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Letni udar cieplny

Słońce  „rzuca”  obecnie  promieniami  bez  umiaru.  Mamy  sezon  udarów  cieplnych. 
Gorączka, utrata przytomności, nudności. Najbardziej narażeni są przeważnie najmłodsi. 
Dowiedzcie się jak uniknąć nieprzyjemności lub jak stawić im czoła.

Udar cieplny charakteryzuje wysoka, powyżej 40°C gorączka, której towarzyszą ciężkie 
objawy  ze  strony  układu  nerwowego  (np.:  utrata  przytomności),  układu  sercowo-
naczyniowego (wstrząs) oraz ciężkie objawy skórne  (piekąca skóra, suche sluzówki ust i 
język),  a  także  czasami  objawy  ze  strony  układu  pokarmowego  (nudności,  wymioty, 
biegunka). 

Objawy  zwiastunowe  udaru  cieplnego  nie  są  stałe  u  wszystkich  ludzi.  Często  mogą 
pojawić się np.: skurcze i zaburzenia zachowania pojawiające się często po zbyt długiej 
ekspozycji na wysoka temperature. 

Ogólnie można wyróżnić 2 typu udaru cieplnego: 

Klasyczny udar cieplny oraz udar cieplny związany z aktywnością fizyczną. 

1.Klasyczny udar cieplny występuje bez wykonywania żadnego  wysiłku. Związany jest z 
nadejściem fali  wysokich  temperatur  letnich  oraz  nadzwyczaj  wysokią  temperaturą  w 
niektórycj miejscach (zamknięty samochód w pełnym sońcu). 

Ten typ udaru dotyczy ludzi starszych oraz najmłodszych dzieci.

2.Typ udaru spowodowany wysiłkiem lub „hipertermia powysiłkowa” , pojawiający się w 
czasie  wykonywania  ciężkiego,  przedłużonego  wysiłku  fizycznego.  
Pojawienie się takiego typu udaru może przyspieszyć zażywanie niektórych leków. 

Udar cieplny należy odróżnić od innych stanów związanych z upałem, które przebiegają 
bez  gorączki  (skurcze  wywołane  gorącem)  lub  z  niską  gorączką(  udar  słoneczny).
Udar  cieplny  jest  stanem  nagłym.  Śmiertelność  spadła  w  ciągu  ostatnich  lat  dzięki 
lepszemu i szybszemu leczeniu jednak pozostaje wysoka-około 10%. Przebieg leczonego 
udaru  jest  przeważnie  łagodny  może  jednak  pozostawić  po  sobie  stałe  komplikacje 
neurologiczne bądź skurcze mięśni.
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Co robić w przypadku udaru? 

Należy działać jak najszybciej. Należy podawać choremu duzo płynów i ochładzac jego 
ciało.
Najlepiej zdjąć z chorego odzież wierzchnią i ulokować w cieniu. Zapewnić dostęp świeżej 
wody i przewiew (np.: wentylator). Jeśli pacjent jest przytomny należy podawać chłodne 
napoje.
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