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Előzzük meg a hőgutát!
Sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben egész Székelyföldön

H A J N A L  C S I L L A

C sütörtökön 30 Celsius-fokot 
mértek Marosvásárhelyen, a 
hőérzet azonban a 34 fokot is 

elérte – derül ki az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat (ANM) adataiból. 
A szakemberek ajánlásai szerint 
akár nyolcvan százalékkal is csök-
kentheti a hőérzetet, ha besötétít-
jük az ablakokat, ahová egész nap 
besüt a nap, éjszakára viszont érde-
mes kinyitni, hogy lehűljön a lakás. 
Ugyanakkor fontos a légkondicio-
náló berendezések megfelelő mű-

ködésének ellenőrzése. Tisztá-
ban kell lenni azzal is, hogy 
van néhány tényező, amely 
súlyosbítja a hőhullám szer-
vezetre gyakorolt hatásait, 
ilyen például a magas pára-
tartalom, amely miatt az iz-
zadság nem párolog el elég 

gyorsan, és ez akadályozza 
a test gyors lehűlését. Kánikula 
esetén fontos fi gyelembe venni az 
egyéni tényezőket is: az életkort, 
testsúlyt, rossz vérkeringést, szív-, 
illetve mentális betegségeket, a bőr 
leégését, kábítószer- vagy túlzott 
mértékű alkoholfogyasztást, de a 
lázas állapot vagy a kiszáradás is 
fokozott fi gyelemre ad okot.

Veszélyeztetett kategóriába tar-
toznak az idősek (különösen a 65 év 
felettiek), a gyermekek körében leg-
inkább a két év alattiak, hisz anyag-
cseréjük eltér a felnőttekétől, a ter-
hesek, a krónikus betegségekben 
szenvedők – például cukorbetegek 

és endokrinológiai betegek, mentá-
lis betegségekben szenvedők, ká-
bítószerfüggők vagy alkoholisták, 
skizofréniában, Parkinson-kórban, 
szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedők, légzőszervi betegsé-
gekkel, vesebetegségekkel küzdők, 
illetve bizonyos orvosi kezelések 
alatt állók (a lázas betegek nagyobb 
kockázatnak vannak kitéve a káni-
kula idején) – fi gyelmeztet a Maros 
megyei vészhelyzeti felügyelőség.

A hőhullám hatásai

A kánikula izomgörcsöket okozhat 
túlzott izzadással, fáradtsággal, 
szomjúsággal társulva. Az izom-
görcs és a túlzott izzadás a hőkime-
rültség jele is lehet, de erre utalhat a 
hideg, nyirkos bőr, az ájulás, szédü-
lés, gyengeségérzet, hányinger és 
hányás, fejfájás, a gyors és gyenge 
pulzus, illetve a gyors és felületes 
légzés is – hívják fel a fi gyelmet a 
tünetekre. A hőguta és hősokk meg-
emelkedett, súlyos esetben 40 fok 
feletti testhőmérsékletnél alakul ki, 
ilyenkor jellemző az izzadás hiánya, 
a forró, száraz bőr kivörösödése, za-
vartság, izgatottság, beszédzavar, 
delírium, görcsök, hányinger és há-
nyás, fejfájás, gyors és erős pulzus, 
gyors és felületes légzés.

Mit tegyünk hőkimerültség 
esetén?

A kimerültség tüneteinek észle-
lésekor hűvös helyre kell menni, 
vizet inni, lehetőség szerint le kell 
zuhanyozni, és ajánlatos megmér-
ni a testhőmérsékletet. Ha a tüne-
tek súlyosbodnak vagy tartósan 
fennállnak, orvoshoz kell fordulni. 
Ha hipertermia (a testhőmérséklet 
rendellenes emelkedése), delírium, 
görcsök vagy eszméletvesztés je-
lentkezik, sürgősen hívni kell a 112-
es segélyhívó számot. Amennyiben 
másnál észleljük a fenti tüneteket, 
sürgősen vigyük hűvösebb helyre, 
helyezzük vízszintes helyzetbe, kis-
sé felemelt lábakkal, tegyünk eny-
hén hideg borogatást a homlokra, a 
hónaljra, a nyakra, a kezekre és a lá-
bakra, óvatosan spricceljük be a bőrt 
szobahőmérsékletű vízzel, és sem-
miképpen ne adjunk be gyógyszert. 

Amennyiben öntudatlan személyről 
van szó, fordítsuk az oldalára – 
ajánlják a szakemberek. Különösen 
délelőtt 11 és este 6 óra között kell ke-
rülni a napon való tartózkodást, és 
naponta legalább két liter, nem túl 
hideg vizet kell fogyasztani, még mi-
előtt jelentkezne a szomjúságérzet. 
Arra azonban vigyázni kell, hogy az 
epilepsziában, szív-, vese- vagy máj-
betegségben szenvedők folyadék-
fogyasztása korlátozott, akárcsak 
azoknak, akik folyadékvisszatartási 
problémákkal küzdenek, ezért ne-
kik a folyadékbevitel növelése előtt 
ajánlatos konzultálniuk orvosukkal.

Nagyon fontos, hogy ne hagy-
junk a gyermekeket, időseket vagy 
házi kedvenceket egyedül zárt 
járművekben – hangsúlyozzák a 
szakemberek. „Ha a gyermek test-
hőmérséklete eléri a 40 fokot, bel-
ső szervei elkezdhetnek leállni, és 
ha a testhőmérséklete eléri a 41,6 

fokot, akár meg is halhat” – hívja 
fel a figyelmet a vészhelyzeti fel-
ügyelőség.

Jövő héttől enyhül a hőség

Az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat előrejelzése szerint Erdélyben a 
hét végéig kitart a hőség. A nappali 
hőmérséklet átlagosan 31 és 34 Cel-
sius-fok között alakul, míg az éjsza-
kai minimum 15 és 17 fok között. Ezt 
követően az időjárás lehűl, így jövő 
héttől a nappali hőmérsékleti átlag 
nem lesz magasabb 28 Celsius-fok-
nál, a minimumok pedig 15 és 16 
Celsius-fok között alakulnak. Ma-
rosvásárhelyen a hétvégén 33–34 
Celsius-fokig megy fel a hőmérsék-
let, míg Csíkszeredában a hétvégén 
29–30 Celsius-fok körül alakul a 
levegő hőmérséklete. Székelyudvar-
helyen legfeljebb 31 Cesius-fok vár-
ható a hétvégén.

A kimerültség tüneteinek észlelésekor 
hűvös helyre kell menni, vizet inni, 
lehetőség szerint le kell zuhanyozni, és 
ajánlatos megmérni a testhőmérsékletet
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• Az ország jó részéhez hasonlóan egész Székely-
földön érvényben van az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) által kiadott sárga jelzésű kánikula-
riasztás, ezért a vészhelyzeti felügyelőség (ISU) arra 
figyelmezteti a lakókat, hogy védekezzenek a hőség 
ellen, és figyeljenek maguk és a környezetükben élők 
hőkimerültségi tüneteire. De melyek ezek a tünetek, 
és pontosan mire kell figyelni kánikula idején?




