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ΘΕΜΑ  : "Πρόληψη  των  επιπτώσεων  από  την  εμφάνιση  υψηλών 
θερμοκρασιών και καύσωνα"      

                  Σας υπενθυμίζουμε ότι για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων που τυχόν εκδηλωθούν στην υγεία των πολιτών , από την εμφάνιση 

υψηλών  θερμοκρασιών  και  καύσωνα  ,  κατά  τους  θερινούς  μήνες,  σας 

παραθέτουμε οδηγίες καθώς και προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών 

καταστάσεων.

Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλες 
θερμοκρασίες
                   Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορισμένα ανεκτά  

όρια  (43οc)  από τον  ανθρώπινο  οργανισμό  και  σε  συνδυασμό  με  άλλους 

παράγοντες όπως υγρασία, άπνοια κτλ, δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις 

ποικίλης βαρύτητας, που μπορεί να καταλήξουν στο σύνδρομο της θερμοπληξίας .

                  Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι ο δυνατός πονοκέφαλος, η 

ατονία, το αίσθημα καταβολής ,  η τάση για λιποθυμία, η πτώση της αρτηριακής 

πίεσης , η ναυτία, οι εμετοί και  η ταχυπαλμία. Το σύνδρομο της θερμοπληξίας 

εκδηλώνεται με αυξημένη θερμοκρασία σώματος, σπασμούς , εμετούς ,διάρροια 

και απουσία εφίδρωσης.

                  Τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως πιο έντονα και πιο συχνά  

στις καλούμενες  ομάδες υψηλού κινδύνου για τον καύσωνα τα οποία είναι: 

Όλα τα άτομα άνω των 65 ετών

Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, 

νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κτλ



Όλα τα άτομα που παίρνουν φάρμακα για χρόνια νοσήματα όπως διουρητικά, 

ψυχοφάρμακα, ινσουλίνη κτλ

              Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν θερμοπληξία πρέπει κατά 

προτίμηση να γίνεται σε νοσηλευτικά ιδρύματα αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι 

την  διακομιδή  τους  σε  αυτά  είναι  η  εφαρμογή  μέτρων  ελάττωσης  της 

θερμοκρασίας του σώματος με μείωση του ρουχισμού, τοποθέτηση παγοκύστεων 

ή  κρύων επιθεμάτων στον  τράχηλο,  τις  μασχάλες  και  την  βουβωνική  περιοχή 

καθώς και εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό.

Τα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα 
είναι τα εξής :

 1)Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως με την αναζήτηση σκιερών και δροσερών 

μερών, ανοιχτόχρωμα και ελαφριά ρούχα  καθώς και χρησιμοποίηση καπέλου ή 

ομπρέλας .

2) Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας κατά τις μεσημεριανές ώρες της μέρας 

ιδιαίτερα  σε  μέρη  που  επικρατούν  υψηλές  θερμοκρασίες  με  υγρασία

πρόσληψη άφθονων υγρών  (νερό ή φυσικούς χυμού

3)Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών

4)Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών με περιορισμό των λιπαρών τροφών

5)Συχνά ντους

6)Χρήση των μαύρων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη 

αντανάκλαση του ήλιου.

7)Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφορα μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια 

υψηλής ζέστης.

8)Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά , 

κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα γιατρό τους για εφαρμογή 

ειδικών για την περίπτωσή τους οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρμακα να 

συμβουλευτούν αν πρέπει να συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία γιατί μερικά 

έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.

9)Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαδέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς 

ανεμιστήρες , κατά προτίμηση οροφής. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα που 

περιθάλπουν νεογνά , βρέγη, παιδιά , ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.



10) Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία 

του κλιματισμού τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

 11)Ειδικά  τα βρέφη και παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφριά και ειδικά στα 

βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα ενώ όταν 

κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά εκτός από το γάλα και υγρά όπως νερό ή 

χυμοί.Επίσης καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα 

λιπαρά και μετά το μπάνιο στη θάλασσα να μην παραμένουν πολύ ώρα στον  ήλιο 

και να φορούν πάντα καπέλο.

12)Όσο αφορά τα ηλικιωμένα άτομα καλό θα  είναι οι οικογένειές τους να μην τα 

εγκαταλείπουν  μόνα  τους  σε  περίπτωση  θερινών  διακοπών  ή  πολυήμερης 

απουσίας από το σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο 

άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.  

            

                                                                                              

                                                                        

                                                                                     
                                          

                             

                                                                     

                                                                       


