Καύσωνας
Ηκέξεο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη ζεξκνθξαζίεο
αλεβαίλνπλ ζε πςειά επίπεδα ηηο κεζεκβξηλέο θαη πξώηεο απνγεπκαηηλέο ώξεο,
αιιά θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο νη ζεξκνθξαζίεο κεηώλνληαη αξθεηά, κε απνηέιεζκα
ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο λα κπνξεί λα αλαιάβεη δπλάκεηο θαη λα αληεπεμέιζεη
ζηελ θαηαπόλεζε πνπ πθίζηαηαη ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ.
Καύζσλαο, γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο, ζεσξείηαη κηα πεξίνδνο
ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξώλ, όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο
επεηξσηηθήο ρώξαο μεπεξλνύλ ηνπο 37°C θαη ε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία είλαη
ηνπιάρηζηνλ 31°C, δειαδή ε ζεξκνθξαζία δε κεηώλεηαη αξθεηά θαηά ηηο λπθηεξηλέο
ώξεο (δελ πέθηεη θάησ από ηνπο 25-26°C).
Οη επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα είλαη από
απιή δπζθνξία, ζεξκηθή εμάληιεζε σο θαη ζεξκνπιεμία ε νπνία ρξεηάδεηαη άκεζε
ηαηξηθή βνήζεηα. Πην επάισηεο είλαη νη επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ (παηδηά,
ειηθησκέλνη, πάζρνληεο από ρξόληεο παζήζεηο) θαζώο θαη άηνκα ηα νπνία
εξγάδνληαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
Δπεηζόδηα πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ή θαύζσλα παξαηεξνύληαη ζηελ Διιάδα θαηά ηε
ζεξηλή πεξίνδν, όηαλ δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο θερμής εισβολής. Σε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο ζεξκέο αέξηεο κάδεο κεηαθέξνληαη από ηελ Βόξεηα Αθξηθή πξνο ηελ
ρώξα καο αλεβάδνληαο ηε ζεξκνθξαζία ζε πςειά επίπεδα. Οη πεξηνρέο νη νπνίεο
ζπλήζσο πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη ε Γπηηθή
Διιάδα θαη ηα επεηξσηηθά ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο ρώξαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξώλ κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη επηπηώζεηο ζηνλ
πιεζπζκό κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξεο αλ επηδξνύλ θαη άιινη επιβαρσντικοί
παράγοντες, όπσο:








Η ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα λα παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, κε
απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε δπλαηόηεηα απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο από ηνλ
αλζξώπηλν νξγαληζκό κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο εθίδξσζεο.
Η έληαζε ηνπ αλέκνπ λα είλαη ρακειή, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεύεηαη ε
απαγσγή ζεξκόηεηαο από ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο (κέζσ ηνπ δέξκαηνο
γίλεηαη πεξίπνπ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο πξνο ην
πεξηβάιινλ).
H αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο
επηβαξύλεη ηδηαίηεξα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ. Σπλήζσο νη
αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο
επλννύλ θαη ηε ζπζζώξεπζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα.
Σηα κεγάια αζηηθά θέληξα νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη δπλαηό λα
δεκηνπξγήζνπλ δπζκελέζηεξεο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ύπαηζξν. Τα
θηήξηα θαη ε άζθαιηνο ησλ δξόκσλ ζπγθεληξώλνπλ κεγάια πνζά
ζεξκόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηα νπνία θαη απνδίδνπλ ζηελ
αηκόζθαηξα θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο, κε απνηέιεζκα ζην θέληξν ησλ
κεγάισλ πόιεσλ αθόκα θαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο ε ζεξκνθξαζία λα
παξακέλεη πςειή, επηηείλνληαο ηελ αίζζεζε ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ

ζηνπο θαηνίθνπο.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΑΤΩΝΑ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΩΡΟ
Τελ πεξίνδν 3-12/07/2000 επηθξάηεζαλ ζηελ Διιάδα πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη
κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ ζηελ Λάξηζα 45.4°C, ζηελ Ν.
Φηιαδέιθεηα 44.4°C θαη ζην Άξγνο 44°C. Η ζεξκή εηζβνιή είρε δηάξθεηα 10
εκεξώλ θαη δεκηνύξγεζε αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνλ πιεζπζκό. Αλαθέξζεθαλ
κάιηζηα θαη δύν ζάλαηνη από βαξηά ζεξκνπιεμία ζηα Ισάλληλα ζηηο 4/7/2003, ελώ
ζηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο κεηαθέξζεθαλ πνιιά άηνκα κε ζπκπηώκαηα ειαθξηάο
ζεξκνπιεμίαο ή αδηαζεζίαο. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ
ιόγσ ππεξθόξησζεο ηνπ δηθηύνπ από ηελ ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ.
Οη ζεξκέο θαη μεξέο αέξηεο κάδεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ άλεκν δεκηνύξγεζαλ
επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ θσηηά ηεο
Σάκνπ ζηηο 06/07/2000. Σεκεηώλεηαη όηη από ηελ ίδηα ζεξκή εηζβνιή επεξεάζηεθε
κεγάιν κέξνο ηεο Ιηαιίαο, ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Κύπξνπ, όπνπ
ζεκεηώζεθαλ ζάλαηνη από ζεξκνπιεμία θαη εθηεηακέλεο ππξθαγηέο.
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Απνθύγεηε ηελ ειηνζεξαπεία. Παξακείλεηε ζε ζθηεξά θαη δξνζεξά κέξε
απνθεύγνληαο ηνπο ρώξνπο όπνπ επηθξαηεί ζπλσζηηζκόο.
Απνθύγεηε ηε βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε ρώξνπο κε
πςειή ζεξκνθξαζία, άπλνηα θαη κεγάιε πγξαζία. Απνθύγεηε ην βάδηζκα γηα
πνιύ ώξα ή ην ηξέμηκν θάησ από ηνλ ήιην.
Πξνηηκήζηε ηα ειαθξά, άλεηα θαη αλνηρηόρξσκα ξνύρα από πνξώδεο πιηθό
γηα λα δηεπθνιύλεηαη ν αεξηζκόο ηνπ ζώκαηνο θαη ε εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα.
Φνξέζηε θαπέιν ή άιιν θάιπκκα από θπζηθό πιηθό, πνπ λα επηηξέπεη θαιό
αεξηζκό ηνπ θεθαιηνύ.
Πξνηηκήζηε ηα ειαθξά θαη κηθξά γεύκαηα, κε έκθαζε ζηα θξνύηα θαη ηα
ιαραληθά θαη πεξηνξίζηε ηα ιηπαξά. Πίλεηε άθζνλα πγξά (λεξό θαη ρπκνύο
θξνύησλ). Αλ ε εθίδξσζε είλαη έληνλε, ηόηε ζπζηήλεηαη ε πξόζζεηε ιήςε
αιαηηνύ γηα λα θξαηεζεί ην επίπεδν ησλ πγξώλ ζηνλ νξγαληζκό. Δπίζεο,
ζπληζηάηαη λα απνθεύγνληαη ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά.
Σπληζηώληαη πνιιά ριηαξά ληνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Καιό ζα
είλαη επίζεο λα ηνπνζεηνύληαη πγξά θαιύκκαηα ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκό,
ζαλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα.
Δπίζεο, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε καύξσλ ή ζθνπξόρξσκσλ γπαιηώλ, πνπ
πξνζηαηεύνπλ ηα κάηηα από ηελ έληνλε αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ.
Τα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ρξόληα λνζήκαηα (αλαπλεπζηηθά,
θαξδηαγγεηαθά, θιπ) ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ ην ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο
γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθώλ νδεγηώλ, θαηά πεξίπησζε. Ιδηαίηεξα, όζνη
παίξλνπλ θάξκαθα, πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη ηνλ ηαηξό ηνπο, αλ πξέπεη λα
ηα ζπλερίζνπλ θαη ζε πνηα δνζνινγία, επεηδή κεξηθά έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα
απμάλνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο.
Απνθύγεηε ηα πνιύσξα ηαμίδηα κε δηάθνξα κέζα ζπγθνηλσλίαο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πςειήο δέζηεο.
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Τα λενγλά πξέπεη λα είλαη ληπκέλα όζν γίλεηαη πην ειαθξά. Πξνηηκόηεξν
είλαη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπο λα είλαη ειεύζεξα θαη λα κελ ηπιίγνληαη ζε
πάλεο.
Όηαλ θάλεη δέζηε λα ηνπο πξνζθέξνληαη ζπρλά, εθηόο από γάια (κεηξηθό ή
άιιν) θαη άιια πγξά όπσο ρακνκήιη, λεξό, θιπ.
Τα βξέθε θαη ηα κεγαιύηεξα παηδηά θαιό είλαη λα ηξώλε πεξηζζόηεξα
ρνξηαξηθά θαη θξνύηα θαη ιηγόηεξα ιίπε.
Καιό είλαη ηα παηδηά λα κελ παξακέλνπλ πνιύ ώξα ζηνλ ήιην κεηά ην
κπάλην θαη λα θνξνύλ πάληα θαπέιν.
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Τν πνιύ δεζηό θαη πγξό πεξηβάιινλ είλαη επηθίλδπλν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο
θαη γηα ην ιόγν απηό αλ ν δξνζηζκόο ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηελ κεγάιε δέζηε
είλαη δύζθνινο, πξνηηκόηεξε είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε
δξνζεξόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, όηαλ βέβαηα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα.
Αλ ε κεηαθίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε παξαζαιάζζηα πεξηνρή ή ζε βνπλό
δελ είλαη εύθνιε, ηόηε ε παξακνλή ηνπο ζtα θαηώηεξα δηακεξίζκαηα
πνιπώξνθσλ ζπηηηώλ είλαη κηα ζρεηηθά εύθνιε ιύζε.
Τν δσκάηην ή ην ζπίηη γεληθά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεζηώλ σξώλ ηεο
εκέξαο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηό, αθνύ όκσο έρεη δξνζηζηεί θαη
κείλεη αλνηρηό όιε ηε λύρηα.
Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ειηθησκέλα άηνκα, θαιό ζα είλαη λα θξνληίδνπλ λα
κελ ηα εγθαηαιείπνπλ κόλα ηνπο ζε πεξηπηώζεηο ζεξηλώλ δηαθνπώλ ή
πνιπήκεξεο απνπζίαο από ην ζπίηη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίζνπλ θάπνην άηνκν γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο θξνληίδα.
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