
Jó tanácsok a hőség ellen! 

Csütörtökig biztosan marad a kánikula. A nagy meleg elleni védekezésben az egyik legfontosabb a 

megfelelő folyadékpótlás. A tartós kánikula miatt csütörtök estig másodfokú hőségriasztást rendelt el az 

országos tiszti főorvos. A Magyar Vöröskereszt összegyűjtött néhány jó tanácsot, hogy könnyebben 

vészelje át a rekkenő hőséget. 

Igyon sok ásványvizet! 

A nagy hőségben nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadék folyamatos fogyasztását, azonban szomjunkat ne 

alkoholos, koffeintartalmú, vagy cukrozott italokkal csillapítsuk, mert ezekkel ellenkező hatást érhetünk el, ugyanis 

felgyorsítják a folyadék távozását szervezetünkből, a hideg folyadék ráadásul, egyeseknél gyomorgörcsöt is 

okozhat. 

Kerüljük a nehéz ételeket! 

Ételeink nagy részét a saláták, a gyümölcsök, a tejszín, tejszínhab nélküli gyümölcs-levesek és a rántás nélküli, 

joghurttal vagy kefirrel habart főzelékek alkossák. Ne együnk nehéz ételeket, részesítsük előnyben a roston, 

fóliában vagy tepsiben, zsiradék-mentesen sült szárnyas húsokat, de grillezhetünk, süthetünk zöldségeket, 

gyümölcsöket is. A fogyókúrázók most kihasználhatják a friss gyümölcsök, zöldségek időszakát. 

Szellős öltözék és sötétítés 

Viseljünk szellős ruhákat, a gyermekekre is vékony ruhákat adjunk, és védjük a fejüket kalappal, vászon-

sapkával, kendővel, napernyővel, ernyővel. Ügyeljünk arra is, hogy a gyerekeket ne hagyjuk ügyeink intézésekor 

az autóban. 

Ha valakinek a lakásában nincsen légkondicionáló berendezés vagy ventillátor, szellőztessen hajnalban, majd 

sötétítsen be függönyökkel, rolókkal, de résnyire hagyja nyitva az ablakokat, hogy áramoljon, cserélődjön a friss 

levegő. A lehúzott roló védi a meleg sugaraktól az ablaküveget, és estére nem lesz hőség a lakásban. 

Zuhanyozzunk, mosakodjunk sűrűn. A szabadban árnyékos helyeken tartózkodjunk. Legyen nálunk kéztisztító 

kendő vagy gél, de vihetünk magunkkal kicsi, vizes törülköző-kendőt, tisztítsuk, hűtsük magunkat folyamatosan. 

A nagy melegben kerüljük az intenzív testmozgást. Erre még a reggeli és az esti órák sem javasoltak, még 

egészségeseknek sem. 

Figyeljünk egymásra és házi kedvenceinkre! 

Ne feledkezzünk meg idős, vagy beteg hozzátartozóinkról, szomszédainkról, érdeklődjünk, van-e szükségük 

valamire, segítsünk nekik is. 

Gondoskodjunk házi kedvenceinkről, nekik is szükségük van több vízre, és ne hagyjuk őket sem az autóban 

felhúzott ablakkal. 

 


