
A nagy melegben figyeljünk job-
ban a környezetünkben lévőkre, 
különösen az idősekre és a gye-
rekekre. Senkit ne hagyjunk a 
strandon a tűző napon elaludni, 
ne hagyjunk gyereket még rövid 
időre sem zárt autóban, valamint 
figyeljünk a folyamatos folya-
dékpótlásra, és figyelmeztessük 
erre – az elegendő ivásról gyak-
ran elfeledkező – idős ismerőse-
inket is. A hőség miatt különösen 
a szív- és érrendszeri panaszok 
száma növekedhet.

A hőség ellen az alábbi mó-
dokon védekezhetünk: zu-
hanyozzunk langyos vagy 

hideg vízzel naponta akár többször 
is; a déli órákat lehetőség szerint 
töltsük zárt helyen, sötétített helyi-
ségben; érdemes ventilátort, klímát 
használni, ez utóbbit azonban ne 
tekerjük 28 Celsius-fok alá.

Amikor a levegő hőmérsékle-
te a szabadban 35–39 Celsius-fok 
körül van, akkor a szobában 28 fok 
az ideális, hűvösebbre nem tanácsos 
állítani az otthoni, irodai klímát, 
mert ha kimegyünk a szabadba, a 
hirtelen hőmérséklet-változás meg-
terhelő lehet. Óvatosan kell bánni 
a ventilátorokkal is, nem ajánlatos 
úgy beállítani a készüléket, hogy 
közvetlenül ránk fújja a levegőt – 
bár kétségtelenül ez a kellemes –, 
mivel ez megfázáshoz és kiszáradás-
hoz vezethet.

Elengedhetetlen
a folyadékpótlás
Figyeljünk a megfelelő fo-

lyadékbevitelre, hiszen a napon 
tartózkodás nagy folyadékvesz-
teséggel jár, melyet az esetleges 
hányás tovább ronthat. Fogyasz-
szunk vi zet, teát, szénsavmentes 
üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az 
aludttej, a kefir, a joghurt és a le-
vesek. Ne fogyasszunk viszont ká-
vét, alkoholos italt, cukros, illetve 
szénsavas üdítőt. Nem jó ötlet a 
fröccs és a sör sem, mert fokozzák 
az izzadást és vízhajtó hatásúak is, 

ily módon komoly dehidratáltsá-
got okozhatnak.

Különösen figyeljünk idős is-
merőseink, valamint a gyerekek 
folya dékpótlására, az előbbiekben 
ugyanis már nem, a kicsikben pe-
dig még nem működik tökéletesen 
a verejtékezés szabályozása, ráadá-
sul könnyen megfeledkezhetnek 
a megfelelő mennyiségű folyadék 
beviteléről.

Napszemüveg, napkrém
Viseljünk világos színű, bő sza-

bású, pamut öltözetet, fejünket és 
arcunkat védjük széles karimájú ka-
lappal, és ne feledkezzünk el a nap-
szemüvegről sem. Mivel szemünket 
az UV-sugárzás károsítja, érdemes jó 
minőségű, megfelelő fényvédelmet 
adó napszemüveget vásárolni. A rossz 
szemüveg többet árt, mint használ. 

A strandolók használjanak leg-
alább 30 faktoros naptejet, és a gye-
rekeket kenjük különösen gyakran, 
mert könnyebben leégnek. Ne hagy-
junk senkit elaludni a tűző napon.

A hazai ajánlások szerint leg-
alább 30-40 faktoros naptejet kell 
használnunk. A „vízálló” jelző jól 
hangzik, azonban még ha a vizet 
állja is a krém egy ideig, a törölkö-
zéssel biztos, hogy a védőréteg je-
lentős részét ledörzsöljük magunk-
ról, ezért gyakran kenjük magunkat 
újra a fényvédő krémmel. Ne felejt-
sük el, hogy a gyerekek bőre külö-
nösen érzékeny a napsugárzásra, 
ugyanis sokkal kevesebb melanint 
tartalmaz, mint a felnőtteké, ezért 
rendkívül könnyen leégnek.

A napégés magától is szépen 
gyógyul, aki azonban rosszul bírja a 
fájdalmat, enyhíthet is a tüneteken. 
A házi praktikák helyett inkább a 
bevált módszereket válasszuk.

Napszúrás, hőguta
Ha a napon való tartózkodás 

után a gyermeken vagy magunkon 
fejfájást, hányingert, szédülést ta-
pasztalunk, mindenképpen gondol-
junk napszúrásra. Súlyosabb esetben 
hányás és ájulás is bekövetkezhet.

A napszúrás kialakulásáért a nap 
sugárzása és a magas hőmérséklet 
együttesen felelős. A fizikai ténye-
zők együttes hatására az agyhár-
tyák úgynevezett steril gyulladása 
alakul ki, szerencsére az esetek zö-
mében csak enyhe formában. Köz-
ponti idegrendszerünkben vizenyő 
keletkezik ilyenkor, így az agy egyes 
területei nyomás alá kerülnek, ez 
okozza a kellemetlen tüneteket. 

Napszúrás esetén vonuljunk 
sötét, hűvös helyre, és borogassuk 
hideg vizes kendővel a homlo-
kunkat. 

A magas hőmérsékleten eszmé-
letüket vesztőknél gyanakodjunk 
hőgutára.

A napszúrásnál észlelt tünetek 
mellett a tudatzavar, az eszmélet-
vesztés vagy görcsroham hőguta 
kialakulására figyelmeztet. A hőgu-
tát szenvedetteket helyezzük hűvös 
környezetbe, és hideg borogatással 
hűtsük bőrüket. Jót tehet a beteg-
nek egy hideg fürdő is, valamint a 
végtagok dörzsölése, a vérkeringés 
javítása. Mivel a hőguta akár vég-
zetes is lehet, feltétlenül forduljunk 
orvoshoz. A csecsemőket, kisgyer-
mekeket árnyékban levegőztessük, 
ne sétáltassunk a hőségben kisba-
bát. Sose hagyjunk gyermeket, ál-
latokat (kutyát) zárt, szellőzés nél-
küli parkoló autóban. A gyermekek 
verejtékmirigyei ugyanis még nem 
működnek tökéletesen, ezért elég-
telen a hőleadásuk. Így a nagy hő-
ségben szervezetük hőszabályozó 
rendszere hamar felborul, a belső 
hőmérsékletük vészesen magasra 
emelkedhet.

Vezessünk óvatosan
Nagy melegben csökken a vér-

nyomás, alacsonyabb lesz a pulzus-
szám, gyengül a koncentráció, lan-
kad a figyelem, ami balesetekhez 
vezethet. Mielőtt beülünk az autó-
ba, szellőztessük át a belső teret, hi-
szen a napon drasztikusan felmele-
gedhet. Mindig legyen az autóban 
folyadék, hogy pótolni tudjuk az 
izzadással elveszített vizet. 
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Óvintézkedések hőségben

Álmatlanság kezelése 
agyhűtéssel

Nyers tojássárgájA

Antioxidáns tulajdonságai 
védhetik a szívet

Amerikai kutatók új, gyógyszer-
mentes megoldást dolgoztak ki a 
sokakat kínzó álmatlanság keze-
lésére: az agy hűtését, amelyről 
a SLEEP 2011 nemzetközi kong-
resszuson számoltak be.

Néha altatószerek egész so-
rát próbálják ki az alvás-
zavarban szenvedők, mire 

megtalálják azt a készítményt, 
amelynek bevétele után jól tudnak 
aludni. Az Egyesült Államokban 
az alváskutatók találkozóján Eric 
Nofzingernek és munkatársai-
nak előadása azért keltett nagy fi-
gyelmet, mert statisztikai adatok 
alapján minden tizedik amerikai 
felnőtt nehezen tud elaludni, éjsza-
ka gyakran felébred, és ezért kime-
rülten, fáradtan kel fel reggelente. 
Az alvászavar igazi népbetegség. 
Nofzingerék szerint a jó elalvás 
feltétele, hogy az agy homlokle-
benyének anyagcseréje csökken-
jen, és ez szükséges a további 
nyu godt alváshoz is. Álmatlan-
ság esetén ennek az agyi terület-
nek az anyagcseréje fokozódik. 

A kutatók a homloklebeny anyag-
cseréjét úgy fékezték, hogy hűtötték 
az alvászavarban szenvedők kopo-
nyáját. A vizsgált személyek puha, 
műanyags apkát viseltek éjszaka: a 
sapka finom csöveiben áramló hideg 
víz hűtötte az agy megfelelő részeit. 
Az eredmények egyértelműen bi-
zonyították, hogy agyhűtéssel az 
elalvás ideje és az alvás mélysége 
párhuzamosan alakult. Az egész-
séges, jól alvó kontroll-személyek 
lefekvés után átlagosan 16 per-
cen belül álomba merültek, és az 
ágyban töltött idő 89 százalékát 
átaludták. Az álmatlansággal küsz-
ködők agyhűtés során 13 percen 
belül elaludtak, és éjszakai álmuk 
ugyanolyan hosszú és nyugodt 
volt, mint panaszmentes társaiké. 
„Az, hogy a hűtés mértéke az alvás 
nyugalmával párhuzamos volt, azt 
bizonyítja, hogy az idegrendszer 
befolyásolásával az álmatlanság ke-
zelhető. Úgy véljük, hogy ennek 
a módszernek a kidolgozásával a 
rossz alvás gyógyszermentesen gyó-
gyítható” – mondta a munkacso-
port vezetője.

A természet egyik legtökéle-
tesebb eledele lehet az ember 
számára a tojás. Amellett, hogy 
kiváló fehérje-, zsír-, vitamin- 
és ásványianyag-forrás, most 
antioxidáns tulajdonságaira is 
fény derült – írta a Science Daily 
című ismeretterjesztő portál.

Két nyers tojássárgája kétszer 
annyi antioxidáns anyagot 
tartalmaz, mint egy alma – 

derült ki az Albertai Egyetem kutató-
inak elemzéséből. Ha azonban a tojást 
megsütik vagy megfőzik, antioxidáns 
tulajdonságai mintegy 50 százalékkal 
csökkennek, a mikrohullámú sütő-

ben való elkészítés során pedig ennél 
még kicsivel több vész el értékes ve-
gyületeiből. Ugyanakkor e veszteség 
után is egy tojás antioxidáns-tartalma 
felér egy almáéval.

A kutatók szerint a tojássárgája 
antioxidáns tulajdonságát egyebek kö-
zött két aminósavnak, a triptofánnak 
és a tirozinnak köszönheti. A to-
jás további értékes hatóanyagainak 
felkutatását folytatják – tudatták a 
Food Chemistry című tudományos 
folyóiratban megjelent eredeti tanul-
mány szerzői. Az antioxidáns hatású 
anyagok védhetnek a gyulladásos fo-
lyamatok, a szív- és érrendszeri beteg-
ségek és a rák kialakulása ellen is.
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