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MĂSURI SPECIFICE ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA PREVENIRII PRODUCERII DE 
EFECTE NEGATIVE ASUPRA PERSOANELOR VÂRSTNICE CA URMAREA A 

TEMPERATURILOR  
CANICULARE DIN VARA 2018 

 
 

În ultimii ani, autoritaţile sanataţii au fost şi sunt confruntate cu o problema de 
sanatate care, pe de o parte, pare sa-şi fi augmentat dimensiunile în legatura cu o serie de 
condiţii – mult invocata „încalzire a planetei“, urbanizarea şi poluarea atmosferei, 
îmbatrânirea populaţiei, extensia bolilor cronice ş.a., pe de alta parte, pare sa fie mai bine 
conştientizaţa ca urmare a efectelor asupra sanatatii, solicitarea serviciilor de urgenţa, 
supramortalitatea unor grupuri vulnerabile – copii, vârstnici, bolnavi cronici. „Dezastrul“ 
întâmplat în vara anului 2003 în Franţa soldat cu 15.000 de decese printre persoanele 
vârstnice a intensificat preocuparile nu numai ale autoritaţilor sanataţii, ci şi ale celor de 
protecţie sociala, ale statului, surprinse în acea vara total descoperite. A urmat o suita de 
masuri de ordin medical, educativ, social atât la nivel individual în comunitate cât şi în 
instituţii de asistenţa şi îngrijire pentru vârstnici, copii, bolnavi cronici. 

Şi ţara noastra, prin caracteristicile geografice şi climatice se confrunta în fiecare 
sezon cald cu ceea ce s-a numit „patologia de canicula“, ceea ce obliga la o sensibilizare 
cu aceasta noua problematica de sanatate, a profesioniştilor sanataţii, a autoritaţilor statului 
care au obligaţii de prevenire şi protecţie a populaţiei, a acesteia în întregime în sensul 
avertizarii şi educarii. 

O problema de sanatate publica a carei severitate este argumentata de solicitarile 
serviciilor de urgenta şi de mortalitate („supramortalitate“, autorii francezi), patrunde din ce 
în ce mai mult în actualitate, acutizându-se sezonier, în anotimpul cald în regiunile unde 
climatul torid survine din când în când şi oamenii sunt mai puţin adaptaţi temperaturilor 
excesiv de înalte. Aceasta „patologie de canicula“ afecteaza în primul rând categorii de 
persoane vulnerabile prin capacitaţi de adaptare şi de aparare reduse.Cuvinte cheie: 
canicula; factori de risc; morbiditate specifica  

 

GRUPURI SUPUSE RISCURILOR ŞI FACTORI DE RISC 

 

Studii epidemiologice au evidenţiat factori predispozanţi, ţinând de vârsta, de ordin medical, 
medicamentos, social şi de mediu, 

• Cei ţinând de vârsta se refera la cele doua vârste extreme – copii şi vârstnici, acest din 
urma grup fiind de departe cel mai vulnerabil; riscul de mortalitate este multiplicat cu 16 
pentru persoanele vârstnice de peste 65 de ani. Un grad mare de dependenţa multiplica cu 
30 riscul de mortalitate. 
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• Factori de risc medicali. Sunt reprezentati în special de patologiile asociate unei 
disautonomii – bolile cardiovasculare şi cerebro-vasculare, diabetul, bolile vasculare 
periferice, BPCO, obezitatea (1, 7). 

Tulburarile cognitive prealabile sunt de asemenea factori de risc care intervin, pe de o 
parte, prin dificultaţile de a evalua şi anticipa riscul temperaturii înalte, pe de alta parte, 
susceptibilitatea mai mare a persoanelor suferind de tulburari cognitive la orice agresiune 
generatoare de tulburari psihice şi, de asemenea, diminuarea sau lipsa senzatiei de sete. 

• Factori de risc medicamentosi. Unele clase de medicamente pot creste riscurile expunerii 
la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. Între acestea: anticolinergicele, 
antihistaminicele, antiparkinsonienele, betablocantele; inhibitorii de calciu, diureticele, 
lithium, IMAO, fenotiazinele, salicilatii; simpaticomimeticele, antidepresivele 
triciclice,amfetaminele (8). Cum persoanele vârstnice sunt obligate de polipatologie la a se 
supune polifarmaciei,ele sunt, şi din acest punct de vedere, mai expuse, comparativ cu alte 
categorii. 

• Factori de risc social şi de mediu. Riscul de deces generat de caldura din cursul caniculei 
este mai mare în cazul: persoanelor obligate ca urmare a unor suferinţe şi invaliditaţi, la 
imobilizare în pat, riscul fiind, potrivit studiilor, de 5,5 ori mai mare decât la cele care se 
mobilizeaza; persoanelor lipsite de capacitaţi de autoîngrijire (riscuri de 4,1 ori mai mari), 
persoanelor izolate (2, 3), persoanelor care locuiesc la etajele superioare ale unor blocuri 
de locuinţe (4, 7); în opoziţie, contactele sociale, conservarea unui grad de activitate şi de 
relatii au un rol protector; de asemenea, locuire în conditii de climatizare (aer condiţionat în 
locuinţa proprie sau în institutie pentru persoanele institutionalizate); toate aceste condiţii 
de risc sunt întrunite mai ales de persoanele în vârsta care sunt cel mai adesea şi 
purtatoare de boli cronice, ceea ce explica vulnerabilitatea la canicula, demonstrata 
statistic, a acestui grup.Saracia, excluziunea sociala, marile aglomeraţii urbane, poluarea 
atmosferica sunt alţi factori de risc social şi de mediu. 

 

FIZIOPATOLOGIA EFECTELOR MEDICALE ALE CANICULEI 

Cele mai multe verigi fiziopatologice sunt întrunite de organismele subiecţilor vârstnici 

• Vârsta înaintata şi patologia asociata determina reducerea percepţiei senzaţiei de caldura 
şi împiedica instituirea masurilor de autoprotecţie de catre subiectul respectiv; astfel, 
persoanele vârstnice reacţioneaza întârziat, atunci când temperatura cutanata se ridica cu 
3° pâna la 5°C, în timp ce subiectii tineri declanşeaza reflexe de autoprotecţie când 
temperatura cutanata creşte cu 0,5°C. 

• Odata cu înaintarea în vârsta senzaţia de sete diminua progresiv, modificare putin 
cunoscuta în practica medicala, ignorarea acestei particularita ia fiziologiei organismului 
vârstnic având consecinţe grave în practica îngrijirii.. Exista un paralelism între reducerea 
percepţiei setei şi reducerea percepţiei senzaţiei de caldura, context care determina 
scaderea cea mai importanta a reflexelor de protecţie. 

• Raspunsul hipotalamic la o agresiune termica este întârziat, şi, ca urmare, persoana 
vârstnica începe sa transpire la temperaturi centrale mai ridicate; acest prag mai ridicat al 
raspunsului hipotalamic la cresterea temperaturii poate fi accentuat şi prin efectul 
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farmacologic al antipsihoticelor şi al medicamentelor cu efect anticolinergic, medicaţie 
obişnuita sub care se pot afla o parte din subiecţii vârstnici. 

• Capacitaţile de termoliza prin efectul indirect al funcţionarii glandelor sudoripare se reduc, 
datorita faptului ca multe dintre acestea se fibrozeaza şi exista inegalitaţi functionale legate 
de efectele „shunt“ în reţeaua capilara subcutanata. 

• Stratul adipos subcutanat îşi diminua dimensiunea şi funcţia sa de izolant faţa de variaţiile 
termice ale mediului ambiant se reduce proporţional; acest lucru se evidenţiaza în cazul 
supraîncâlzirii unor obiecte din mediu apropiat, pereţi, mobilier, sticla,radiatoare etc. care 
emit prin radiatie (pornind de la 40°-41°) caldura înmagazinata. Are loc în aceste condiţii un 
fenomen de inversiune între schimburile de caldura prin radiaţie, deoarece nivelul de 
pierdere este dependent direct de diferenţa dintre temperatura cutanata şi cea a diverselor 
suprafete ale mediului. 

• Capacitatea de vasodilatare a reţelei capilare subcutanate,care este indispendabila 
pentru cresterea debitului sudoral, se reduce. 

• Între factorii sociali de influenţa se afla dependenţa fizica necompensata în cazul 
persoanelor traind singure, izolate sau rau compensata de anturajul informal sau 
profesional, care afecteaza posibilitaţile de adaptare fizica în perioadele caniculare – 
adaptarea îmbracamintei, protecţia contra razelor solare, anticiparea riscului, semnalarea 
timpurie a primelor efecte negative etc. 

 

PRAGURILE CRITICE ALE TEMPERATURII DECLANŞANTE ALE TULBURARILOR 
GENERATE DE CANICULA 

Exista câteva valori ale pragului critic ale patologiei termogene în funcţie de autori 
care au publicat studii în acest domeniu: 

 

• o temperatura în timpul zilei superioara la 40,6°C şi/sau temperatura în timpul nopţii de 
minimum 26,7°C timp de cel puţin 48 de ore 

• o temperatura egala sau superioara la 32,2°C timp de trei zile consecutiv 

• pentru fiecare grad peste 38,5°C, mortalitatea creşte cu 4%, cu o incidenţa particulara la 
femeile de peste 75 de ani; peste 41°C, mortalitatea globala creşte cu 51% la persoanele 
de ambele sexe cu vârste peste 75 de ani (5 • temperatura peste 35°C timp de doua zile, 
care survine dupa o noapte („tropical“) cu temperatura de peste 22°  

• supramortalitatea intervine în cazul regiunilor expuse de la 2 la 5 zile la temperaturi înalte 
(+ 52%) şi în cele expuse timp de 6 zile sau mai mult la + 83% 

  

În toate situatiile factorii: vârsta, durata caniculei, gradul de urbanizare, poluarea 
atmosferica actioneaza sinergic. Variabilitatea valorilor pragurilor propuse arata ca nu se 
poate vorbi de praguri de referinţa. Acestea depind de o zona geografica sau alta, de 
latitudine, de nivelurile temperaturilor ridicate ale acesteia şi, în mod special de percepţia, 
rezistenţa şi adaptarea populaţiei. 
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Astfel, spre comparatie (în cazul ţarilor care i-au stabilit astfel de praguri critice), pentru 
americani se vorbeşte de „val de caldura cu riscuri“, pornind de la 40,8°C mentinute 2-3 
zile, în timp ce pentru ţarile de Jos, pragul critic este cel ce atinge şi depaşeşte 27,5°C şi se 
menţine timp de 5 zile. Şi mai demonstrativ, un subiect traind într-o ţara nordica, aflat într-o 
regiune cu temperaturi de peste 38°-40°C va fi expus unor riscuri superioare, comparativ 
cu un subiect traitor în India, la Ecuator etc. 

În legatura cu semnalarea unor riscuri iminente se foloseşte „indicele de caldura“ („de 
confort“, „la temperature aparente“), indice temperatura/umiditate şi a carei valoare critica 
este 80 de unitati. 

 

PATOLOGIILE SPECIFICE DETERMINATE DE CANICULA 

 

Exista mai multe niveluri de gravitate, începând de la patologii minore (insolaţia) 
pâna la patologii de gravitate extrema – şocul caloric. 

• Patologiile minore: dermita de caldura care se prezinta ca o eruptie eritematoasa, 
maculopapuloasa, iritanta, pruriginoasa; apare pe pielea acoperita de îmbracaminte şi este 
mai frecventa la copii şi adulţi. Se datoreşte unui exces de sudoraţie în perioadele calde şi 
umede şi se poate suprainfecta secundar cu stafilococi. 

• Edemul extremitaţilor – rezulta din vasodilatatia ca raspuns la caldura – creşterea 
debitului cu largirea diametrelor vaselor şi consecutiv, creşterea presiunii hidrostatice. 
Apare la persoanele cu alterari vasculare determinate de hipertensiune şi diabet, 
arteriopatii periferice, deci la purtatori de boli cronice, cel mai adesea fiind vorba de 
persoanele vârstnice, ca şi la persoane puţin obişnuite cu temperaturi exterioare înalte. 

• Crampele musculare de caldura – sunt spasme dureroase ale muşchilor scheletici care 
apar în special la brate şi gambe şi, de asemenea, la muşchii abdominali. Apar la cei ce 
desfaşoara activitaţi fizice în mediu supraîncalzit şi sunt resimţite la oprirea activitaţii; se 
datoresc fluctuaţiilor în sectoarele intra- şi extra celulare ale concentraţiilor în sodiu, 
potasiu, magneziu şi calciu. 

• Sincopele de caldura: sunt provocate de hipotensiunea ortostatica şi survin, de 
asemenea, ca urmare a unui efort fizic într-un mediu supraîncalzit. Pot fi precedate de 
prodrome constând din greţuri, ameţeli, pierderea cunoştinţei de scurta durata. Persoanele 
vârstnice sunt supuse şi acestui risc, datorita scaderii elasticitaţii şi, consecutiv, raspunsului 
cardiovascular inadecvat, la stresul termic. 

• Epuizarea de caldura – este cea mai invalidanta dintre patologiile de canicula, deşi nu 
este mortala. 

Este provocata de o pierdere excesiva de apa şi saruri, ca urmare a unei expuneri 
intempestive la caldura. Temperatura corpului poate depaşi 38°C, fara a atinge limita de 
40°C. Simptomatologia mai include – asteno-adinamie, epuizare extrema,cefalee, vertije, 
greţuri şi vomismente, tahicardie, hipotensiune şi tahipnee, transpiraţie profuza (3). 

 

• Şocul caloric este o urgenta medicala, care angajeaza prognosticul vital în situaţia când 
intervenţia întârzie. 
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Simptomatologia consta din creşterea temperaturii corporale centrale, asociata cu o 
alterare a conştienţei (coma, delir) şi/sau convulsii. Şocul caloric care nu este asociat unui 
efort fizic, afecteaza în mod special persoanele vârstnice fragile cu sau fara suferinţe 
cronice, care sunt în tratamente cu medicamentece influenţeaza reglarea temperaturii 
centrale şi a echilibrului hidroelectrolitic.   

Hipertermia deterioreaza ţesuturile şi sistemele funcţionale ale multor organe. Funcţia 
hipotalamusului, de reglare a eliminarii surplusului de caldura, este afectata, ceea ce duce 
la o insuficienţa multiviscerala chiar la deces. Studii experimentale au aratat ca mediatorii 
chimici – citoxinele şi endotoxinele sunt stimulate, coagularea este activata, ceea ce 
conduce la agravarea prognosticului vital imediat al persoanei afectate.  

La subiectul vârstnic şocul caloric poate evolua insidios, raspunsul cardiovascular la 
agresiunea calorica este de tip hipodinamic cu puls lent şi filiform, tensiunea arteriala 
scazuta sau imperceptibila. Semnele clinice ale fazei de debut sunt: cefalee intensa, vertije, 
greţuri, confuzie, pierderea conştienţei, hipertermie, peste 39°C; tegumentele pot fi roşii, 
calde,uscate sau, dimpotriva, umede, pulsul rapid. 

În perioada de stare: hiperpirexie peste 42°C; disfuncţie severa a sistemului nervos central 
– convulsii, delir, chiar letargie sau coma; pierderea cunoştinţei poate fi prima manifestare. 
Se adauga polipnee, greţuri, vomismente, uneori diaree. Hipotensiunea severa şi un 
sindrom de detresa respiratorie acuta se instaleaza şi avertizeaza asupra unui prognostic 
sever.Manifestari renale – proteinurie uşoara cu oligoanurie şi tulburari de coagulare 
intregesc evoluţia spre o insuficienţa multi-viscerala, deznodamânt care se instaleaza în 
25% din cazuri la care s-a instituit un tratament. Bilanţul biologic include: hemoconcentraţie 
prin pierdere hidrica şi sodata cu hipocalcemie şi hipomagneziemie; tot urmare a 
hemoconcentratiei pot aparea tromboze coronariene şi cerebrale; câteodata apar şi alte 
tulburari ale hemostazei: coagulopatie de consum şi CIVD, (coagulare intravasculara 
diseminata). Mai pot aparea atingeri musculare constând din rabdomioliza cu creşteri ale 
CPA, LDH; acidoza metabolica şi insuficienţa hepatica. 

 

PREVENIREA EFECTELOR PATOLOGICE ALE CALDURII 

 

Evenimentele din Franţa din vara 2003 etichetate drept o „catastrofa naţionala“ au 
determinat preocupari atât din partea autoritaţilor sanataţii cât si a autoritaţilor statului, 
concretizate îndeosebi în domeniul preventiei. Din 2003, cercetatorii şi practicienii geriatriei 
în Franţa şi-au delimitat o arie distincta de preocupari, concretizate în studii imanifestari 
ştiinţifice pe tema: „vârstnicii şi canicula“; graţie „catastrofei“ amintite dispunem în prezent 
de masuri concrete de prevenire, unele cunoscute de mai mult timp, dar ignorate, altele, cu 
deosebire cele ce privesc masurile colective la nivel comunitar, cele care se refera la 
instituţiile de îngrijire şi de gazduire, în sfârşit, cele ce au în vedere factorii de risc sociali 
(persoanele vârstnice traind singure, izolate, în locuinte din mediul urban, sarace, lipsite de 
autonomie), acestea din urma puternic sustinute de stat în cadrul a ceea ce s-a legiferat 
dupa 2003 ca „Plan anticanicula“, plan de masuri care se adauga altui plan de protecţie 
sezoniera, Planul Anti-Frig. 
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• Masuri de prevenţie la nivel comunitar (reproducem la acest punct masuri instituite în 
Franţa, la nivel naţional, post – 2003, unele regasindu-se şi în alte ţari), masuri care ar 
trebui sa fie preluate şi de autoritaţile de la noi din tara. 

– Instituirea unui sistem de alerta bazat pe „pragurile critice“ pornind de la previziunile 
meteorologice. Recensamântul (dispensarizarea) persoanelor care traiesc izolate, în stare 
de dependenţa. 

– Constituirea de celule de intervenţie la nivel local şi crearea de retele de solidaritate 
civila. 

– Sensibilizarea şi educarea populatiei privind riscurile caniculei, prevenirea şi primul 
ajutor. 

– Modificarea comportamentului persoanelor vârstnice, privind acceptarea climatizarii şi 
eliminarea unor prejudecaţi, destul de raspândite printre vârstnici, cum este teama de 
curentii de aer. Alte recomandari mult difuzate, dar nu şi însuşite şi respectate în aceeaşi 
masura: adaptarea îmbracamintei,evitarea ieşirilor în orele toride ale zilei, consumul de 
lichide ş.a. 

• La nivelul instituţiilor rezidenţiale (camine, locuinţe colective, centre de gazduire) s-
au introdus reguli institutionalizate: 

– Ţinuta vestimentara uşoara, eventual uşor umezita şi reumezita când se usuca. 

– Pulverizarea cu apa a feţei şi a altor parţi descoperite ale corpului. Umezirea gurii. 

– Ventilaţia încaperii; termometrizare periodica. 

– Dotarea, unde este posibil, cu instalaţii de climatizare şi reglarea temperaturii la 5° sub 

temperatura ambianta. 

• La nivel individual 

– A nu se parasi interiorul climatizat sau protejat decât în situatii absolut necesare, pentru 
cât mai puţin timp şi luându-se toate masurile de protectie individuala. 

– Evaporarea sudorii este un mijloc important de aparare contra caldurii. În absenţa 
climatizarii 

locuinţei, soluţia cea mai simpla pentru pastrarea umeda a pielii este vaporizarea de apa 
pe parţile descoperite. 

– Utilizarea unui ventilator chiar daca persoana se teme de curenţii de aer ,după îmbaiere 

periodice. 

– În cazul parasirii locuinţei se va prefera ieşirea dimineaţa devreme sau seara târziu. 

– Odihna periodic în spaţii cu umbra. 

– Protecţia capului cu palarie cu boruri largi.Protecţia corpului prin veşminte uşoare, de 

culoare deschisa din ţesaturi care permit pielii „sa respire“. 

– Sa se consume lichide suficiente fara a aştepta senzaţia de sete. 

– Se vor menţine închise ferestrele expuse soarelui pe toata perioada expunerii. 
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– Ventilaţie naturala prin deschiderea ferestrelor în scopul provocarii curenţilor de aer. 

Prevenirea deshidratarii se va face prin aport de lichide (apa, supa, ceai etc. excluzând 
bauturile alcoolice, bauturile cu conţinut de cofeina, nu mai puţin de 1,5l, evitându-se 
bauturile foarte reci care pot provoca crampe de stomac. Fructele zemoase, pepeni, 
struguri, citrice sunt indicate. 

În caz de pierderi de lichide (varsaturi, diaree) se va suplimenta corespunzator, la 
recomandarea medicului, cantitatea de lichide. 

TRATAMENTUL 

Daca principiile prevenţiei au ca masura esenţiala evitarea plasarii individului în 
conditii de mediu supraîncalzit şi diminuarea intensitaţii factorului termic asupra acestuia, 
tratamentul are ca principii de baza – scoaterea urgenta din acelaşi mediu supraîncalzit şi 
„racorirea“, adica scaderea temperaturii corporale. Dermita de caldura – primul gest: 
scoaterea pacientului din mediu supraîncalzit si plasarea într-un loc racoros şi mai puţin 
umed. Nu se vor aplica creme sau pudre care pot bloca glandele sudoripare; în caz de 
prurit se administreaza antihistaminice şi clorhexidina pentru toaleta şi desinfecţia zonei 
afectate. Edemele de caldura – se indica ridicarea gambelor si plasarea pacientului într-un 
loc racoros. Exerciţii blânde periodice, de mers, pentru a favoriza întoarcerea venoasa; nu 
se vor administra diuretice, deoarece nu şi-au probat eficacitatea.  

Crampele de caldura – plasarea pacientului în repaus într-un loc racoros; lichide per os 
pentru rehidratare. 

Corectarea dezordinilor hidroelectrolitice per os sau intravenos în situatiile când s-au putut 
efectua determinari de laborator. 

Sincopa de caldura – plasarea într-un loc racoros şi hidratare perorala. 

Epuizarea de caldura – este o urgenţa terapeutica. 

Plasarea în repaus în clinostatism şi scoaterea din mediu supraîncalzit care a generat 
starea de epuizare. 

Racorirea pielii cu apa rece. Bauturi – apa, sucuri de fructe – per os, eventual aplicarea de 
gheata pe cap, ceafa, axile şi abdomen. 

Şocul caloric – urgenţa majora (de „grad 0“ în terminologia de specialitate a „urgentiştilor“), 
întârzierea intervenţiei angajând prognosticul vital. Primul gest:„racorirea“ urgenta şi rapida 
care spre a fi eficace trebuie sa coboare temperatura corpului sub 39°C într-o ora sisa 
puna sub control efectele secundare ale hipertensiunii . Racorirea se poate obtine prin: 
plasarea persoanei într-un spatiu climatizat; aspersiuni cu apa rece (15°C).Utilizarea unui 
ventilator pentru completa racorire prin evaporare. Pacientul va fi plasat în decubitus lateral 
pentru a expune la aer o cât mai mare suprafaţa cutanata posibila. Nu se va coborî 
temperatura ambianta sub 15°C, spre a nu favoriza o vasoconstricţie care ar limita 
eficacitatea masurilor de racorire. Utilizarea de prosoape, lenjerie, umezite, racite,veste 
refrigerante, bureţi şi perdele umezite. Pungi cu gheaţa în axile, pe abdomen şi gât, 
recomandate de unii considerate neconcludente de alţii. Îmbaieri la temperatura apei cu 
3°C sub temperatura corporala timp de 10 minute. 

 

Recomandari pentru persoanele varstnice 
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a)    Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18; 

c)    Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 grade 
Celsius; 

d)    Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care 
beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine); 

e)     Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise; 

f)      Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă; 

g)     Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În 
perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul 
acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.  

h)     Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează 
deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii; 

i)       Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri 
racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice; 

j)      Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) 
deorece acestea conţin o mare cantitate de apă; 

k)    O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă; 

l)      Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, 
gradinarit, etc). 

m) Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) 
oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită; 

n)    Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu 
dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate. 

2.   Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:  

a)     Inchideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau    draperiile; 

b)       Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară 
celei din locuinţă.  

c)      Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi 
de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă. 

d)       Stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale. 

e)       Închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie. 

 

Recomandari pentru persoanele varstnice si cu afectiuni cronice  

 

a)      creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a 
organismului 
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b)      hidratare corespunzatoare cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice 
corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de 
conservanti 

c)      alimentatia va  fi predominat din legume si fructe proaspete  

d)      se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de instalatii 
frigorifice functionale de pastrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor usor 
perisabile 

e)      este interzis consumul de alcool si cafea in timpul caniculei 

f)  se va evita circulatia in perioadele de varf ale caniculei, sau daca este absolut necesar 
se va folosi imbracaminte usoara din materiale vegetale precum si palariuta de protectie pe 
cap 

g)      persoanele care sufera de anumite afectiuni isi vor continua tratamentul conform 
indicatiilor  medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni 
cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu 
hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptarii schemei terapeutice la 
conditiile existente. 

h)      mentinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 duşuri pe zi.  
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