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Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν τους εργαζοµένους κατά την διάρκεια 

καύσωνα. Τα άτοµα αυτά υπόκεινται σε θερµική κόπωση. 

Ο εργαζόµενος υπόκειται σε θερµική κόπωση όταν το άµεσο εργασιακό του 

περιβάλλον είναι υπερβολικά θερµό. Σε συνδυασµό µε έντονη σωµατική εργασία, η 

θερµική κόπωση προκαλεί: 

� σηµαντική πτώση παραγωγικότητας, 

� διαλείψεις προσοχής ικανές να προκαλέσουν ατύχηµα, 

� αίσθηση δυσφορίας / δυσανεξίας, 

� επιπτώσεις στην υγεία. 

Η θερµική κόπωση γίνεται εντονότερη όταν ανεβαίνει η θερµοκρασία του αέρα. Όταν 

η θερµοκρασία του αέρα ξεπεράσει τη συνήθη θερµοκρασία του ανθρώπινου 

σώµατος (36º-37ºC), έχουµε συνθήκες καύσωνα. 

Ο καύσωνας συνήθως προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 

οπότε υπάρχει η δυνατότητα να προετοιµαστούµε. 

 
 

Παθήσεις που σχετίζονται µε τη ζέστη 

Θερµικές παθήσεις είναι εκείνες που οφείλονται στην έκθεση του εργαζόµενου σε 

συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας και υγρασίας. Υπάρχουν τρεις τέτοιες παθήσεις, 

που εξετάζονται παρακάτω κατά σειρά σοβαρότητας και εµφάνισης: οι θερµικοί 

σπασµοί, η θερµική εξάντληση και η θερµοπληξία. 

Θερµικοί σπασµοί 

Οι θερµικοί σπασµοί είναι επώδυνοι µυϊκοί σπασµοί, που εµφανίζονται συνήθως 

στους µύες της κοιλιάς ή των ποδιών. Προκαλούνται λόγω έντονης εφίδρωσης. Η 
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εφίδρωση προκαλεί σοβαρή απώλεια υγρών και αλάτων (ηλεκτρολυτών), κι έτσι 

διαταράσσεται το ισοζύγιο των ηλεκτρολυτών στον οργανισµό. Η έντονη άσκηση και 

η εργασία στην ύπαιθρο τις ζεστές µέρες προκαλούν θερµικούς σπασµούς. Αυτή 

είναι η πρώτη ένδειξη ότι το σώµα δεν αντέχει τη ζέστη. Αν την αγνοήσεις, η 

κατάσταση θα γίνει πιο σοβαρή. 

 

Χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα 

� ∆έρµα ψυχρό, χλωµό, υγρό 

� Πόνοι στα άκρα και την κοιλιά 

� Ναυτία 

� Ανεξέλεγκτοι σπασµοί στα άκρα. 

Συνιστώµενη 

αντιµετώπιση 

 

� Ξαπλώστε το θύµα σε δροσερό µέρος, µακριά από τη ζέστη 

� ∆ώστε του δροσερό νερό 

� ΜΗΝ δίνετε ταµπλέτες αλατιού ή νερό µε αλάτι 

� Τεντώστε ελαφρά και κάνετε µασάζ στα άκρα που 
υποφέρουν από σπασµούς 

� Όταν τα συµπτώµατα υποχωρήσουν, το θύµα µπορεί να 
επανέλθει στη δουλειά του, αλλά µε βραδύτερο ρυθµό και 
πίνοντας πολλά υγρά. 

 

Θερµική Εξάντληση 

Η θερµική εξάντληση (ή θερµική κατάρρευση) είναι η πιο συνηθισµένη πάθηση λόγω 

ζέστης και οφείλεται στην έντονη απώλεια υγρών και αλάτων. Είναι αποτέλεσµα 

επίπονης εργασίας σε περιβάλλον θερµό και υγρό. Το περιβάλλον αυτό εµποδίζει 

την εφίδρωση (που είναι ο φυσικός µας κλιµατισµός) και έτσι η θερµοκρασία του 

σώµατος αυξάνει επικίνδυνα. Η θερµική εξάντληση πλήττει ιδιαίτερα τους 

ηλικιωµένους και όσους είναι ασυνήθιστοι σε τέτοιο περιβάλλον. Αν δεν 

αντιµετωπιστεί άµεσα και σωστά, η κατάσταση του θύµατος θα χειροτερέψει και θα 

υποστεί θερµοπληξία. 

 

Χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα 

 

� ∆έρµα ψυχρό, χλωµό, υγρό 

� Εξάντληση, ζάλη, αίσθηµα δυσφορίας 

� Πονοκέφαλος, αίσθηµα κούρασης, ναυτία 
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� Θολή όραση 

� Έντονη και παρατεταµένη εφίδρωση 

� Θερµοκρασία σώµατος κανονική ή χαµηλότερη 

� Αναπνοή γρήγορη και ακανόνιστη 

� Σφυγµός γρήγορος και αδύνατος 

� Έντονοι πόνοι στα άκρα και την κοιλιά 

� Σε σοβαρές περιπτώσεις, διάρροια, εµετός, λιποθυµία. 

Συνιστώµενη 
αντιµετώπιση 

� Ξαπλώστε το θύµα σε δροσερό µέρος, µακριά από τη ζέστη 

� Χαλαρώστε τα ρούχα, ή βγάλτε τα αν έχουν ποτιστεί µε ιδρώτα 

� Απλώστε δροσερές, υγρές πετσέτες στο δέρµα (και πάγο αν 
χρειάζεται) και αερίστε το θύµα 

� ∆ώστε στο θύµα λίγες γουλιές δροσερού νερού κάθε λίγα 
λεπτά (ΟΧΙ µεγάλες ποσότητες - θα προκαλέσετε εµετό) 

� Το θύµα δεν πρέπει να αναλάβει σωµατική εργασία για την 
υπόλοιπη µέρα. 

 

Θερµοπληξία  

Η θερµοπληξία είναι η σοβαρότερη πάθηση λόγω 

ζέστης. Η µακρόχρονη έκθεση σε θερµό και υγρό 

περιβάλλον παραλύει τους µηχανισµούς 

θερµορύθµισης του σώµατος (εφίδρωση) και η 

θερµοκρασία ανεβαίνει γρήγορα. Αν το φαινόµενο 

αφεθεί να εξελιχθεί, θα προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, 

κώµα και τελικά θάνατο. Αντίθετα µε τις άλλες δύο 

παθήσεις, η θερµοπληξία απαιτεί άµεση ιατρική 

επέµβαση. 

 

 

Χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα 

� ∆έρµα κόκκινο, ξηρό, θερµό 

� Πονοκέφαλος, ζάλη, ξηροστοµία, έντονη δίψα 

� Το θύµα δεν ιδρώνει 

� Σφυγµός γρήγορος και έντονος (ενίοτε ακανόνιστος) 

� Αναπνοή γρήγορη και κοφτή 

� ∆ιαλείψεις συνείδησης 



 

 

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ 

 

 
   
‘Εγκριση : Γενικός ∆ιευθυντής     ΕΚ∆ 1η     Ηµ/νία Έκδοσης : 03/05/2010       Κωδ. Εντύπου Ο-01.02.10      Σελ. 4 από 5 

� Αβέβαιο βήµα 

� ∆ιαταραχές στην όραση 

� Μυϊκοί σπασµοί, εµετός, κατάρρευση, κρίσεις. 

Συνιστώµενη 
αντιµετώπιση 

� Καλέστε ασθενοφόρο ΑΜΕΣΩΣ! 

� Απόλυτη ανάπαυση σε δροσερό µέρος 

� Αν το θύµα κάνει εµετό, τοποθετήστε το µε το πλάι 

� Αποµακρύνετε τα ρούχα και ρίξτε τη θερµοκρασία του 
σώµατος µε οποιοδήποτε µέσο. Βάλτε πάγο στις µασχάλες, 
στην κοιλιά, στο λαιµό, στους καρπούς και τους 
αστραγάλους. 

� ΜΗΝ δίνετε υγρά 

� ΜΗΝ τρίβετε το θύµα µε οινόπνευµα- εµποδίζει τη διαφυγή 
της θερµότητας. 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Λίγη προσοχή χρειάζεται, κι όλα τα παραπάνω θα µείνουν στη θεωρία. 

Ισοζύγιο υγρών και αλάτων (ηλεκτρολυτών) 

� Πίνετε πολύ και δροσερό νερό, ακόµα κι αν δεν διψάτε πολύ. 

� Αν δεν είστε συνηθισµένοι ή / και ιδρώνετε πολύ, προσθέστε ελάχιστο αλάτι 

στο νερό. 

� Αποφύγετε τα βαριά γεύµατα, τις λιπαρές τροφές και τα αλκοολούχα ποτά. 

� Τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά. 

Ρούχα 

� Προτιµήστε ρούχα άνετα και από πορώδη υλικά (π. χ. βαµβάκι). Έτσι το σώµα 

αερίζεται περισσότερο και ο ιδρώτας εξατµίζεται. 

� Αν πρέπει να δουλέψετε στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερµότητας, µην εκθέτετε 

το γυµνό σας δέρµα σ’ αυτές. 

� Χρησιµοποιήστε όλα τα διαθέσιµα δροσιστικά µέσα. 

Εργασία στην ύπαιθρο 

� Μην εκθέτετε το πάνω µέρος του κορµιού σας γυµνό στον ήλιο. 

� Εργαστείτε κατά το δυνατό στη σκιά. 
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� Φοράτε καπέλο ή κράνος. Εκτός από τους συνήθεις κινδύνους, προφυλάσσει 

και από την ηλίαση. 

� Κάνετε τις βαρύτερες δουλειές το πρωί. 

� Αποφύγετε την έντονη σωµατική εργασία (πάντως, µην κάνετε κατάχρηση 

αυτής της δικαιολογίας). 

Προσαρµογή 

� ∆ώστε στο σώµα σας την ευκαιρία να προσαρµοστεί στις θερµές συνθήκες. Σε 

λίγες µέρες τις συνηθίζει κανείς. 

� Προσέξτε ιδιαίτερα όταν επιστρέφετε από διακοπές ή ακόµα και από 

Σαββατοκύριακο. Ίσως πρέπει να προσαρµοστείτε από την αρχή. 

         
 

 


