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φημερίδες τε, TV καὶ ραδιόφωνο συχνὰ
μᾶς φοβίζουν. Ἀκοῦς θερμοκρασία 40οC
καὶ αἰσθάνεσαι σὰν νὰ σοῦ “πέφτει” ἡ…
πίεση, ἐνῶ ἀκόμη εἶσαι δροσερός. Βέβαια σκέπτεσαι τὰ εὔκολα καὶ παραμελώντας βασικοὺς
κανόνες τῆς ζωῆς, ὅπως π.χ. κατὰ τὸν καύσωνα,
ἐσὺ παραμένεις στὴν προστασία ἀπὸ τὴ σκιὰ τῆς
καρυδιᾶς ἢ τῆς ἰτιᾶς. Ὅμως ἡ ὑψηλὴ θερμοκρασία 40 καὶ 41οC εἶναι ὑπὸ σκιὰ καὶ ἡ καρυδιὰ δὲν
σὲ καλύπτει. Βέβαια στὴν Ἑλλάδα τὸ καλοκαίρι
ἔχει ζεστὲς ἡμέρες, ἀκόμη καὶ καύσωνα γιὰ λίγο
καὶ αὐτὸ συμβαίνει σχεδὸν κάθε χρόνο. Καύσωνα μὲ προβλήματα ἐκτεταμένα εἴχαμε τὸ 2000 καὶ
συγκεκριμένα 3-12 Ἰουλίου μὲ ὑψηλότερες θερμοκρασίες 44-45, 4οC στὸ Ἄργος, τὴ Ν. Φιλαδέλφεια καὶ τὴ Λάρισα. Ζέστες μεγάλες καὶ μάλιστα
μὲ δύο θανάτους στὰ Γιάννενα εἴχαμε, ἐπίσης, τὸ
2003, πάλι τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου καὶ τότε
ἐπίσης τὰ νοσοκομεῖα γέμισαν ἀπὸ πολλὲς ἔκτακτες εἰσαγωγὲς προσβεβλημένων ὑπὸ θερμοπληξίας. Καύσωνα εἴχαμε καὶ τὸ 2012. Εὐτυχῶς ἀπὸ
τὰ τέλη τοῦ 20ου αἰ. τὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας
μας ἔχουν στοὺς θαλάμους κλιματιστικὸ μηχάνημα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζεται ἡ ὑπερθερμία ἢ καὶ
θερμοπληξία καὶ στοὺς θαλάμους νὰ ἐπικρατεῖ
πνεῦμα ἠρεμίας.
Σὲ μεγάλη αὔξηση θερμοκρασίας >37-38οC
εἶναι εὐνόητο ὅτι οἱ θερμίδες ἀπὸ τὸ σῶμα δὲν
μποροῦν νὰ βγοῦν εὔκολα πρὸς τὸν ἀέρα. Ἐὰν
ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος εἶναι καλή,
π.χ. 20-25οC, τότε τὸ ποσοστὸ τῶν θερμίδων ποὺ
ἐξέρχονται ἀπὸ τὸ σῶμα στὸν ἀέρα, γιὰ νὰ ἔχει
τὸ σῶμα φυσιολογικὴ θερμοκρασία, ἐπιτυγχάνε-

ται εὔκολα μὲ τὴν ἐπαφὴ μικροῦ ἢ μεγαλυτέρου
μέρους τοῦ σώματος μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα. Βέβαια
κατὰ τὴν κολύμβηση στὴ θάλασσα ὁ κολυμβητὴς
ἔχει σημαντικὴ διαφορὰ θερμοκρασίας τοῦ σώματός του ἀπὸ ἐκείνη τῆς θαλάσσης. Σὲ ἐκεῖνον ἡ
θερμοκρασία εἶναι 36-37οC καὶ ἡ θάλασσα ἡ καλή,
ποὺ ἀρέσει σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἔχει θερμοκρασία
15-20οC, λίγες φορὲς εἶναι κρύα, κατεβαίνει στοὺς
12οC. Καὶ τὸ πρόβλημα γιὰ τὸν κολυμβητὴ εἶναι
μεγάλο, ἂν ἡ θερμοκρασία εἶναι χαμηλὴ μὲ μονοψήφιο ἀριθμό. Τότε χάνει πολλὲς θερμίδες ἀπὸ τὸ
σῶμα λόγῳ τῆς μεγάλης διαφορᾶς θερμοκρασίας
σώματος - θαλάσσης. Ἐρευνητικὲς μελέτες συνιστοῦν, σὲ χαμηλὴ θερμοκρασία τῆς θάλασσας
<12-15, ὁ κολυμβητὴς νὰ κολυμπᾶ τόσα λεπτὰ
ὅση εἶναι ἡ θερμοκρασία τοῦ νεροῦ, π.χ. ἂν εἶναι
10οC ἡ θερμοκρασία τοῦ νεροῦ, τότε πρέπει νὰ
κολυμπάει 10 λεπτά, ὄχι παραπάνω, ἐπειδῆ χάνει
πολλές θερμίδες.
Σὲ ὑψηλὴ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος τὸ
κολύμπι στὴ θάλασσα εἶναι εὐχάριστο. Στὰ νησιά
μας καὶ στὸ Σαρωνικό, μὲ τὶς ὄμορφες παραλίες, ἡ
θερμοκρασία τῆς θάλασσας εἶναι >18οC. Ὁ παραθεριστὴς κολυμπάει καὶ γυμνάζεται ἐπὶ μισή, μία
ὥρα ἢ καὶ περισσότερο, χωρὶς πρόβλημα ἀπώλειας μεγάλης ἐνέργειας-θερμίδων.
Σὲ καύσωνα τὸ σῶμα δυσκολεύεται νὰ διατηρήσει τὴ θερμοκρασία του στὸ φυσιολογικό, ἐπειδὴ οἱ θερμοκρασίες σώματος καὶ ἀέρα δὲν ἔχουν
ἀξιόλογη διαφορά. Ἔτσι ἀθροίζονται θερμίδες
στὸ σῶμα καὶ ὁ ἄλλος τρόπος γιὰ νὰ ἀποβληθεῖ τὸ
περίσσευμα τῶν θερμίδων εἶναι ἡ ἐφίδρωση καὶ ἡ
ἐξάτμιση τοῦ ἱδρῶτος, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ σταθε-
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ροποιεῖται ἡ θερμοκρασία σώματος στὸ φυσιολογικό. Ὅσο ἰσχύουν αὐτά, τὰ πράγματα βαίνουν
ὁμαλῶς. Ἂν ὅμως κάτι ἀλλάξει, π.χ. ὑπάρχει μεγάλη ὑγρασία στὸ περιβάλλον, τότε εἶναι δύσκολη
καὶ ἡ ἐξάτμιση γιὰ νὰ ἀποβληθοῦν θερμίδες.
Πιὸ εὐαίσθητα στὸν καύσωνα εἶναι τὰ μικρὰ
παιδιά, ἐπειδὴ δὲν ἱδρώνουν εὔκολα καὶ ἔχουμε
μεγαλύτερη ἐπιφάνεια ἀναλογικὰ μὲ τοὺς ἐνήλικες, δηλαδὴ γιὰ μιὰ συγκεκριμένη μᾶζα σώματος
τὸ παιδὶ ὑστερεῖ νὰ ἐγκλιματιστεῖ τόσο καλὰ ὅσο
ὁ ἐνήλικας. Περισσότερα προβλήματα ἔχουν, βέβαια, οἱ πάσχοντες ἀπὸ νοσήματα, π.χ. καρδιαγγειακά, διαβήτη κ.ἄ. καὶ οἱ γέροντες. Σ’ αὐτοὺς
τοὺς ἀνθρώπους ἐπικρατεῖ ἡ ἀφυδάτωση καὶ
πολλοὶ παρουσιάζουν κράμπες, ἰδίως μετὰ ἀπὸ
κάποια ἄσκηση ἢ βάδισμα. Ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος >37-40οC συνοδεύεται
ἀπὸ ἀδυναμία, ἴλιγγο, ναυτία, ἔμετο. Σὲ σοβαρὲς
καταστάσεις ἡ θερμοκρασία τοῦ σώματος ἐνίοτε
φθάνει τοὺς 41οC ἢ καὶ περισσότερο, συχνὰ ὑπάρχει σύγχυση καὶ ἄλλες διαταραχὲς ἀπὸ τὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα, ἀκόμη καὶ σπασμοί.
Ἡ συνεχὴς παραμονὴ τοῦ πάσχοντος στὸ
σπίτι, εἶναι ἡ σύσταση, ἐὰν δὲν ἔχει ἐμφανίσει
ἀξιόλογα συμπτώματα μὲ ἱκανοποιητικὴ διούρηση. Οἶκοι πρέπει νὰ ὑπάρχει κλιματισμὸς καὶ παραμένει ἐκεῖ μέχρις ὅτου ὑποχωρήσει ὁ καύσων.
Ἀποφεύγονται τὰ ἀναψυκτικὰ ποτά, ὡς ἐπίσης
καὶ τὰ καφεϊνοῦχα. Τὸ σάκχαρο καὶ ἡ καφεΐνη καθιστοῦν τὸ ποτὸ πιὸ πυκνὸ ἀπὸ ὅσο εἶναι
ἡ πυκνότητα τῶν ὑγρῶν τοῦ σώματος. Ἔτσι τὸ
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ποτὸ παραμένει στὸ στομάχι περισσότερο χρόνο,
ἀπορροφᾶ νερὸ καὶ ἐπιβαρύνει τὴν ἀφυδάτωση.
Ἐπίσης, σὲ καύσωνα ἀπαγορεύονται τὰ ἀλκοολοῦχα.
Στὴν πρόληψη καὶ πρώιμη ἀντιμετώπιση
τῆς θερμοπληξίας στοὺς ἐργαζόμενους καὶ γενικὰ στοὺς ἐνηλίκους, συνιστᾶται νὰ ντύνονται
μὲ ἀνοιχτόχρωμα ροῦχα καὶ νὰ πίνουν δροσερὸ
– κρύο νερό. Στὴν ἀνάγκη χορηγεῖται ψυχρὸς
ὀρὸς συχνὰ καὶ μὲ ἠλεκτρολύτες. Ἀποφεύγονται
τὰ διουρητικὰ φάρμακα. Ὡς πρὸς τὴ διατροφή,
πρώτη θέση ἔχουν τὰ δημητριακά, τὸ ψάρι, τὰ
ὄσπρια, τὰ ζυμαρικά, τὰ λαχανικὰ καὶ τὰ φροῦτα,
τὸ κοτόπουλο, λίγο κρέας μὲ λίγο ἁλάτι.
Βέβαια, σὲ σοβαρὴ κατάσταση ὑπερθερμίας
πρέπει ὁ πάσχων νὰ εἰσάγεται στὸ νοσοκομεῖο.
Ἐδῶ σὲ σοβαρὴ κατάσταση ὑπάρχει σύγχυση,
ἀκόμη καὶ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια. Στὸν καύσωνα ὁ
ὀργανισμὸς χάνει ὑγρά, συμβαίνουν ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχές, ἔχει καὶ ἡλιακὰ ἐγκαύματα ἤ θερμοπληξία. Μὲ ψυχροὺς ὀροὺς ἐπιδιώκεται ἡ κλινικὴ βελτίωση τοῦ πάσχοντος μὲ ὑποχώρηση τῆς
θερμοκρασίας, διούρηση ἱκανοποιητικὴ καὶ βαθμιαία ἐπάνοδο στὴν προτέραν γενικὴ κατάσταση.
Καὶ ἐδῶ ἡ προσβολὴ τῶν ἡλικιωμένων – γερόντων
ἀπαιτεῖ ἐντατικὴ καὶ παρατεταμένη νοσηλεία.
Ὅλα αὐτὰ τά ἀποφεύγει ὁ προσεκτικός,
μένει στὸ σπίτι μὲ τὸ κλιματιστικὸ καὶ προσέχει
τὴ διατροφή του, ὥστε νὰ ἔχει φυσιολογικοὺς
τοὺς ἠλεκτρολύτες, νὰ πίνει πολὺ νερὸ κρύο καὶ
τὸ φαγητὸ νὰ εἶναι ἐλαφρὺ μὲ βιταμίνες, ἶνες.

