Upały jak sobie z nimi radzid?
W piątek 3 lipca 2015 r. w Szpitalu przy ul. Przyrodniczej 7/9 odbyła się konferencja prasowa
pod hasłem „Tyle słooca w całym mieście”… Iwona Bednarek p.o. Dyrektora Szpitala im. K.
Jonschera oraz Monika Kidawa, zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i
Geriatrii przekazały najważniejsze informacje na temat tego jak sobie radzid, gdy
temperatura sięga ponad 30 stopni Celsjusza.
Iwona Iwanicka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ przekazała
najważniejsze informacje na temat „pudełka życia”, które powinno się znaleźd w każdej
lodówce seniora.
Oto kilka wybranych relacji z w/w konferencji zorganizowanej wspólnie z UMŁ.
Radio Łódź
https://www.radiolodz.pl/posts/16044-upaly-jak-sobie-z-nimi-radzic
Gazeta Wyborcza
http://m.lodz.gazeta.pl/lodz/1,106512,18298257,Upal_w_miescie__Jak_z_nim_walczyc___Z
DJECIA_.html
Gorące dni dopiero się zaczęły, a w łódzkich szpitalach już leżą pacjenci z objawami udaru
słonecznego. Jak nie trafid na szpitalne łóżko?
Najbardziej cierpią seniorzy
Najlepiej zostad w domu i zasłonid okna ciemnymi roletami. Wietrzyd mieszkania powinniśmy
rano, a spacery zostawid na po godz. 18.
Najsilniej upały odczuwają osoby w podeszłym wieku. - Zróbmy naszym bliskim zakupy,
zawieźmy na umówioną wizytę do lekarza i odradźmy wyjście na cmentarz - apeluje doktor
Monika Kidawa z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. - A gdy osoba starsza mówi
nam, że gorzej się czuje albo ma zaburzenia świadomości, to znak, że powinniśmy od razu
zawieźd ją do lekarza - podkreśla.
- Do szpitala trafiają jednak także ludzie młodzi, którym wydaje się, że mają dużo siły. A
słooce okazuje się silniejsze - komentuje Iwona Bednarek, dyrektor szpitala Jonschera.
Dużo płynów i gotowane warzywa
Najważniejsze jest nawadnianie organizmu. Każdy powinien wypijad 2-3 litry wody dziennie. Zamiast polecanych wszędzie zimnych napojów, należy pid wodę o temperaturze pokojowej,
a nawet ciepłą herbatę - radzi Kidawa. Dobrego wpływu na samopoczucie nie mają też kawa i
alkohol.

Najlepszym sposobem na upały jest siesta w godzinach południowych, nieosiągalna dla
większości z nas z powodu codziennych obowiązków. Warto wtedy zadbad o odpowiednią,
lekkostrawną dietę. Kiełbaski z grilla trzeba zastąpid gotowanymi warzywami i mięsem.
"Pudełko życia"
Pomysłem zespołu ds. seniorów jest rozdawanie "Pudełek życia". - Ratownicy mogą w nich
znaleźd wszystkie informacje o pacjencie, jego stanie zdrowia i przyjmowanych lekach informuje Iwona Bednarek.
Starsze osoby wyczerpane upałem czasami nie są w stanie przekazad wszystkich informacji
personelowi medycznemu. Wystarczy, że zostawią pudełko w lodówce, a na jej drzwiach
przykleją naklejkę znajdującą się w środku opakowania.
Pudełka dostępne są w 15 miejscach w Łodzi, m.in. w szpitalu im. Jonschera.
http://lodz.tvp.pl/20715840/03072015-1830
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Jak radzid sobie z upałami? Zalecenia lekarzy
Data dodania: 2015-07-03 15:05:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-07-03 15:53:37
Nad Polskę nadciągnęła fala upałów. W weekend temperatura powietrza może przekroczyd
nawet 37 stopni Celsjusza!. Jak radzid sobie z wysokimi temperaturami? Wielu mieszkaoców
regionu taka pogoda może cieszyd, głównie ze względu na planowany urlop. Są jednak tacy,
którzy powinni unikad dłuższych pobytów na powietrzu, gdy słupek rtęci pokazuje chodby 30
kresek. Upały szczególnie odczuwają nie tylko osoby chorujące na ciśnienie czy serce, ale
głównie mieszkaocy w podeszłym wieku. CZYTAJ: Do Polski zbliża się fala upałów. Prawie 40
stopni w ten weekend! – Zauważamy powtarzający się problem, gdy podnosi się
temperatura, więcej osób starszych przyjmowanych jest na oddział z objawami udaru –
przyznaje Iwona Bednarek, dyrektor szpitala im. reklama Karola Jonschera w Łodzi.
Największy błąd, jaki popełniają osoby starsze to picie zbyt małej ilości płynów, zwłaszcza
poza domem. Obawiają się bowiem problemów fizjologicznych. To błąd. – Dziennie należy
wypid w takie dni ok 2 l wody, by nie doszło do zagęszczenia krwi i udaru – dodaje dyrektor
Bednarek. Do zaleceo lekarzy powinny stosowad się nie tylko osoby starsze, ale także ich
opiekunowie. – Podczas upałów seniorzy powinni zrezygnowad z prac na działkach i w
ogrodzie. W takie dni najlepiej, gdy położą się w chłodnym pomieszczeniu ze szklanką wody
w ręku – zaleca dr Monika Kidawa z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii szpitala im. K.
Jonschera. – Osoby, które biorą leki, powinny przyjrzed się dokładnie ulotkom, bo często po
zażyciu leku nie można wystawiad się na słooce - dodaje. Jeśli jednak wystąpią objawy
sugerujące udar słoneczny, czyli zawroty głowy, mdłości, osłabienie czy przyspieszony rytm
serca, należy położyd się w zacienionym miejscu i wykonad zimne okłady. A gdy ktoś straci
przytomnośd, należy wezwad pogotowie.
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