 90اسهال حاد در
 اغلب اسهال های عفونیدر جوامعی که اصول اولیه بهداشت رعایت می شود

وجود آب یا غذای آلوده مگر اینکه تاریخچه ای از مصرف ویروسی است
دیده شوددر آزمایش مدفوع گلبول سفید یا قرمزداشته باشد و یا 

است  مزمنهفته اسهال 4بیشتر از و 
  علل غیرعفونی در اسهال مزمن نقش بیشتری دارند

 هستندانگل هادرموارد عفونی شایعترین

1401تابستان -واحدپزشکی
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مواردی که در اسهال اهمیت دارد
چرا؟. خطرناک تر استسال5زیر افراد اسهال درسن؛ 1.

لتهابی تب نیز به نفع اسهال اوجود خونی، اسهال خلطی یا عالوه بر تب؛ 2.
است که نیاز به درمان اختصاصی دارد

اسیدرا بشنکاهش آب و امالحعالیم بررسی وضعیت آب و امالح بدن؛ 3.

ان؛  مسافرت اخیر؛ ابتالی همزمان اطرافی: بیمارتاریخچه موارد مهم در 4.
بستری اخیر در بیمارستان؛  

:رایجترین هاداروهای که احتمال ایجاد اسهال دارند را بشناسید؛ 5.

1401تابستان -واحدپزشکی

سایراعصابچربی-ضد قندهاآنتی بیوتیکونفشارخ-قلبیگوارشی

! مسهل ها
ضد اسیدها

داروهایی که 
دمنیزیوم دارن

کاپتوپریل
اناالپریل

دیگوکسین
هیدراالزین

یلین مشتقات پنی س
اسفالوسپورین ه
اریترومایسین
کلیندامایسین

استاتین ها
جم فیبروزیل
کلوفیبرات
مت فورمین

لیتیوم
ینفلوکست

آلپرازوالم
والپروئیک

داروهای شیمی درمانی
نمسکن های گروه آسپیری

لووتیروکسین
تئوفیلین
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اسهال عفونی
بیماریزا چطور وارد بدن می شود؟ عامل 

1401تابستان -واحدپزشکی

ی روش اصلدهانی است و دو -مدفوعییک بیماری اسهال 
:داردانتقال 

آلودهدستانتقال از طریق : مستقیمروش -1
به آب یا غذاآلوده شدن : غیرمستقیمروش -2

حیوانانسان یا مدفوع 
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اسهال عفونی
کند؟عامل بیماری زا چگونه در بدن اسهال ایجاد می

1401تابستان -واحدپزشکی

چسبیدن یا تهاجم به مخاط
ودچسبنمیمخاطبهفقطبرخی•

کهمیشوندآبکیاسهالبهمنجر
میشودایجادروز1-7ازبعد

برخی تهاجم خفیف به مخاط  •
د است اما بعآبکیدارند، اسهال 

ایجاد میشودروز 1-3از  

گروهی تهاجم شدید دارند که •
و تبمنجر به روز 1-7بعد از 
می شودخونیاسهال 

تولید سم

ر د-تولید قبل از ورود به بدن•
(مسمومیت غذایی)غذا آب و 

کمتر عالیم در همان روز اول و اغلب در 
بروز می کندساعت8از 

(سینانتروتوک)روده درسمتولید•

بروز می کندساعت72الی 8ظرف 

ورود به سلولها و تولید سم •
(سیتوتوکسین)داخل سلول 

بروز می کندساعت72الی 12ظرف 
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انواع مهم اسهال



Page 17

مسمومیت غذایی-1
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انواع مهم اسهال؛

(عالیم)مسمومیت غذایی-1

ن است اما طول دوره عالیم آطوفانیاگرچه بروز عالیم مسمومیت غذایی 
(تا زمان دفع سم)و اغلب قابل درمان در منزل است ( یک روزه)کوتاه

1401تابستان -واحدپزشکی

بروز تاخیری
ساعت16بعداز عالیم 

ن اسهال آبکی که ممک
است خونی شود

آب آلوده
ساالد

گوشت قرمز و سفید
تخم مرغ
لبنیات

بروز نسبتاً سریع

ساعت8-16ظرف عالیم 

درد شکم واسهال

حبوبات نپخته
گوشت قرمز و سفید

آبگوشت
غالت

سبزیجات

بروز فوری
ساعت6الی 1ظرف عالیم 

لتهوع، استفراغ واسها

غذاهایی که خارج یخچال مانده 
(مثالً در پیک نیک)

گوشت قرمز و سفید
تخم مرغ

غذاهای حاوی مایونز 
پلو

شیرینی تر و کرم دار
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انواع مهم اسهال؛

(موارد خاص)مسمومیت غذایی-1

یاز به ایجاد میکنند که گاهی نمسمومیت غیرعفونی برخی غذاها 
:  درمانهای ویژه تر در بیمارستان دارد

درد شکم، اسهال، تهوع و استفراغظرف چندساعت// های سمیقارچ* 
همراه با عالیم عصبی یا نارسایی کبد

شکم، اسهال،درد ظرف چندساعت// جوانه زده یا نارسسیب زمینی * 
گرفتگی گلوتهوع و استفراغ همراه با 

راه با اسهال و استفراغ همبه سرعت// در مبتالیان به فاویسمباقاال* 
تجزیه گلبولهای خون

فراغ  و استاسهال، تهوع به سرعت// با واکنش شبه هیستامینیماهی* 
گیسوزش دهان و گلو، تپش قلب، سردرد، گیجی و برافروختهمراه با 

1401تابستان -واحدپزشکی
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بوتولیسم-2
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انواع مهم اسهال؛

(کنسروهای آلوده)بوتولیسم -2

ی تواند  کردن، کنسرو مفرآیند استریل در بی مباالتی درصورت •
ک  خطرناسمّ باشد که بی هوازی عاملی محل مناسبی برای رشد 

کندترشح می بوتولینوم 
.  هم وجود داردکشکسایر ظروف در بسته به ویژه در رشد امکان –
ف خاصی از این باکتری که شیرخواران را بیمار می کند ممکن است در ظرنوع –

(.ندهیدسال عسل 1کودکان زیر به )رشد کند عسل

استساعت 36الی 18دوره نهفتگی بوتولیسم •
تهوع، استفراغ، دل درد و اسهال: گوارشیعالیم –
ل دوطرفه و سرگیجه، اشکال در بلع و تکلم، گلودرد، دوبینی و فلج شُ: دیگرعالیم –

پایین رونده و قطع ادرار

ت اما اسبرابر اسید معده و آنزیم های گوارشی انسان مقاوم سمّ در •
.رودقرار بگیرد از بین می دقیقه در دمای آب جوش 15اگر 

.مراجعه شودبیمارستاندرمان؛ حتماً الزم است به •
1401تابستان -واحدپزشکی
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حصبه-3
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انواع مهم اسهال؛

(حصبه چیست؟)حصبه -3

روده ایسالمونلوز، تیفوئید و تببا اسامی هزارچهرهیک بیماری •
د، کل بدن را درگیر میکناسهال التهابیاست که عالوه بر 

(رفهلرز، سردرد، بی اشتهایی، ضعف، سرگیجه، درد عضالت و س)عالیم عمومی قبل از آن –

(موارد% 75)تب –
(موارد% 20-40)درد شکم –
بزرگ شدن کبد و طحال–
(موارد% 30)لکه های پوستی صورتی رنگ روی بدن –

ایجاد می شودآب و غذای آلودهبیماری اغلب از طریق خوردن •
!هفته طول بکشد3روز تا 3بیماری ممکن است از نهفتگیدوره –
(  یقطعاً آلودگی فضوالت انسان)ندارد انسانمیکروب حصبه میزبانی به جز –
.  ک استهم داریم که در انسان و حیوانات مشتر( پاراتیفوئید)شبه حصبه اما موارد –

ریایی مرغ و گوشت نیم پز، غذاهای داست اما تخم مرغ شایعترین عامل شبه حصبه 
.  هم می توانند بیماری را منتقل کنندنپخته، غذاهای خام و لبنیات

1401تابستان -واحدپزشکی
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انواع مهم اسهال؛

(چرا مهم است)حصبه -3

میت اه( در سامانه گوارشی)در ابتال یا عدم ابتال به این بیماری دفاع میزبان •
:این موارد سد دفاعی بدن را شکننده می کند. زیادی دارد

ناهمگون شدن پیوستگی روده ها در اثر جراحی یا بیماریهای مزمن–
کاهش اسید معده–
تغییر یا کاهش جمعیت میکروبهای مفید ساکن در دستگاه گوارش –

است که تشخیص آن کار ساده ای نیستهزارچهرهیک بیماری •
که در استکشت خونبرخی تست های آزمایشگاهی مفید است اما تنها راه تشخیص قطعی –

موارد مثبت می شود% 50بیماری طول کشیده فقط 

عارضه مهم دیگر  . احتمال درگیری مغز، مفاصل و استخوانها هم وجود دارد•
مرگبار استاست که شدن روده و خونریزیسوراخ 

مناسب دارد اما باید درست و به جا مصرف شودآنتی بیوتیک •
گاهی مصرف نابجای آنتی بیوتیک دوره ناقل بودن بیمار را زیاد میکند–
استسال اثربخش 2-5که برای البته واکسن هم دارد –

1401تابستان -واحدپزشکی
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وبا-4
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انواع مهم اسهال؛

(وبا چیست؟)وبا -4

میزبانی ، می شودهم نامیده (شبه وبا)کلرا و التور وبا که به اسامی •
.  همه گیر می شودماههای گرم سال و اغلب در ندارد انسانبه جز 

مایع در  میکروب وبا سمّی ترشح می کند که منجر به تراوش زیاد•
:  شودمی اسهال آبکی روده باریک و 

اهی  ناگهانی و قطع نشدنی که شبیه آب برنج و با بوی ماهی است و گاسهال–
فرد را دچار بی اختیاری در دفع می کند

زیاد بدون تهوعاستفراغ–
بیمار تب ندارد و در ابتدای بیماری دچار دل درد و زورپیچ نمی شود–
تشنگی بیش از حد و خشکی دهان، مخاط، اشک و پوست–
( ابه ویژه ساق پ)گرفتگی عضالت بی حالی، خستگی، و: عالیم دیگر–
طع  کاهش فشارخون، دل درد، ق: بعداز اینکه بیمار دچار کمبود آب و امالح شد–

...ادرار، سردی و کبودی اندام، نامنظمی ضربان قلب، نفخ شکم و 

1401تابستان -واحدپزشکی



Page 27

انواع مهم اسهال؛

(چرا مهم است)وبا -4

است زیرا مسری بسیار یک بیماری •
اما  )است مقاومانجماد سرمای یخچال و حتی میکروب وبا نسبت به –

(کشددرجه آن را می 70حرارت 
فقط اغلب حتی روز است 5و کمتر از بیماری کوتاه نهفتگی دوره –

طول میکشدساعت 48-12
یماری سه چهارم افرادی که میکروب وبا وارد بدنشان می شود عالیم ب–

!وبا می شوندناقلهفته 1-2پیدا نمی کنند اما به مدت 
میکندکمبود آب و امالح بیمار را دچار سریعاً •
اما درمان با  مهمترین گام درمان اصالح آب و امالح بدن است•

ن را هم الزم است به خصوص که دوره ناقل بودآنتی بیوتیک 
کاهش می دهد

واکسن هم دارد اما طول تاثیر آن زیاد نیست–
1401تابستان -واحدپزشکی
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موارد مهم و شایع کودکان-5
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انواع مهم اسهال؛

موارد مهم و شایع کودکان-5
اسهال  ان در کودکو است مقاوم به اسید معده که نسبت است میکروبی : شیگال•

. وندفقط دچار اسهال آبکی می شموارد اما بزرگساالن اغلب ایجاد می کندخونی 
می شوند که شاید منجر به تشنج شودتب باال کودکان بیمار اغلب دچار –
.هم درگیر و نارسا می شوندکلیه و قلب گاهی اندام های دیگر مثل –
داردآنتی بیوتیک نیاز به درمان با –

را ارانهم انسان و هم سایر پستاندکه انگلی با گسترش جهانی است : ژیاردیا•
بیشترین ابتال را دارندسال5کودکان زیر . مبتال می کند

ردل، تهوع،  نفخ، بزرگی شکم، سنگینی سانگل در روده باریک فعال است و منجر به –
.  می شوداسهال بدبو همراه با عالیم سوء جذب چربی

ارد در می آید تا زمانی که و( کیست)پس از ورود به روده بزرگ به شکل مقاوم –
!  روده باریک فرد دیگری شود

اد ایجبیماری مزمن ژیاردیا ممکن است طوالنی مدت در بدن بیمار باقی بماند و –
تامین و اسهال طوالنی و کمرنگ، اختالل رشد، کمخونی، افسردگی، کمبود وی: کند

خستگی مزمن
الزم استداروهای ضدّ انگل برای درمان –

1401تابستان -واحدپزشکی
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پیشگیری و درمان
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مقدمه ای بر درمان اسهال

بکیآیاچربفراواناسهالشکم،قاروقور:باشددرگیرباریکرودهاگر
راثدرمعموالً.داریمنشدههضمغذایحاویوبدبوکمرنگ،زردیاسبز
تاسمهمخیلیامالحوآبجایگزینیحالتایندر.میکروبهاستسم

بهلفمختقوامباکممدفوعوزورپیچ:شودمیدرگیربزرگرودهوقتی
رراًمکبیمار.باشدخونیابلغمحاویاستممکنکهداریمایقهوهرنگ
بسیاریدر.شودمیخارجکمیمدفوعاماشودمیدفعاحساسدچار
داردضدانگلیابیوتیکآنتیدرمانبهنیازموارد

راغاستفباهمراهاسهالباشد،شدهدرگیرهممعدهروده،برعالوهوقتی
لمشکرادرمانکهنوشیدنوخوردندراختاللبرعالوهاستفراغ.است

.دارددرمانیاهمیترفتهدستازمایعتفاوتدلیلبهکندمی
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1نکات مهم در درمان اسهال
نخوریدغذای جامد دارید، و استفراغتهوع اگر •

(40اسالید)باشد کم حجم و شروع غذای جامد باید با احتیاط –

بنوشید؛  ( حجم کممکرر در )مایعاتمقادیر زیادی •

بدن  وضعیت کاهش امالحبه تنهاییبسیار ضروری است اما نوشیدن آب آب–
را وخیم تر می کند 

اما ( از دست رفته جبران میشودنمک-قند-آبهمزمان )است ORSبهترین گزینه •
خودتان هم می توانید با انتخاب مناسب مایعات تعادل آب و امالح را حفظ کنید

وداستفاده میشسرماگر جبران آب و امالح به شیوه خوراکی میسر نشد از –
ندنیازمند به جبران آب و امالح به شکل سرم می شوشیرخواران و سالمندان معموالً •

است، نه اصالح قوام و جبران آب و امالح از دست رفتههدف درمان، •
(به اسالید بعد دقت کنید)! تکرر اجابت مزاج

1401تابستان -واحدپزشکی



Page 33

2نکات مهم در درمان اسهال
گوارشنددستگاه حرکاتکاهنده یا مخدّر ضدّ اسهال معمول داروهای •

ی در شرایطمگر )ضرورتی ندارد مصرف داروی ضد تهوع یا اسهال بسیاری از اوقات –
...(  مثل امتحان، سفر و

اسهال عفونی، مصرف این داروها به دلیل کاهش حرکات روده و عدم مواردی از در –
. می شوندطوالنی تر شدن بیماریدفع عوامل یا سموم بیماریزا باعث 

.ندباششاید خطرناک نقشی ندارند و حتی اسهال کودکان درمان این داروها اغلب در –

:الزم نیست، مگرآنتی بیوتیک و ضدّ انگلدر بیشتر اسهال ها •
...وژیاردیا، شیگال و وبا یا اسهال مسافران به مناطق آلوده: تشخیص های خاص–
...د ونوزادان، نقص ایمنی، سرطانی، کسانی که پروتز در رگ دارن: بیماران خاص–

داردبستری در بیمارستانشرایطی که معموالً نیاز به •
(به اسالیدهای بعد دقت کنید)آب بدن از دست دادن شدید –
سال1کوچکتر از شیرخواران در تب باال ماه و 3شیرخواران کوچکتر از –
امکان عفونت خون وجود داردنقص ایمنی بیمارانی که به دلیل –
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ارزیابی میزان از دست دادن آب و امالح
شیوه کالسیک 

1401تابستان -واحدپزشکی
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شدیدآبکمبود
کاهش فشارخون•

افزایش ضربان قلب•
و نبض ضعیف

خواب آلودگی،  •
گیجی و شوک

کردهعرقوسردشل،•

کبودی اندام•

بیش از کاهش وزن •
10%

کمبود آب متوسط
بیقرار و تحریک پذیر•

پوستکاهش ارتجاع •

یفشارخون وضعیتکاهش •
ه تغییر وضعیت از خوابیده ب)

(تادهنشسته یا از نشسته به ایس

کاهش ادرار •

گود رفتن چشمان و گود•
شیرخوارانمالجشدن 

%6-9کاهش وزن •

خفیفآبکمبود
رارهوشیار، کمی بیق•

تشنگی و خشکی•
دهان

میزان ادرار طبیعی•

کاهش تعریق به •
خصوص زیربغل

کاهش وزن به میزان•
5-4%

ارزیابی میزان از دست دادن آب و امالح
شیوه کمی ساده تر 
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جبران آب و امالح ؛
اس خانگی بسازید-آر-او

1401تابستان -واحدپزشکی
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؛ORSجبران آب و امالح با 
خفیفافراد گروه کمبود آب 
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؛ORSجبران آب و امالح با 
متوسطافراد گروه کمبود آب 

1401تابستان -واحدپزشکی

ضرب کنید تا  75وزن کودک را در عدد 
الزم به دست بیایدORSمیزان 

سی سی 1500کیلوگرمی باید 20مثالً یک کودک 
در یک روز بنوشدORS( لیتر1/5)



Page 39

؛ORSجبران آب و امالح با 
شدیدافراد گروه کمبود آب 
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!کنیدمراجعهمرکز درمانیمعطل نکنید و به یک 

حداقل دیگرانو ساعت6باید حداقل شیرخواران
سپس بستری و تحت سرم درمانی باشند وساعت3

ارزیابی وضعیت کمبود آب انجام شود
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پیشگیری

ز اجابت بعد او قبل از غذاآب و صابونشستشوی صحیح دست با : مهمترین
مزاج

 بلند باشد شستشو کامل انجام نمی شودناخناگر
اگر به سالمت آب اطمینان ندارید با آن مسواک نزنید و ظرف غذا نشویید

چگونه بخوریم و بنوشیم؟که نامطمئن است در سفر و مکانهایی 
 بنوشیدآب معدنی پرهیز کنید، درصورت امکان آب را بجوشانید یا یخاز

 کمرنگ فراوان بنوشیدچایدم نوش های داغ به خصوص

 ها را پوست بگیریدمیوهکنید و خودداری ساالدبخصوص خام غذای خوردن از

 سرو می شوند سفارش دهیدداغای که پختهغذاهای کامالً فقط

نیدغیرپاستوریزه مصرف نکلبنیاتخاصیت پیشگیری دارد اما سایر ماست
 را نخوریدبین راهی و تا حد امکان رستوران های دوره گرد غذای فروشندگان

 وداست باید قبل از خوردن کامالً گرم شیخچالغذایی که قبالً پخته شده و در

1401تابستان -واحدپزشکی
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بیماران اسهالیرژیم غذایی 

(  ر استکته با شوید یا زیره بهت)برنج •

تو تس(بدون سبوس)نان گندم •
(ورهساده یا پ)سیب زمینی پخته •

بیسکوییت ساده یا نمکی•
(دهشکه در آن پختهآبیبا)ماهیچه •

(  دجوشانده نشو/ ترش بهتر است)ماست•

وست  یا بخارپز بدون پمرغ آبپز•
(بعداز کاهش شدت اسهال)

سوپ رقیق اما صاف نشده  •
(کاهش شدت اسهالبعداز )

آب فراوان•
(پاستوریزه یا خانگی)دوغ •

چای کمرنگ•
(43اسالید)دمنوشوجوشانده•

لیموناد خانگی رقیق شده•
(خانگیوتازه)سیبآبوپوره•

(پخته یا آب هویج تازه)هویج •

موز رسیده•

1401تابستان -واحدپزشکی
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غذاهایی که مواد هضم نشدنی  •
اس، گالبی، بروکلی، ریو)زیادی دارند 

(  ذرت، خرما و سبزیجات مثل اسفناج

کمپوت•
غذاهای خیلی شیرین، چرب،  •

سرخ کردنی و فرآوری شده
مغزهای خام•
گوشت گاو  •
یازکلم، نخود، لوبیا و پ: مواد نفّاخ•

ینوشابه و آب میوه صنعت•
میوه های خیلی رسیده•
نوشیدنی های اسانس دار•
قهوه•
(دوغبجز ماست و)شیر و لبنیات •

سوربیتول  که های میوه •
یی  یا قند باال( گیالس، هلو، آلو)
دارند( انگور و خربزه)

1401تابستان -واحدپزشکی

بیماران اسهالیپرهیز غذایی 
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داروهای گیاهی

گیاهان اول در مورد عوارض، میزان مصرف و موارد منع مصرف •
نماییدکسب کنید سپس از آنها استفادهاطالعات کافی دارویی 

:چند نسخه پر کاربرد•
چای سیب و بابونه–
آویشن+ سنبل الطیب+ بومادران–
عسل+ آبلیمو+ شربت نعنا–

تیاط کنیدبیشتر احکودکان، سالمندان و زنان باردار یا شیردهبرای •

1401تابستان -واحدپزشکی

پودر گیاهدم کرده و جوشاندهمیوه خام

ازگیل
تمشک
یتوت فرنگ

سیب قرمز

بار در روز یک لیوان میل شود3دم کرده و-دم آلبالو
تبرگ، گل، ساقه، ریشه و پوست انار هم دم کرده هم جوشانده مفید اس-انار

استکان مثل چای میل شود1روز بار در3کرده، دم-فرنگیتوتوتمشکبرگ
به شکل دم کرده بیشتر توصیه شده-نعنا یا پونه کوهی

گرم دم شود و بعداز غذا میل شود0/5-1-دارچین

ده  پوست شمغز-بلوط
گرم1-2هربار

ده پودر ش-زیره سیاه
گرم0/5-2هربار

توانید در آبجوشمی
حل و شیرین کنید
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گرمازدگی
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مقدمه؛

سامانه حفظ مایعات بدن

1401تابستان -واحدپزشکی

و تغییر در هوای گرم
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یگرمازدگ

خالصه ای 
از آنچه 
ه احتماالً هم
می دانیم
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گرمازدگی؛ 
1مواردی که ممکن است توجه نکنیم
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:  رندخطافرادی که بیشتر در معرض •
افرادی که به آب و هوای گرم –

.  ندارندعادت
.  سالخوردهافراد –
قادر به مراقبت ازکه همه کسانی –

...( کودکان، بیماران ذهنی و)نیستندخود 

ثل مبیماریهای مزمن افراد مبتال به –
.  یا اختالالت گردش خوندیابت 

نظیر داروهای خاص افرادی که –
.  قوی مصرف می کنندبخش  آرام 

و ورزشکارانفضای باز کارگران –
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گرمازدگی؛ 
2مواردی که ممکن است توجه نکنیم
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اقدامات اصلی برای درمان
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