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από

ηελ

εκθάληζε

πςειώλ

Γηα ηα δεδνκέλα ησλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο ρώξαο καο, ν θαύζσλαο
απνηειεί επνρηαθό θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Σν
θαηλόκελν απηό γίλεηαη πην έληνλν ζηηο πόιεηο. Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο
ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ
πνιηηώλ, από ηελ εκθάληζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη θαύζσλα.
ην πιαίζην απηό ζαο απνζηέιινπκε οδηγίερ γηα ηα κέηξα πξνθύιαμεο.
Πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ από πςειέο
ζεξκνθξαζίεο.
Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεπεξάζεη νξηζκέλα όξηα αλεθηά
από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ζε ζπλέξγηα κε νξηζκέλνπο άιινπο παξάγνληεο
(πγξαζία, άπλνηα θ.ι.π. ), δεκηνπξγνύληαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνηθίινπ
βαζκνύ βαξύηεηαο, πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε θσκαηώδε θαηάζηαζε αιιά θαη
ζην ζάλαην. Σα αξρηθά ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη: δπλαηόο πνλνθέθαινο, αηνλία,
αίζζεκα θαηαβνιήο, ηάζε γηα ιηπνζπκία, πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, λαπηία,
έκεηνη θαη ηαρππαικία. Σν ζύλδξνκν ηεο ζεξκνπιεμίαο, εθδειώλεηαη κε: απμεκέλε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο, ζπαζκνύο, εκέηνπο, δηάξξνηα, δηαηαξαρή ηεο
πεθηηθόηεηαο ηνπ αίκαηνο, απνπζία εθίδξσζεο. Μπνξεί αθόκε λα επέιζεη
έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Δπαθνινπζεί θσκαηώδεο θαηάζηαζε θαη ζάλαηνο.
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Η ζεξαπεία ησλ αηόκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα όηαλ
ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πςειή, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε
ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, αιιά σο πξώηεο βνήζεηεο κέρξη ηε δηαθνκηδή ηνπο ζε
απηά, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ άκεζα κέηξα ειάηησζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζώκαηνο: πιήξεο έθδπζε από ηα ξνύρα, ηνπνζέηεζε παγνθύζηεσλ ή θξύσλ
επηζεκάησλ ζηνλ ηξάρειν, ηηο καζράιεο θαη ηε βνπβσληθή πεξηνρή, εκβάπηηζε ζε
κπαληέξα κε θξύν λεξό θ.ι.π.
Σα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαηά ηνλ θαύζσλα
είλαη ηα εμήο:
1. Απνθπγή έθζεζεο ζην ειηαθό θσο. Αλαδήηεζε ζθηεξώλ θαη δξνζεξώλ
ζεκείσλ. Πξνηίκεζε ζηα αλνηθηόρξσκα θαη ειαθξά ξνύρα κε αλνηθηό ιαηκό,
θάιπςε θεθαιήο ( ρξεζηκνπνίεζε θαπέινπ, νκπξέιαο θ. ι. π.).
2. Απνθπγή βαξηάο ζσκαηηθήο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε κέξε πνπ ζπλππάξρνπλ
πςειή ζεξκνθξαζία κε πγξαζία, θαζώο θαη θάησ από ηνλ ήιην.
3. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηξνθή, όπσο:
Πξόζιεςε άθζνλσλ πγξώλ, θαηά πξνηίκεζε λεξνύ θαη θπζηθώλ ρπκώλ.
Απνθπγή ησλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ.
Οιηγνζεξκηθή δίαηηα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο ιαραληθά θαη θξνύηα
πάζεο θύζεσο, κε πεξηνξηζκό ησλ ιηπαξώλ.
4. πρλά ινπηξά κε θαηαησληζηήξεο ( ληνπο ).
5. Σα βξέθε θαη ηα παηδηά λα ληύλνληαη όζν γίλεηαη πην ειαθξά. Δηδηθά γηα ηα
βξέθε είλαη πξνηηκόηεξν ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπο λα είλαη ειεύζεξα θαη λα
κελ ηπιίγνληαη ζε πάλεο. Όηαλ θάλεη δέζηε λα πξνζθέξνληαη ζπρλά εθηόο
από ην γάια ( κεηξηθό ή άιιν) θαη πγξά όπσο λεξό θ. ι. π.
6. Πεξηζζόηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηηο θαινύκελεο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ
ηνπ θαύζσλα, πνπ είλαη:
Όια ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ
Όια ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ρξόληα λνζήκαηα, όπσο θαξδηνπάζεηεο,
λεθξνπάζεηεο, πλεπκνλνπάζεηεο, επαηνπάζεηεο, ζαθραξώδε δηαβήηε
θ.ι.π.
Όια ηα άηνκα πνπ γηα θαζαξά ηαηξηθνύο ιόγνπο παίξλνπλ θάξκαθα γηα
ηα ρξόληα λνζήκαηά ηνπο, όπσο π.ρ. ηα δηνπξεηηθά, ηα αληηρνιηλεξγηθά,
ηα ςπρνθάξκαθα, ηα νξκνλνύρα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηλζνπιίλεο
θαη ησλ αληηδηαβεηηθώλ δηζθίσλ). Ιδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη
ην γηαηξό ηνπο γηα ηελ ελδερόκελε ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.
7. Οη ρώξνη εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ή
απινύο αλεκηζηήξεο, θαηά πξνηίκεζε νξνθήο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα
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ηδξύκαηα, πνπ πεξηζάιπνπλ λενγλά, βξέθε, παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο.
8. Σα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζκνύ ηνπο, γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ.
Ιδηαίηεξε βαξύηεηα ζα πξέπεη λα δίδεηαη όηαλ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο
ζπλδπάδνληαη θαη κε θαηλόκελα απμεκέλσλ επηπέδσλ αηκνζθαηξηθήο
ξύπαλζεο. πγθεθξηκέλα:
 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο νξίσλ ηνπ όδνληνο ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα,
ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη εθδώζεη ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνύ κε κέηξα πξνθύιαμεο εηδηθά ησλ εππαζώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ,
νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
«Άηομα με αναπνεσζηικές και καρδιαγγειακές παθήζεις και γενικόηεπα
άηομα εςαίζθηηα ζηην αημοζθαιπική πύπανζη ζςνίζηαηαι να παπαμένοςν ζε
εζωηεπικούρ σώποςρ και να αποθεύγοςν ηην κςκλοθοπία ζηο εξωηεπικό
πεπιβάλλον. Επίζηρ, ζςνίζηαηαι ζηα παπαπάνω άηομα, καθώρ και ηα παιδιά
να αποθεύγοςν ηην ένηονη ζωμαηική άζκηζη, η οποία μποπεί να
πποκαλέζει επεθιζμό ηηρ αναπνεςζηικήρ οδού και να οδηγήζει ζε
αναπνεςζηικά πποβλήμαηα».
 Δπίζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο από αησξνύκελα
ζσκαηίδηα (Α..10), ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη εθδώζεη ηελ
ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ.3191/14.1.14 (ΑΓΑ: ΒΙΦΠΘ-Χ1) εγθύθιην κε ζπζηάζεηο
πξνο ην θνηλό, νη νπνίεο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο αλάινγα κε ηηο
ζπγθεληξώζεηο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ αλαξηώληαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Τπνπξγείνπ (http://www.moh.gov.gr/articles/news/3005-systaseis-gia-thnatmosfairikh-rypansh).
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη νη Γήκνη πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα, κεξηκλώληαο εγθαίξσο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηάζεζε δξνζεξώλ θαη
θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ γηα ην θνηλό θαη γεληθόηεξα λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο
Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη γηα ηε
ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ.
Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ν ζεκαληηθόο ξόινο ησλ Μ. Μ. Δ. ηεο ρώξαο
θαη ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο, ώζηε λα επηηεπρζεί κηα επξεία δηάδνζε ησλ
απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο.
Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ην ελδερόκελν, εθόζνλ
θξηζεί αλαγθαίν, εθηάθησλ κεηαβνιώλ ζηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ
ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα, κε έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο
κεηαθίλεζεο κεγάινπ αξηζκνύ αηόκσλ θαηά ηηο ζεξκόηεξεο ώξεο.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη Δλεκεξσηηθό πιηθό ζρεηηθό κε «Πξνζηαηεπηηθά
κέηξα γηα ηνλ θαύζσλα» ηεο Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη
Πξόιεςεο, Σκήκα Αγσγήο Τγείαο, είλαη αλαξηεκέλν ζηε ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ
Τγείαο
http://www.moh.gov.gr/articles/health/agogi-ygeias/596prostateytika-metra-gia-ton-kayswna.
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

Η. ΜΠΑΚΟΕΟ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Όια ηα Τπνπξγεία
Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ όιεο ηηο ππεξεζίεο
θαη θνξείο αξκνδηόηεηάο ηνπο)
2. Όιεο ηηο Τ. ΠΔ. ηεο ρώξαο
Τπόςε θ.θ. Γηνηθεηώλ
( κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ
ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο πγεηνλνκηθνύο ζρεκαηηζκνύο επζύλεο ηνπο).
3. Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο
α. Γξ. Πεξηθεξεηαξρώλ
β. Γεληθέο Γ/λζεηο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (κε ηελ
παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ όιεο ηηο Γ/λζεηο Γεκ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ επζύλεο ηνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά
ηνπο λα πξνβνύλ ζηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο )
4. Όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο
Γξ. Γεκάξρσλ
5. ΔΚΔΠΤ
Τπόςε Γηνηθεηή
Κεθηζίαο 39, Μαξνύζη
6. Π. Η. . (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηνπ)
Πινπηάξρνπ 3, Σ.Κ. 106 75 Αζήλα
7. Δ. Κ. Α. Β.,
Λ. Μεζνγείσλ 154, Σ. Κ. 156 69 Αζήλα
8. ΚΔ. Δ Λ. Π. ΝΟ.
Αγξάθσλ 3-5 15121 Mαξνύζη
9. ΔΟΠΤΤ
Τπόςε Πξνέδξνπ
Κεθηζίαο 39, Σ. Κ. 151 23 Μαξνύζη
10. Ο.ΚΑ.ΝΑ
11. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ ΓΔΔΘΑ
ηξαηόπεδν Παπάγνπ –Υνιαξγόο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ
όιεο νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο)
12. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.
Γξ. Τπνπξγνύ
2.
Γξ. Τθππνπξγώλ
3.
Γξ. Γελ. Γξακκαηέσλ
4.
Γξαθεία Γελ. Γ/ληώλ
5.
Γξαθείν Σύπνπ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο)
6.
Όιεο ηηο Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα
ηεο Κ. Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ καο
7.
Γ/λζε Γεκ. Τγείαο
8.
Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο
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