
Θερμοπληξία

Περιγραφή – Ορισμός

         Η θερμοπληξία είναι η κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επιμένουσα
         41oC.υπερθερμία με σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας σώματος άνω των

Η  θερμοπληξία  είναι  μία  εξαιρετικά  επείγουσα  ιατρική  κατάσταση,
απειλητική για τη ζωή η οποία οφείλεται σε ανεπάρκεια ή σε δυσλειτουργία
των θερμορυθμιστικών μηχανισμών του ανθρώπινου οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
είναι  πολύ υψηλή και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι  πάνω από
70%, γεγονός που δυσκολεύει την αποβολή θερμότητας του σώματος.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας μπορεί να μοιάζουν με αυτά της καρδιακής
προσβολής ή του εγκεφαλικού επεισοδίου.  Στα συμπτώματα θερμοπληξίας
περιλαμβάνονται:

• Έντονη κεφαλαλγία,
• Καταβολή δυνάμεων
• Τάση για λιποθυμία
• Πτώση της αρτηριακής πίεσης,
• Ταχύς, αδύναμος σφυγμός
• Δύσπνοια
• Έντονη εφίδρωση
• Αιμωδίες κάτω άκρων
• Αλλαγή συμπεριφοράς
• Ψευδαισθήσεις
• Σύγχυση– Αποπροσανατολισμός - Διέγερση
• Ναυτία– Έμετοι



Σε σοβαρότερες περιπτώσεις εμφανίζονται:

• Πολύ υψηλός πυρετός (>40 ºC)
• Απουσία εφίδρωσης με δέρμα εξέρυθρο και ξηρό
• Διάρροιες - Έμετοι
• Ταχύπνοια και προοδευτική εξασθένιση της έντασης και του αριθμού

των σφύξεων.
.

Αν ο ασθενής δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα παρατηρούνται:

• Διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος
• Έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
• Νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια που εκδηλώνονται με αναστολή

της αποβολής ούρων και πνευμονικό οίδημα
• Σπασμοί
• Απώλεια αισθήσεων - Κώμα
• Θάνατος

Θα πρέπει να διακρίνουμε την θερμοπληξία από την θερμική εξάντληση. Η
τελευταία  οφείλεται  σε  μεγάλη  απώλεια  υγρών  οφειλόμενη  στην  αυξημένη
θερμοκρασία περιβάλλοντος και δεν απουσιάζει η εφίδρωση, ενώ ο πυρετός
είναι  χαμηλός  ή  απών.Τα  συμπτώματα  και  η  όλη  εικόνα  της  θερμικής
εξάντλησης είναι λιγότερο δραματικά.

Πρώτες βοήθειες ατόμου με θερμοπληξία

Επί υποψίας εμφάνισης συμπτωμάτων θερμοπληξίας συστήνονται οι κάτωθι
ενέργειες

• Μεταφορά  του  ασθενούς,  άμεσα,  σε  μέρος  δροσερό,  ευάερο και
σκιερό ή ανείναι δυνατό σεκλιματιζόμενο χώρο

• Τοποθέτηση σε ύπτια θέση.

• Αφαίρεση πλεονάζοντος ρουχισμού

• Διαβροχή  του  ασθενούς  και  ειδικά  τουπροσώπου,  το  λαιμού,  το
στήθουςτου μεκρύο ή παγωμένο νερό.

• Τοποθέτησηψυχρώνεπιθεμάτων στο πρόσωπο και το κεφάλι.

• Τοποθέτηση, παράλληλα, θηκών με  πάγο στο λαιμό, τη  βουβωνική
χώρα  καιτις  μασχαλιαίες χώρες, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο
την απώλεια θερμότητας απότο σώμα

• Έλεγχοςδιαρκής  της  θερμοκρασίας  του  σώματος  του  ασθενούς  και
συνέχισητωνπροσπαθειών ψύξης μέχρι  η θερμοκρασία του σώματός
του να πέσει στους 38ºC. 



• Αντιπυρετικά (π.χ., Acetaminophen, ασπιρίνη και άλλα στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα) δεν έχουν κανένα ρόλο στη θεραπεία
της θερμοπληξίας.

• Αν  είναι  εφικτό,  χορήγησηάφθονωνυγρών με  προσθήκη  μικρής
ποσότητας  αλατιού  προς  αναπλήρωση  των  απωλειών  εξαιτίας  της
έντονηςεφίδρωσης.

• Σε περιπτώσεις  σπασμών προστασία από πιθανό αυτοτραυματισμό,
χωρίς ωστόσο να τοποθετείται κάτι στο στόμα του ασθενούς.

• Σε  περίπτωση  εμετού  διασφάλιση  βατότητας  αεροφόρωνοδών  με
τοποθέτηση του πάσχοντος σε πλάγια θέση.

• Κλήση  του  ΕΚΑΒ  για  την  μεταφορά  του  σε  Νοσοκομείο  και
περαιτέρωαντιμετώπιση.

Πρόληψη της θερμοπληξίας

Κατά  τους  θερμούς  μήνες  του  καλοκαιριού  καθώς  και  σε  περιόδους
καύσωνασυνιστώνται τα εξής:

• Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.

• Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη

• Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συνωστισμός.

• Ένδυση ελαφριά, άνετη και ανoιxτόxρωμη.

• Χρήση καπέλου και γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από την
έντονηαντανάκλαση του ηλίου.

• Πολλά «χλιαρά» ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

• Λήψη  άφθονων  υγρώνπάνω  από  2  λίτρα  ημερησίως  (νερό  και
χυμοί φρούτων όχι καφές και αλκοολούχα ποτά)

• Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται πρόσθετη λήψη αλατιού
για να αποφευχθούν ηλεκτρολυτικές διαταραχές καθώς και περαιτέρω
απώλεια υγρών 

• Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμφαση στη λήψη φρούτων
και λαχανικών και περιορισμός στα λιπαρά.

• Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με
υψηλήθερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

• Αποφυγή βαδίσματoς για πολλή ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.



• Aπoφυγή  πολύωρων ταξιδιών με  διάφορα μέσα συγκοινωνίας,  κατά
τηδιάρκεια της υψηλής ζέστης.

• Άτομα  που  πάσχουν  από  χρόνια  νοσήματα  (αναπνευστικά,
καρδιαγγειακά κλπ) θα πρέπει να συμβoυλευθoύν το θεράποντα γιατρό
τους  για  εφαρμογή  ειδικών  κατάπερίπτωση  οδηγιών.  Ιδιαίτερα  επί
λήψης  φαρμάκων  κρίνεται  σκόπιμηη  επικοινωνία  με  το  θεράποντα
γιατρό  για  συνέχιση  ή  πιθανή  διακοπή  της  φαρμακευτικής  τους
αγωγής.

• Τα  νεογνά  πρέπει  να  είναι  ντυμένα  όσο  γίνεται  πιο  ελαφρά  και  να
πίνουν συχνά υγρά μαζί με το γάλα. Στα δε αποκλειστικώς θηλάζοντα
βρέφη συστήνεται συχνότερος θηλασμός.

• Κλιματισμός  ή  χρήση  άλλου  μέσου  για  τη  διατήρηση  δροσερής
ατμόσφαιρας εντός της οικίας και των χώρων εργασίας.

• Επί ύπαρξης ηλικιωμένων ατόμων στην οικογένεια, να διασφαλίζεται η
ύπαρξη ατόμου για τη φροντίδα αυτών, είτε εντός της οικίας είτε σε οίκο
ευγηρίας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Τα άτομα που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν θερμοπληξία κατά
τους  θερινούς μήνες είναι:

• Ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών με συνοδές καρδιοαναπνευστικές
παθήσεις,  παθήσεις των νεφρών, ή  με ταυτόχρονη λήψη φάρμακων
που  τα  καθιστούν  ευάλωτα  στην  αφυδάτωση  και  καρδιοαγγειακά
συμβάματα.

• Άτομά  που  πάσχουν  από  χρόνια  νοσήματα  όπως  είναι  η  καρδιακή
ανεπάρκεια, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η χρόνια νεφρική και ηπατική
ανεπάρκεια, κακοήθη νοσήματα κ.α.

• Άτομα που κάνουν χρήση αλκοόλ, άλλων κατασταλτικών φαρμάκων,
αντικαταθλιπτικών και νευρολογικών φαρμάκων.

• Υπέρβαρα άτομα.

• Τα νεογνά και τα βρέφη

• Αθλητές σε κοπιώδεις αθλητικές δραστηριότητες (π.χ σε μαραθώνιο).

• Άτομα που εργάζονται κάτω από πολύ υψηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.


