
Jak sobie radzić w upały

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gor ącego dnia, sp ędzanie zbyt długiego czasu na sło ńcu 
albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodowa ć uraz termiczny.

Aby móc skutecznie zapobiega ć podobnym przypadkom, poznaj objawy i b ądź gotów 
do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach . 

Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. 

Oparzenie słoneczne Przegrzanie

objawia się zaczerwienieniem i bolesnością skóry, 
możliwe jest swędzenie, gorączka, ból głowy.
Pierwsza pomoc: weź chłodny prysznic, użyj mydła, 
aby usunąć olejki (kremy).
Miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody. 
Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, 
sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej. 

 

objawia się osłabieniem, zawrotami głowy, występuje 
nadmierne pragnienie, nudności i wymioty, kurcze 
mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata 
przytomności. 

Pierwsza pomoc:

Połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu (nogi unieś na wysokości 20-30 cm).
Poluzuj ubranie.
Użyj zimnej mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia temperatury ciała.
Podawaj wodę z solą do picia małymi łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę.
Jeśli wystąpią wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej.
W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku. 

dodatkowe zalecenia 

· W ciągu dnia, zamykaj okna i żaluzje  szczególnie  
   po stronie nasłonecznionej; otwieraj okna i żaluzje 
   nocą, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa, 
   jeśli jest to bezpieczne.
· Jeśli mieszkanie jest klimatyzowane, drzwi i okna  
  należy zamykać.
· Wentylatory elektryczne mogą dawać pewną ulgę, 
   jednak, jeśli temperatura zewnętrzna przekracza  
   35°C,  wentylator  nie  jest  w  stanie  zapobiec  
   chorobom wywołanym działaniem upału; niezwykle 

   ważne jest picie płynów.
   Jednocześnie  dbaj  o  drożność  kanałów   
   wentylacyjnych. 

 

Rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic 
przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie 
dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast 
utrzymują ciepło w domu zimą. 

Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów 
ludzie mają skłonności do znacznie większego 
zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń 
klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy 
lub przerw w dopływie prądu. 

 

- Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to 
   możliwe. 
· Korzystaj z chłodnych pryszniców i kąpieli.
·  Zastępczo stosuj gotowe okłady i kompresy 
   chłodzące, nasączone zimną wodą ręczniki czy 
  gąbki, kąpiele stóp w zimniej wodzie, itp.



Spożywaj lekkie posiłki połączone z dużą ilością 
płynów do picia. 

Regularnie pij duże ilości wody mineralnej. Osoby 
cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub 
wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz mające 
problemy z utrzymaniem płynów, powinny 
skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym 
przyjmowaniem płynów. 

Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. 
Mimo że piwo i napoje alkoholowe zdają się 
zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują 
dalsze odwodnienie organizmu. Unikaj również 
napojów zawierających cukier.

Ubieraj się  w luźno dopasowane rzeczy,  zakrywające 
możliwie  największą  powierzchnię  skóry.  Lekka,  
o  jasnych  kolorach  odzież  odbija  ciepło  
i  promieniowanie  słońca  oraz  pomaga  utrzymać 
normalną temperaturę ciała. 

Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić 
twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem. Unikaj 
zbytniego nasłonecznienia. Użyj środków ochrony 
przed promieniami słonecznymi o wysokim 
współczynniku skuteczności i okulary 
przeciwsłoneczne.

Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. 
Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące 
zajęcia. Osoby z grupy wysokiego ryzyka powinny 
przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki 
solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez 
lekarza. 

Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone 
zagrożenie przeciwpożarowe - przebywając w lesie, 
na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj 
szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć 
ognia.

Podczas suszy postaraj się zmniejszyć zużycie wody. 
Nadmierne podlewanie trawników i zbyt częste mycie 
samochodów marnotrawi wodę! 

Jeśli ty lub kto ś inny poczuje si ę źle
·  Jeśli  odczuwasz  zawroty  głowy,  osłabienie,  niepokój,  lub  dotkliwe  pragnienie  i  ból  głowy,  staraj  się  jak  
   najszybciej uzyskać pomoc, przenieś do chłodnego miejsca i zmierzyć temperaturę ciała.
·  Nawadniaj organizm pijąc wodę lub soki owocowe.
·  W przypadku bolesnych skurczy mięśniowych, zwykle mięśni nóg, ramion lub brzucha, występujących często 
   po  długotrwałym  wysiłku  fizycznym  podczas  upału,  bezzwłocznie  odpocznij  w  chłodnym  miejscu  pijąc   
   jednocześnie  doustne  gotowe  nawadniające  płyny  glukozo-elektrolitowe.  Jeśli  związane  z  przegrzaniem  
   organizmu kurcze nie ustępują przez dłużej niż godzinę, konieczne staje się skorzystanie z opieki medycznej.
· Skorzystaj z porady lekarza jeśli zauważasz nietypowe symptomy lub jeśli dane symptomy nie ustają.
· Jeśli któryś z członków twej rodziny lub osoba, którą się zajmujesz ma skórę gorącą i suchą, majaczy, ma  
  drgawki oraz/lub traci przytomność, niezwłocznie wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Podczas oczekiwania 

  na przybycie lekarza lub pogotowia, należy przenieść dotkniętą osobę na chłodne miejsce układając ją w pozycji 

  leżącej na plecach, z nogami i miednicą ułożonymi wyżej niż tułów; zdjąć z niej ubranie i rozpocząć zewnętrzne 
  chłodzenie ciała  przez ułożenie kompresów chłodzących na szyi,  w pachach i  pachwinach,  nieprzerwane  
  wachlowanie i spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30 °C; oraz mierzyć temperaturę ciała. 
  Nie  nale ży  podawa ć  aspiryny  ani  paracetamolu;  osob ę  która  straciła  przytomno ść  należy uło żyć  
   na boku.
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