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FOLYÓIRATSZEMLE 

A  SZÉLSŐSÉGES  IDŐJÁRÁSI  KÖRÜLMÉNYEK   
HATÁSA  AZ  EMBERI  SZERVEZETRE 

Lits Gábor1 

Előszó 

Az időjárás alakulása, változása az emberiség evolúciójának meg-
határozó tényezője. Napjainkban egyik nagy problematikája a klímavál-
tozás és annak következményei, az egyik legnagyobb hírértékű esemény. 

Hadseregek és háborúk sorsát is több alkalommal pecsételte meg 
az időjárás aktuális helyzete, szélsőssége. A katonák felkészítése során 
ezt a faktort azért is kell különleges figyelemmel kísérni, mivel a mai, 
multinacionális alkalmazás kapcsán a különböző katonai egységeket, 
különösen műveleti csoportokat, a világ bármely potján, ennek megfele-
lően bármilyen éghajlati viszonyok és égövek alatt bevethetnek. 

A hidegnek és a melegnek, mint fizikai ártalmaknak az emberi 
szervezetre gyakorolt hatásainak ismerete ezért véleményem szerint nél-
külözhetetlen részre napjaink katonáinak a felkészítésében. 

A hideg ölhet 
Hideg által okozott egészségügyi károsodások 

Az ember három hétig képes élelem, három napig víz nélkül élni, 
azonban csak három óra tartózkodás nagy hidegben, védelem nélkül, az 
összeomlás szélére sodorhatja! 

A hideggel kapcsolatos panaszok és ezek következményei a kikép-
zés során, duplán kellemetlenül jelentkeznek. Egy részről az érintett, 
másrészt a felelős kiképző számára. Teljesen leizzadt és vízért epekedő 
katonák a kiképző számára még viszonylag könnyen felismerhetők, de 
lényegesen körültekintőbb és alaposabb figyelmet és intézkedést követel 
a fázós, piros orrú, vastagon bebugyolált kiképző szakasz, pl. téli körül-
mények között végrehajtott harcszerű menet alatt.  

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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Azt is jó tudni, hogy a hideg ellen alkalmazott néhány „régről is-
mert házi szer” alkalmazása éppen ellenkező hatású lehet. Csak az elöljá-
rók és alárendeltek lelkiismeretes felkészülése és felkészítése garantálhat 
megfelelő védelmet a hideg ellen. 

Az emberi testben a hőmérséklet eloszlása a testmagban +37o C -tól, 
a végtagokban +28o C -ig fordulhat elő. Ennél a hőmérsékletnél általános 
jó közérzettel rendelkezünk. 

Az egészséges test, belső hőmérsékletének hirtelen nagymérvű 
csökkenése – pl. alacsony hőmérséklet, vagy hideg vízbe történő esés mi-
att – vérellátásának csökkentésével, így pl. végtagjai periférikus ereinek 
lezárásával reagál. Az alacsony külső hőmérséklet negatív hatása, magas 
légnedvesség és nagy szélsebesség (Wind-Chill-Factor) következtében ez 
gyakran drasztikusan felerősödik. 

Ha hideg hat a test külső felültére – különösen, ha széllel és nedves-
séggel is párosul – és ez által a melegveszteség nagyobb, mint a 
melegtermelés, a test maghőmérséklete +37o C alá süllyed. Megkezdődik 
a lehűlés és igen gyakran helyenként fagyások is bekövetkezhetnek. 

A hideg hatására a test először is melegképzéssel védekezik (Izom-
remegés, anyagcsere növekedés, vérnyomás növekedés) és ennek megfe-
lelően csökkenti a melegleadást (vércentralizáció, véredények összeszű-
külése, összehúzódás). 

Testmozgással és erős izommunkával (mint a futás és az úszás) járu-
lékos meleg keletkezik. A hideg szimptómájaként ismert jelenségek, mint 
a hidegrázás és a „libabőr” nem mások, mint az izommunka 
melegtermelése még akkor is, ha ennél a szubjektív hidegérzet olykor 
még fokozódik is. 

Lehűlés 

Hogyan reagál a test hőmérsékletének minden további csökkésére? 
A légző mozgás +34o C hőmérséklettől lefelé csökken és + 20o – +16o C 
között, a légzőközpont bénulásának következtében leáll. 

A pulzus és vérnyomás kezdeti majd átmeneti növekedésének hatá-
sára a szív teljesítménye +34o C alatt erőteljesen csökken, +30o C alatti 
testhőmérsékletnél a kihűlő, mély eszméletlenségbe zuhan, +25o C alatt 
jelentősen megnő a pitvarremegés veszélye, mely a szív megállásához 
vezethet. 
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Az általános lehűlés folyamatában három fázis különböztethető 
meg: 

Védekező:  +36,4o C - +34o C-ig terjedő hőmérséklet esetén. 

Hatása: Az érintett nyugtalanná válik, a test külső vérellátása le-
csökken, izomremegés, reszketés, végtagfájdalmak, valamint pulzus-
növekedés lépnek fel. A légzés és a vérkeringés még hibátlan marad. 

Kimerülési:  +34o C-tól +27o C testhőmérséklet esetén. 

Hatása: A hidegrázás megszűnik, megkezdődik az izomzat megme-
revedése és az érintett az általános közönyösség állapotába esik. Jóllehet 
még felébreszthető, a fázisok, melyeknél még eszméleténél van irányítha-
tóak, a hőmérséklet további süllyedésénél azonban egyre rövidebbé váll-
nak, (Somnolens = aluszékony, betegesen álmos állapot). Egy álomhoz 
hasonló állapot figyelhető meg, amelyben az érintett meghatározott inge-
rekre pl. hangos szólításra, erős fájdalomérzetre és csípésre felébredést 
mutat – kinyitja a szemét, megváltoztatja a mimikáját, morog és elhárító 
mozdulatokat tesz – anélkül, hogy teljes érdeklődését visszanyerné, 
(Sopor = mély öntudatlanság, kábulat állapota). A kihűlési folyamat ál-
landósulása esetén a pulzus 60/perc alá esik vissza (Bradycardia = normá-
lisnál lassúbb szívverés állapota), rendszertelen vagy hiányos, kimaradó 
ritmus lép fel, (Arrhytmia = szabálytalan szívműködés állapota), és a lég-
zés, valamint a vérkeringés működése jelentősen elégtelenné válik. 

Tetszhalál: +27o C - +22o C testhőmérséklet esetén. 

Hatása: A pulzus füllel többnyire már nem hallható, az érintett mély 
eszméletlenségbe zuhan, erős ingerekre sem reagál (Coma = öntudat-
lanság állapota). A védőreflexek (szemhéj) kihunytak, a pupillák reakció-
ja fényre nehézkes, lomha, vagy többé már nem észlelhető. A légzés és a 
vérkeringés jelentősen behatárolódtak, reflexek (térd, gerincoszlop, talp) 
többnyire már nem érzékelhető, a légzés alig felismerhető, az izomzat 
petyhüdt bénulást mutat. 

Fennáll a legmagasabb fokú életveszély! 

A kihűlés folyamata létrejöhet védelem nélküli kemény fagy, hideg, 
nedvesség és szél esetén, hiányos nem megfelelő öltözet v. mozgásképte-
lenség (szállítás) esetén. Fenti időjárási körülmények kombinált módon is 
felléphetnek, felerősíthetik a kihűlési folyamat fokozatait, lerövidíthetik a 
túlélési időt. Különösen veszélyeztetettek a balesetek áldozatai, a sebesül-
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tek, a kimerültek, elcsigázottak, átázottak, álmosak, fáradtak, ittasak (ré-
szegek). 

A fagyhalál („fehér halálnak” is ismerik) akkor lép fel, ha a test-
hőmérséklet +30o C-ról +27o C-ra vagy az alá süllyed. Szabadban ez a 
fajta halálnem leggyakrabban hegyekben, vagy hajótörés esetén követke-
zik be (kritikus vízhőmérséklet már a +18 - +20o C is).  +15o C -os vízben 
való tartózkodás esetén a melegveszteség – melegtermelés esetén is –  
+2o C óránként.( +5o C -os vízben való tartózkodást semmilyen körülmé-
nyek közt sem lehet 60 – 90 percnél tovább túlélni). 

Azonnal megteendő intézkedések   

Az azonnal megteendő intézkedések alapvetően egy gyors felmele-
gítési folyamatból állnak: 

• nedves meleg borogatást kell a fehérnemű fölé a mellre és a hasra 
helyezni, erre pulóvert és anorákot húzni, alufóliába betekerni és 
kiegészítésképpen még több takaróba be kell burkolni; 

• forró fürdő +42o C -os vízzel. A súlyos kimenetelű, esetleg halált 
okozó vérkeringési elégtelenség veszélye miatt, a forró fürdőt 
csak egészségügyi intézményben, orvos felügyelete mellett szabad 
alkalmazni. 

Az újra történő felmelegítés mellett még az alábbiakat kell figye-
lembe venni: 

• szőlőcukrot, cukrot, adott esetben oxigént kell adni (beadni); 

• az érintett ne menjen saját lábán, felügyelet mellet kell szállítani. 

A beteg törlése és masszírozása nem csak felesleges, hanem káros 
is. Ezáltal semmilyen meleg nem termelődik, hanem további 
melegveszteséghez vezet. Az izom merevsége miatt, izomvérzés és izom-
szakadás következhet be. Ehhez társulhat, hogy kitágulnak a véredények, 
ami elősegíti az un. „hegyi halál” bekövetkezését. 

Megfagyás 

A „megfagyó jelölt” sápadt és libabőrös. A test emiatt növeli a bőr 
külső felülete gyengén hővezető légrétegének védőreakcióját. Mivel 
ilyen esetben a vér kevésbé gyorsan hűl le, a test külső felületéről nagy 
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vértömegeket tárol a test belsejében. Ez semmilyen előnnyel nem jár, mi-
vel ilyen esetben elsődleges a túlélés biztosítása, csak másodrendű fon-
tosságú, a külső részek, a végtagok „áldozatul esése”. Helyi hidegkáro-
sodások keletkezésének ezen okok miatt a perifériákon kedvezőek a 
feltételei. 

A Víz -nek lényegesen jobb a melegvezető képessége, mint a levegő-
nek. A kihűlés ezért, nedves levegőben, átázott bőr esetén (pl. vizes, iz-
zadt láb), esőben, nedves ruhában vagy hideg vízben, sokkal hamarabb 
következik be, mint száraz, hideg időben. 

A Szél -kedvez a kihűlésnek és a megfagyásnak, magasabb „hűtőtel-
jesítménye” következtében felgyorsul az elpárolgás. Kiegészítésként még 
a melegpárnát is kifújja a ruhából. A nedves hideg szél hatása különösen 
veszélyes. 

Az Alkohol-(ami állítólag jó fagyvédő eszköz) kitágítja a véredénye-
ket, ami felerősíti a vérellátást, ezáltal gyorsabb és nagyobb a meleg (hő) 
veszteség. Egy rövid „jól érző” fázis után pontosan ellenkező effektus lép 
fel, ami extrém helyzetekben keserű következményekkel járhat és ez elő-
re csak „hideg fejjel” látható.   

A Nikotin – összeszűkíti a véredényeket. Hatása a kihűlésnél nem 
játszik lényeges szerepet, azonban okozhat helyi hidegkárosodást (fa-
gyás). A véredények melyek erős, hosszantartó dohányzás hatására ösz-
szeszűkülnek, a test hőmérsékletét 2-3 fokkal a normális alá süllyeszthe-
tik. 

Megelőző intézkedések 

Ruházkodás 

Nagy hidegben a ruházkodás módja 40% -t, a ruházat helyes alkal-
mazása azonban 60%-t is jelenthet a túlélés valószínűségében. 

Száraz, laza viseletű ruházat jól véd a hideg ellen. Több vékonyabb 
ruhadarab egymásra húzva, a köztük lévő légrétegek (kialakuló 
melegpárnák) következtében jobban véd a hideg ellen, mint egy vastag 
ruhadarab. Az anyag kiválasztásánál a mai korszerű különböző célokra 
előállított, műanyag alapú ruházatokat célszerű előnybe részesíteni. 
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Ezzel kapcsolatban alapvetően két alkalmazási elv érvényesül: 

A.) Többrétegű öltözködés (hagymahéj) elve 

A test melegkisugárzása következtében az egyes ruharétegek között 
meleg légpárna alakul ki. Minél többrétegű a ruházat annál több 
melegpárna képződik és ezáltal magasabb szintű hideg elleni védelem jön 
létre. Kevesebb rétegű vastag ruházat esetén ez a védőhatás lényegesen 
kisebb. 

Továbbiakban a ruházatnál arra kell ügyelni, hogy ez a 
„melegkabát”, szél hatására se vesszen el. 

Szélcsend esetén -5o C külső hőmérsékletig a testet érintetlen 
melegkabát veszi körül. Ez a melegkabát a külső hőmérséklet csökkené-
sekor folyamatosan fogy és -21o C-nál végérvényesen „elszáll”. Akadály-
talan szélhatás esetén ez a melegkabát végérvényesen eltűnik (ezt a 
„melegkabátot” egyszerűen elfújja a szél) és a hidegérzet – a tulajdon-
képpeni elviselhető külső hőmérséklet ellenére is – igen naggyá válik. 

Oo C külső hőmérséklet esetén például 5m/sec szélsebesség már        
-19o C-nak felel meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tartós szélhatás-
nál szélvédő és légáteresztő ruházat használata nélkülözhetetlen. 

B.) Hideghidak képződésének és elkerülésének elve 

A víz melegelvezető képessége 10-15x nagyobb, mint a levegőé. 
Ezért az ember számára 10-15x gyorsabb kihűléshez vezethet, ha a meleg 
levegőréteget, a melegkabátot, a nedvesség, az un. „hideghidak” szét-
rombolják. 

A gyakorlatban ezért szükséges, hogy a hideghidakat, azok kialaku-
lását, amelyeken a meleg eltávozik, úgy kívülről, mint belülről megaka-
dályozzuk. 

Kívülről egy vízhatlan ruharéteggel kell magunkat védeni, az izzad-
ság által keletkezett nedvességet azonban a ruházat variációs lehetőségé-
vel kell csekély szinten tartani. Ez a fizikai aktivitás nagysága szerint, a 
kigombolkozástól, zipzárlehúzástól az egyes ruharétegek levételéig ter-
jed. Nagyon fontos az izzadt ruhadarabok váltása, ha hosszabb inaktív fá-
zis várható. Csak ily módon kerülhető el a hideghidak izzadság általi ki-
alakulása. 
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A fej megelőzéssel történő védelme 

A fej a test központi részéhez tartozik és ezért mindig jó a vérellátá-
sa. Mindamellett alig van izolált zsírrétege, amely a kifelé történő hő le-
adását akadályozná, illetve csökkentené. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a meleg nagymértékben a fejen át távozik el. -4o C-nál ez kb. 15%,  
-15o C-nál (szél nélkül) ez már a test meleg 70%-a. Ez egyben a fej vé-
delmének a fontosságát is jelenti a hideg elleni védelemben. 

A végtagok megelőző védelme 

A végtagok a test külső periférikus részéhez tartoznak és emiatt nagy 
hidegben a keringő vér megtartását a testben elsőként adják fel. Ez a vér-
edények összeszűkülése révén történik, ami a vérellátás csökkenésének a 
következménye. A következő lépésben a vérlemezkék és vértestecskék 
összeragadnak, a véráramlás lelassul és végül a meleg véráramlás, meg-
szűnik. 

A természet valamennyi melegvérűnek biztosította ezt a vészrend-
szert, amellyel a meleg energiatartalék fogyása esetén csak a szervezet 
létfontosságú szerveiről gondoskodik, hogy az életet a lehető legtovább 
fenntartsa. A lehűléssel egyidejűleg az orr és a fülek, valamint a végtagok 
fagyása léphet fel. Nedves lábbeli esetén már +6 0C-nál is megfagyhatnak 
a lábak.  

Mindezek a hagymahéj és a hideghíd elveinek figyelembevételével 
érvényesek a végtagokra, viszont a testmagot olyan melegen kell tartani, 
hogy a vér centralizációja ne legyen szükségszerű. 

Szoros, (szűk) ruhadarabok viselésénél hiányzik a „szigetelő, meleg 
légkabát”. Ezenkívül is nagy veszélyt jelentenek, mivel akadályozzák a 
véráramlást a végtagokhoz, pl. szűk cipő, harisnya, szoros gumiszalag a 
nadrágszárban.  

Szükségszerűen alkalmazható hideg elleni védőeszköznek számít-
ható a papír, szalma és filc- különösen, ha szárazak. Ezeket, az anyago-
kat be kell tömni, gyömöszölni a test (alsónemű) és a felsőruházat közé, 
ezáltal szigetelő légréteg képezhető. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy két pár vékonyabb zokni használata 
a melegháztartás szempontjából kedvezőbb, mint egy pár vastag zokni. A 
szűk, passzos cipő nagy hidegben hátrány. Nedves lábbeli esetén a hideg 
által okozott egészség károsodást a száraz harisnyára húzott műanyag 
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zacskóval a minimálisra lehet csökkenteni. Ezáltal a láb a nedves cipő el-
lenére száraz marad. 

Terepen álló helyzetben, pl.: őrségben nagy hidegben jól bevált 
módszer a meleg kő lábrácsban való alkalmazása. A tűzön felhevített kő-
vel a „melegpadló hatást” lehet elérni. 

Nagyon fontos a kezeket is védeni a hidegtől, erre is jó lehet az ök-
lömnyi meleg, hevített kődarab, amit belül zsebben viselve, viszonylag 
vékony finomszövésű kesztyűvel kell fogni. 

A vér centralizációjának és ez által az extrém hidegkárosodás elkerü-
lésére, lehet a testet álló helyzetben hordozható pl. „melegcsomaggal”, 
ülő helyzetben, pl. „poncho” kályhával védeni. Paradoxnak tűnik, de 
igaz: a tested melegének megtartásával eléred, hogy a kezeid és a lábaid 
ritkábban fagynak le. 

„Hordozható melegcsomagnál” a tábori kulacsot forró vízzel kell 
megtölteni és a mellkasra akasztani. A meleg kifelé történő elszökése és 
egyúttal a szél elleni védelemre egy mentőfóliát (hiánya esetén újságpa-
pírt) kell a szél elleni védelemre a test köré tekerni. Mindezeket egy zsi-
neggel rögzíteni úgy, hogy a mozgást ne akadályozza. 

A”Poncho-kályha” jelenti a legegyszerűbb melegítő eszközt. Egy 
felnyitott kólás dobozba vagy valami hasonlóba, egyszerűen bele kell he-
lyezni egy gyertyát, szét kell tárni a ponchot (köpenyt, takarót) úgy, hogy 
a meleg levegő alatta összegyűljön. A kólás doboz e mellett védi az égő 
gyertyát a széltől. Egyúttal csökkenti a meleg horizontális eltávozását. 

Fagyvédő kenőcs a ruhával nem védett testrészek védelmére szolgál, 
mindenekelőtt az arcnak, orrnak és a füleknek. Gátolja (csökkenti) a me-
leg leadást, kemény hidegben azonban a fagyást tartósan nem tudja meg-
akadályozni – minden esetre azonban jó megelőzésnek számít. A fagyká-
rosodás minden formája ellen azonban a legjobb (legegyszerűbb) 
megelőző intézkedés a mozgás és az állandó szolgálati felügyelet biztosí-
tása.  

Néhány különleges helyzet, illetve eljárás külön figyelmet érdemel: 

• Alvás közben könnyebb megfagyni, mert a melegtermelés gátolva 
van. 

• Hirtelen fehérre váló arcrészeket, pl. orrhegy, vagy a fülek, azonnal 
és erősen dörzsölni kell, hogy a véráramlás ismét meginduljon. Hó-
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val való dörzsölés nem ajánlott, mert ez által még több testmeleg tá-
vozik el. 

• Vashoz fagyott bőrt azonnal, forró vízzel, vagy a fém (óvatos) mele-
gítésével szabaddá kell tenni. 

• A sebesült különösen nehezen tűri a hideget! Sebesült szállításnál 
ezért a hideg elleni védelemre különösen ügyelni kell. 

A fagyás négy fokozata 

A fagyás helyi szövetkárosodás. A legtöbb friss fagyás fehér színű 
vagy kékesszürke, márványszerű. A bőr hideg, kezdetben bizsereg, visz-
ket azokon a helyeken, majd zsibbad és fájhat. Később érzéstelen és érzé-
ketlen. A kezdeti hidegfájdalom elmúlása a fagyás első jele. 

A károsodás teljes kiterjedése a fagyás után csak az újra felmelegí-
tést követően órák, vagy napok esetleg hetek után jelenik meg. Csak ezt 
követően fejlődnek ki a látható bőrelváltozások. A fagyás folyamata 
(egyfajta felosztás szerint) négy fokozatba sorolható: 

1. A bőr átmeneti vörösödése és duzzadása, erős fájdalommal. 

2. Erős duzzadás hólyagképződéssel, kékes, vöröses bőrelszíne-
ződés, heves fádalom. 

3. Kisebb bőrfelületektől egészen a végtagokig kiterjedő szövet-
elhalás, fekete vagy kékes elszíneződés. 

4. A szövetek lehűlése következtében -2 0C alatt lassú totális el-
fagyás, ezt követően pedig szövethalál.  

A gyakorlatban nagyon fontos, hogy a felelős katonai vezetés (ve-
zető) idejében hozzon megelőző intézkedéseket, a hideg miatti károsodás 
elkerülésére. Legkésőbb a lehűlés első jeleinél meg kell tenni az ellenin-
tézkedéseket, mivel a lehűlés az életet veszélyezteti! 

Ezek a jelek, jelzések terepen is megfigyelhetők, érzékelhetők. A 
gyakorlatban két „tábori körülmények” között is jól megfigyelhető teszt 
segítségével ezek a figyelmeztető jelek észrevehetők, viszonylag egysze-
rű módon érzékelhetők. 
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„Hüvelyk ujj – kis ujj nyomóteszt” 

Ezzel azt kell ellenőrizni, hogy a kis ujjal meg lehet e nyomni a hü-
velykujjat. Ha ez már nem lehetséges, annak a vér centralizációja már el-
kezdődött és az ellenintézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. 

„Alsóajkak legörbítése” 

Ennél az alsó ajkat szándékosan lefelé kell görbíteni. Ha ez nem le-
hetséges, akkor már megkezdődött a vér centralizációja. 

Azonnali intézkedések 

• Ön és bajtársi segítségként első intézkedésként ajánlott a fagyká-
rosult beburkolása steril, laza fóliába. Tilos hóval dörzsölni, 
masszírozni.  

• Az újra történő elmelegítést csak akkor szabad megkezdeni, ha 
egy újabb lehűlés már biztonsággal elkerülhető. 

Amennyiben a fagyás már 3 óránál hosszabb ideje történt, az érintett 
testrészt hidegen kell tartani (pl. 8-10 0C -os meleg vízben). A többi test-
rész felmelegítése során (forró ital, kívülről ható meleg pl. meleg palack) 
a fagyott lassan felenged. A megfagyott testrészek felmelegítése követ-
keztében a megfagyott szövetekben fokozatosan meleg vér áramlik. 

Alapjában TILOS: 

• hóval történő dörzsölés (további kihűlés és melegveszteség); 

• dohányzás (érszűkület); 

• fagyott lábbal történő futás (növekvő oxigénszükséglet, ami a vér-
edények begörcsölt állapota miatt nem biztosítható). 

Az újra történt felmelegítés után, a sérült szállítása során a fagykáro-
sodott testrészeket, végtagokat steril, száraz, vastag kötéssel kell ellátni, 
be kell burkolni és tetsző helyzetben kell helyezni.. 

Fontos gyakorlati érdekesség 

Hideg időben, lehűlés miatt bekövetkezett klinikai halál állapotából 
az újra élesztés nagyobb valószínűséggel végrehajtható, mintha a klinikai 
halál normális hőmérsékleti viszonyok között következett volna be. Az 
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agy, szív, tüdő, szöveteinek oxigén felvétele ugyanis hideg időben kisebb, 
még a nem megfelelő körülmények között eltöltött hosszabb idő eltelte 
ellenére is, az érintett, a klinikai halál állapotából, károsodás nélkül, na-
gyobb valószínűséggel visszafordítható. 

Ezt a módszert az orvostudomány a Hypothermia (lehűtés) módsze-
rével szívműtéteknél hasznosítja (a szervezet életműködésének lassítása 
hűtéssel). 

Végkövetkeztetés (összegzés) 

Az egészség megvédésére irányuló segítséggel, mint minden más te-
rületre vonatkozóan is csak akkor érhető el komoly siker, eredmény, ha 
az gyorsan és hatékonyan történik. 

A melegképzés és a melegleadás csökkentése igen fontos a megelő-
zés segítésében. Mindenekelőtt megfelelő ruházattal, helyes öltözködés-
sel kell a meleg kisugárzást lehetőleg csekély szinten tartani. Amennyi-
ben ez már nem elegendő, a testnek a melegleadását, melegképzéssel 
kívülről kell védeni, illetve csökkenteni. 

Ezért különösen fontos, mindenekelőtt hegyi (alpesi) jellegű terüle-
ten, télen, a kiképzőknek, de minden színtű elöljárónak is, a katonákat a 
hidegre felkészíteni. Fagyban nem szabad megfelelően felkészített egés-
zségügyi állomány nélkül gyakorolni, hogy már maga a baj is megelőzhe-
tő legyen. Mindenekelőtt gondolni kell arra, hogy milyen komoly egés-
zségügyi károsodáshoz vezethet akár csak egyetlen lefagyott orrhegy is. 

Első segély: 

• meleg csomag, forró, nedves borogatás, (nem közvetlenül a bőr-
re); 

• több rétegű meleg, száraz ruházat, a fölé Alu-mentőfólia; 
• szőlőcukor adása; 
• semmilyen fizikai megterhelés; 
• HÓVAL DÖRZSÖLNI TILOS! 
• NEM MASZÍROZNI! 
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II. 

A hőség is ölhet 
A hőség által okozott egészségügyi károsodások 

Közülünk mindenkinek volt már „melege”, sőt nagyon melege is. 
Kevesen tudják azonban pontosan, hogy milyen veszélyek is leselkednek 
rájuk és milyen fontos saját magukat és a katonáikat is felkészíteni már 
az alkalmazás előtt a nagy melegre, a hőségre, ezeknek az egészséget, 
esetenként az életet is veszélyeztető szélsőséges helyzetek káros hatásai-
nak az elkerülésére. Nem árt azt is tudni, hogyan működik a hőszabályo-
zás a test „Klíma aggregátjában”, hogyan lehet a testnek ezt a munkáját 
megkönnyíteni, és hogyan lehet baj esetés bajtársi segítséget, elsősegélyt 
nyújtani? 

A test hőmérséklete 

A szervezetnek egyensúlyt kell tartania a hőtermelés és a hőleadás 
között, hogy a test hőmérséklete 36o C és 38o C között maradjon.   

A szervezetben a táplálék elégetése révén, valamint az izomműködés 
során állandóan hő keletkezik. Ezt normális körülmények között állandó 
hőleadásnak kell ellensúlyoznia. Meleg környezetben a vérerek kitágul-
nak és ezzel a bőrfelszíntől több hő távozhat el hősugárzás formájában. E 
folyamat fordítottja játszódik le, ha a hőt vissza kell tartani 

Hőszabályozás 

Az emberi életfunkciók fenntartásához a szervezetnek kb. 37o C hő-
mérsékletre van szüksége. Ez a hőmérséklet az anyagcsere folyamat kö-
vetkezményeként a sejtekben keletkezik. Természetesen soha nincs a test 
valamennyi területén azonos hőmérséklet. Mivel a test belsejében folya-
matosan termelődik a meleg, a belső un. maghőmérséklet 37o C fenntar-
tása érdekében állandó szabályozásra van szükség. Ez a szabályozás a 
külső testburkon keresztül történik, amely bizonyos mértékig „hűtőként” 
funkcionál. A „hűtőeszköz” vért szállít, amely a testben képződött mele-
get eljuttatja a bőr felületére, amelyen keresztül kisugárzás vagy az izzad-
ság elpárolgása révén távozik a szervezetből. A melegleadásban a kis 
véredények is részt vesznek, amennyiben a vérellátást felerősítik, vagy 
csökkentik. A hőtermelés és hőleadás egyensúlyát az agyban lévő 
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„hőközpont” szabályozza. A szervezetet közvetlenül érő erős napsugár-
zás a test hőháztartását súlyosan, károsan befolyásolja. Ezen túlmenően, 
az erős naphatáson keresztül a bőr károsodásához is vezethet. 

Létfontosságú a maghőmérséklet az: 

• agyban; 

• a mellkasban; 

• a hasi szervekben. 

• fontos a külső hőmérséklet az 

• az izomzatban; 

• a törzs külső bőrfelületén és 

•  a végtagokban. 

Hogyan adja le a szervezet a hőt? 

A hő eltávozhat: A környező hűvösebb levegőbe – a bőrről kisugá-
rozva, és a kilégzett levegővel; a bőrrel érintkező hideg tárgyakba, ame-
lyek elvezetik a hőt. 

Meleg környezetben a szervezet reakciói a hőleadás érdekében: A 
bőrben vagy a bőr közelében futó vérerek kitágulnak, hogy a vér hőjét le-
adják, a verejtékmirigyek működni kezdenek, a verejték elpárolgásával 
hő távozik, a légzés szaporasága és mélysége nő, a meleg levegő távozik 
és hűvösebb szívódik a helyébe, amely a tüdőben futó erekben lévő vért 
hűti.  

Különösen nehéz fizikai munkavégzés, nagy külső hőmérséklet és 
magas szintű páratartalom esetén felfokozódik a testfelszín vérellátása, 
hogy lehetőleg sok meleget szállítson el a testmagból a bőrön keresztül 
kifelé.  

Kiegészítő szabályozó tényező ebben az esetben még az izzadás.  

A testmag hőmérsékletének 37,5o C fölé való emelkedésénél foko-
zott zavarok lépnek fel a szervezetben többek között azért mert a növekvő 
izzadsággal együtt értékes anyagok is mint pl. a só távoznak el a szerve-
zetből. Azok a személyek, akik magas külső hőmérséklet és erős napsu-
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gárzás hatása alatt hosszabb időt töltenek el védelem nélkül, komoly 
egészségkárosodást szenvedhetnek.  

Ide tartoznak többek között: a leégés, a hőguta, a kimerültség (hő-
kimerülés), és a napszúrás. 

A szervezet melegleadása, normál külső hőmérséklet esetén főként 
kisugározva, vagy a bőrön keresztül történő elvezetéssel történik. Ez ok-
ból a test hőség vagy nagy mértékű melegbehatás alatt a hűtéshez egy kü-
lönleges eszközt használ. Ez az eszköz az izzadság elpárologtatása, mely 
alatt igen sok hő távozik a szervezetből. Az erek kitágulnak, hogy a vér 
hője eltávozhasson a bőrön át, a szőrszálak a bőrhöz simulnak, nagyfokú 
verejtékezés lép fel. Forróbb, szárazabb levegőben az izzadság elpárolgá-
sa gyorsabb folyamat és a megcélzott melegveszteség is nagyobb. Fülled-
tebb levegőben, amelynek magas nedvességtartalma van, az elpárolgás 
folyamata lassabb, a meleg leadás is ennek megfelelően kevesebb. Jólle-
het az izzadás folyamata a bőrön keresztül történik, a hűtőhatás érzete 
csekély. Az izzadság elpárologtatásának a folyamata teljesen megszűnik 
100 %-os páratartalomnál pl. szubtrópusi őserdőkben. 

Ezért lehet a forró, száraz időt jobban elviselni, mint a nedves - me-
leg klímát. A zárt menetoszlopokat, nagy hőség és szélcsend esetén, a 
menetelők testi kipárolgása miatt egy légnedvességgel erősen telített un. 
„meleglevegő felhő” veszi körül, hasonlóan, mint nagy tömeggyűlések, 
sportrendezvények, koncertek esetén (ilyenkor szinte elviselhetetlen bü-
dös, levegőtlen, fullasztó a meleg). Ilyen esetekben a testi verejték elpá-
rolgási rátája is igen korlátozott. 

A ruházat csökkenti a meleg leadását kifelé. A bőrfelület és a külső 
ruházat között képződött légréteken keresztül történő elpárologtatást erő-
sen befolyásolja a külső ruházat anyaga, vastagsága, páraáteresztő képes-
sége. A nem megfelelő ruházat összegyűjti a meleget és a párát, akadá-
lyozza a kipárolgást. Ilyen szempontból a gumikabátok, a nedves sátrak, 
az ABV védőruházatok kedvezőtlen hatásai a legnagyobbak. 

Az izzadás következtében beállott vízveszteség negatív hatását a lai-
kusok sokszor durván alábecsülik Ez a mennyiség nagy melegben, nyu-
galmi állapotban, akár a fél litert is elérheti óránként. A vízveszteséghez 
nagy mennyiségű só veszteség is járul. A sótartalom, normál ellátás mel-
lett általában elegendő, ha a szervezet teljes vízfelvétele naponta, beleért-
ve az ételek víztartalmát is, kiteszi a kb. négy litert. Igen erős meleg , 
hosszantartó hőség esetén azonban növekszik a szervezet vízszükséglete  
és a hozzáadott só mennyiségét is növelni kell. 
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Megelőző védekezés a várható nagy hőség káros hatásai ellen 

A védekezés módjai: 

• sok folyadék (citromos tea, gyümölcslé, ásványvíz) fogyasztása; 

• nagyon meleg környezetben végzett megerőltető fizikai erőkifej-
tés esetén növelni kell a szervezet só ellátását (egy liter vízben 
egy 1/4 kávéskanál konyhasó); 

• a ruházatot a megkövetelt teljesítményhez kell igazítani (legyen 
világos, könnyű, laza, szellős, biztosítsa az izzadság elpárolgását), 
egyidejűleg „menet könnyítéseket” kell alkalmazni; 

• az erős napsugárzáshoz történő hozzászokás lassabban történik, 
mint a hőséghez való alkalmazkodás. A fejet és a nyílt bőrfelüle-
teket védeni kell az erős napbesugárzás ellen. 

Ezeken kívül nagy hőségben az egészség károsodás az alábbi mó-
dokon kerülhető el illetve csökkenthető: 

• déli időszakban a napon történő tartózkodás időtartamát korlátoz-
ni kell; 

• a nap legforróbb időszakában korlátozni kell a megerőltető tevé-
kenység végzését; 

• gondoskodni kell a sátrak és gépjárművek maximális szellőzteté-
séről; 

• csökkenteni kell a zsíros és tojás tartalmú ételek fogyasztását; 

• tilos bármilyen nemű alkohol fogyasztása. 

Ezek után vizsgáljuk meg, melyek a hosszantartó nagy meleg, hőség 
által okozott legfontosabb egészség károsodások, hogyan védekezhetünk 
ellenük, és ha már megtörtént a baj, hogyan, milyen módon tudunk, kell, 
bajtársi segítséget nyújtani? 

Leégés 

A napon túlzott ideig való tartózkodás okozhatja. Nagy tengerszint 
feletti magasságban még borús, felhős nyári napon is leéghet valaki (az 
„égbolt sugárzásától”), vagy télen a sugaraknak a havon való visszatük-
röződésétől. 
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A legtöbb ilyen sérülés felületi égés, amely bőrpírral, viszketéssel és 
érzékenységgel jár. Súlyos esetekben a bőr rákvörös és hólyagos lesz, és 
az áldozat hőgutát is kaphat. 

Megelőzés: 

• fej naptól történő védelme; 

• test naptól történő megvédése (könnyű, laza ruházat, napvédő ke-
nőcs magas védőfaktorral, napszemüveg). 

Ön és bajtársi elsősegélynyújtás, (azonnal megteendő intézkedések): 

• a sérültet árnyékba kell vinni; 

• a bőrét hideg vízzel kell hűteni; 

• a bőrét nagy nedvességtartalmú hűtőhatású kenőccsel kell beken-
ni; 

• gyakran kell itatni vízzel. 

Ha kiterjedt hólyagosodás vagy egyéb bőrsérülések is vannak, vagy 
ha a sérült lázas, orvost kell biztosítani. 

Hőguta 

Az emberi szervezet túlmelegedése okozta súlyos központi ideg-
rendszeri ártalom, amelyet fokozott hőtermelődés és akadályozott hő-
leadás idéz elő. A hőgutát az agyban lévő „hőközpont” funkciózavara 
okozza. Ez azért következik be, mert valaki sokáig volt igen meleg kör-
nyezetben, de létrejöhet valamilyen betegség (például malária) okozta 
magas láz miatt. A test gyorsan veszélyesen túlfűtötté válik. A hőguta 
nem megfelelő kezelés, ellátás esetén halálos lefolyású is lehet. 

A hőguta előfordulásának valószínűsége lényegesen nagyobb tik-
kasztó fülledt melegben zárt menetoszlopokban. 

A hőguta előjelei lehetnek (a hőguta felismerése): 

• az izzadságképződése hirtelen lecsökken; 

• fejfájás, szédülés és rossz közérzet; 
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• növekvő ingerlékenység, nyugtalanság, zavartság; 

• forró kipirult és száraz bőr; 

• reagáló képesség gyors elvesztése. 

Az izzadság képződésének hirtelen lecsökkenése biztos jele a 
melegtorlódás megkezdődésének. 

A hőguta kezdeti szakaszát un. „vörös állapotként” is jellemzik. A 
szervezet megkísérli a test hőmérsékletét megtartani, illetve csökkenteni.  

Jellemzői: 

• nagyon vörös fej; 

• száraz, forró bőr; 

• a testhőmérséklet 400 C fölé emelkedik (37 – 37,40 C közötti hő-
mérséklet felel meg a test normál hőmérsékletének); 

• gyorsuló pulzus; 

• zavarodottság, vagy eszméletlenség, vérkeringési zavarok („szür-
ke állapot”).   

Ezeken kívül még fejfájás, rosszullét, émelygés, hányás és görcsölés 
léphetnek fel. 

Mint egy idegsokk esetében, közvetlenül fennáll az életveszély. 

Ennek az állapotnak a jellemzői: 

• sápadt arcszín; 

• elkékült ajkak; 

• gyors, alig érzékelhető pulzus. 
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Bajtársi segítségnyújtás (azonnal megteendő intézkedések) 

(Célja: Lecsökkenteni a testhőmérsékletet, amilyen gyorsan csak 
lehet): 

• azonnal meg kell kezdeni a test lehűtését (a test hőmérsékletét le 
kell vinni 380 C alá). a sérültet azonnal hűvös helyre kell vinni. le 
kell venni az összes külső ruházatát; 

• hideg vizes lepedőbe kell csavarni és a lepedőt nedvesen kell tar-
tani. legyezni kell a sérültet, hogy a bőr párolgását elősegítse. ad-
dig kell hűteni, amíg a test hőmérséklete 380 C alá esik; 

• gyors szállítás orvosi beavatkozás céljából; 

• a beteget nem szabad olyan autóba berakni, amelyben a hűtési, 
szellőzési lehetőség nincs biztosítva; 

• autóba történő szállítás alatt az ablakokat nyitva kell tartani (lég-
vonatot kell biztosítani); 

• esetenként oxigént kell lélegeztetni; 

• szükség esetén újraélesztést kell alkalmazni. 

Eszméletlenség esetén, ha a beteg nem nyeri gyorsan vissza az esz-
méletét minél előbb orvosi ellátást kell biztosítani. Ugyancsak azonnali 
orvosi ellátás szükséges, hányinger, fejfájás, láz és izomgörcs esetén. 

Hőkimerülés 

Ez az állapot rendszerint fokozatosan alakul ki, és az izzadás követ-
keztében beálló nagymértékű só- és vízveszteség okozza. Tulajdonkép-
pen a nagy hőség hatására bekövetkező nagymértékű víz és só veszteség 
hatására a vérkeringés akadozásáról van szó. Létrejöhet pl. nagy hőség-
ben végzett fizikai munka során, sportversenyeken vagy katonai menetek 
során. Gyakrabban fordul elő olyanoknál, akik nem szoktak hozzá a nagy 
melegben és páratartalomban végzett fizikai munkához vagy sporthoz, 
vagy azoknál, akik betegek, hánynak vagy hasmenésük van. 
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Előjelei: 

• elvörösödött verejtékes bőr; 

• gyengeségérzet; 

• szárazabb száj és szomjúság érzet; 

• fejfájás, szédülés és tudatzavar (szemkáprázat). 

Ismertető jegyei: 

• feltűnés nélküli sápadtság; 

• nagyfokú gyengeség, étvágytalanság, émelygés; 

• hideg verejték, sápadt, nyirkos bőr; 

•  hidegrázás, a forró környezet ellenére; 

• ájulás; 

• gyorsabb és gyengébb pulzus, felületes légzés; 

• normál vagy csak jelentéktelen mértékben megemelkedett test-
hőmérséklet; 

• végtag és hasi görcsök. 

Ezeken kívül még felléphetnek: hányinger, hányás, és izomfájdal-
mak. 

A hőkimerülés halálos kimenetelű is lehet, ha már az első ismertető 
jelek esetén nem gondoskodunk a hőhatás azonnali megszüntetéséről. 

Bajtársi segítségnyújtás (azonnal megteendő intézkedések) 

Cél: a beteg hűvös helyre vitele, az elvesztett só és folyadék pótlása. 

• Segíteni kell lefeküdni egy hűvös helyen, meg kell emelni a felső 
testet és alá kell támasztani az alsó végtagokat. Ha a beteg elveszti 
eszméletét, de légzése kielégítő oldalfekvési (mentési) helyzetet 
kell alkalmazni; 

• Didergés esetén be kell takarni; 
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• Ha eszméletnél van, itatni kell vele híg sóoldatot, egyszerre keve-
set de gyakran (1/4 kávéskanál só 1 liter vízben); 

Eszméletlenség esetén haladéktalanul orvost kell biztosítani. Ugyan-
csak mielőbbi orvosi ellátás szükséges hányinger, fejfájás láz és izomgör-
csök esetén. 

Napszúrás 

Fedetlen fejet érő tűző napsugárzás okozta agyhártya izgalom, savós 
gyulladás tünetei. Súlyos esetben halált is okozhat. Az erős sugárzás iz-
galmat okoz az agyhártyában, melynek a következményei fejfájás, szédü-
lés, émelygés, hányás, és nyakizom merevség lehetnek. A fej erős előre-
dőlésének következtében (az áll a mellhez verődik) erős nyak és fejfájás 
lép fel. 

Bajtársi segítségnyújtás (azonnal megteendő intézkedések) 

• A sérült azonnali lehűtése; 

• Le kell fektetni, felső testét megemelni, alsó végtagjait alátámasz-
tani, szükség esetén stabil oldalfekvést kell alkalmazni; 

• További eljárások, mint a hőguta esetében; 

• Szükség esetén mesterséges légzés alkalmazása illetve oxigén be-
lélegeztetés. 

A végére de nem utolsó sorban 

A bajtársi segítségnyújtás olyan nemes fogalmakat takar: mint ve-
szély, baj esetén minden segítség megadása; egymás segítése a harcban; 
sebesült társunk kimentése a harcból; elsősegélynyújtás, csökkenteni a 
sebesülés, sérülés nagyságát, súlyosbodását; egymás életének a megmen-
tése stb. 

Harcban, veszélyben saját magunkon kívül elsősorban bajtársainkra 
számíthatunk, ők segíthetnek és segítenek is, mert ez minden katona szent 
kötelessége. 

A leírtaknak különösebb összegezésére ezért nincs is szükség, hiszen 
nem bonyolult dolgokról van szó, szinte minden betegségtípusnál azono-
sak vagy hasonlóak a teendők. Fontos, hogy ismerjük fel a bajt és tudjuk 
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azt, hogy mit kell tenni.  De a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, 
bajtársainkra és ha kell tudjunk, képesek legyünk cselekedni is. 

Ezért összefoglalás helyett, a nagy meleg, hőség okozta leggyako-
ribb betegségek esetén nyújtandó bajtársi segítségnyújtás legfontosabb 
teendői kerülnek röviden megismétlésre. 

Bajtársi segítségnyújtás (azonnal megteendő intézkedések) 

Leégésnél 

• A sérültet árnyékba kell vinni; 

• Bőrét (testét) hideg vízzel kell hűteni; 

• Bőrét nagy nedvességtartalmú hűtőhatású kenőccsel kell bekenni; 

• Lázas állapotban le kell fektetni és orvost kell biztosítani. 

Hőgutánál 

• A sérültet azonnal hűvös helyre kell vinni, lefektetni, felső testét 
megemelni, lábait alátámasztani; 

• Le kell venni a felső ruházatát, azonnal meg kell kezdeni a test le-
hűtését ( a test hőmérsékletét le kell vinni 38o C alá); 

• Gyors szállítás orvosi beavatkozás céljából; 

• A beteget nem szabad olyan autóba berakni, amelybe a hűtés, 
szellőzés nincs biztosítva; 

• Autóban történő szállítás alatt az ablakot nyitva kell tartani (lég-
vonatot kell biztosítani); 

• Esetenként oxigént kell belélegeztetni; 

• Adott esetben újra élesztést kell alkalmazni. 

Hőkimerülésnél 

• Hűvös helyen vízszintes fektetés, felsőtestet megemelni, lábakat 
alátámasztani,(szükség esetén oldalfektetés); 

• A hűtés azonnali megkezdése; 
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• Didergés esetén be kell takarni, 

• Híg sóoldat itatása; 

• A továbbiakban, mint a hőgutánál. 

Napszúrásnál 

• A sérült azonnali lehűtése; 

• Lefektetni, felső testét megemelni, alsó végtagjait alátámasztani, 
szükség esetén oldalfekvést kell alkalmazni; 

• További eljárások, mint hőguta esetében; 

• Szükség esetén mesterséges légzés alkalmazása, illetve oxigén be-
lélegeztetés. 

Az orvostudományi kutatások eredményei és sok éves helyi tapasz-
talatok alapján készült írás tartalmának ismeretét ajánljuk a honvédség 
teljes személyi állományának. 
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