
 

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ 

 

Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του ανθρώπινου 
σώματος πέφτει κάτω από 35ο C, το αποτέλεσμα είναι η 
υποθερμία. Όταν η θερμοκρασία ελαττωθεί κάτω από τα 

κανονικά επίπεδα λειτουργίας του θερμοστάτη σε ένα 
οργανισμό, αυτό αποκαλείται ιατρικώς υποθερμία. Στην 

υποθερμία ο οργανισμός, χάνει θερμότητα με 
μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι παράγει. 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ 

 
Υπάρχουν 4 κατηγορίες υποθερμίας. 
•  Χρόνια, συνήθως παρατηρούμενη στους αλκοολικούς, 
ηλικιωμένους και άλλους με ιατρικά προβλήματα (π.χ. διαβήτης, 
σήψη, ορμονικές διαταραχές, διαταραχές κυκλοφορίας, βραδύς 
μεταβολισμός) . 



•  Υποθερμία από φυσιολογικά αίτια. Για παράδειγμα, λόγω 
ιδιοσυγκρασίας, μετά από έκθεση στο κρύο, εξαιτίας 
βυθίσματος σε κρύο νερό ή προ της ωορρηξίας 
και 

•  Υποθερμία από φάρμακα 

•  Κρίσεις που συμβαίνουν σε υγιή άτομα που εκτίθενται 
σε περιβαλλοντολογικά στρες. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

Όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι 32-35οC το άτομο 
εμφανίζει: 
α) Ταχυκαρδία 
β) Υπέρταση 
γ) Ρίγος 
δ) Μειωμένη συνείδηση, κρίση, απάθεια 
 
Σε θερμοκρασία σώματος 28-32οC εμφανίζονται: 
α) Βραδυκαρδία 
β) Μυδρίαση 
γ) Επιβράδυνση αντανακλαστικών 
δ) Διανοητική σύγχυση 
ε) Λήθαργο 
ζ) Αλλοιώσεις στο ΗΚΓ 
 
Σε θερμοκρασίες σώματος κάτω των 28οC  
α) το δέρμα είναι μελανό και  
β) παρουσιάζεται άπνοια,  
γ) ασυστολία,  
δ) κοιλιακή μαρμαρυγή,  
ε) διαταραχή ηλεκτρολυτών,  
ζ) νεφρική ανεπάρκεια. 
  

 



Αίτια 

Οι πιο κοινές αιτίες της υποθερμίας είναι η έκθεση του ατόμου 
σε πολύ ψυχρές καιρικές συνθήκες, ή σε κρύο νερό. Αλλά, 
γενικότερα, η παρατεταμένη έκθεση σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον ψυχρότερο από ό,τι το σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε 
υποθερμία, αν το άτομο δεν είναι επαρκώς ντυμένο. 

Ειδικές συνθήκες που οδηγούν σε υποθερμία: 

Ντύσιμο με ρούχα που δεν είναι αρκετά ζεστά για τις 
καιρικές συνθήκες 

Πολύωρη έκθεση στο κρύο 

Αδυναμία/ανικανότητα να βγάλει το άτομο από πάνω του 
βρεγμένα ρούχα από κρύο νερό, ή να βρεθεί σε ένα ζεστό, 
ξηρό μέρος 

Πολύωρη παραμονή σε κρύο νερό 

 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1)Αναπνευστική λειτουργία  
2) Κατανάλωση οξυγόνου 
3) Αγωγιμότητα περιφερικών νεύρων 
4) Κινήσεις γαστρεντερικού σωλήνα 



5) Αγωγιμότητα μυοκαρδίου (προκαλεί μείωση) Φυσιολογικό 
μηχανισμό πήξεως του αίματος 

 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Για να ξεκαθαριστεί η αιτία θα πρέπει να γίνει εργαστηριακός 
έλεγχος: 
1. ΗΚΓ 
2. Σάκχαρο αίματος 
3. Αέρια αίματος 
4. Έλεγχος ηλεκτρολυτών 
5. Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας 
6. Έλεγχος λοιμώξεων 
 
 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
Τι πρέπει να κάνετε εσείς που πάσχετε από υποθερμία: 
 
1. Εάν η υποθερμία είναι πρωτοεμφανιζόμενη πρέπει να 
εξεταστείτε άμεσα ιατρικώς. Επί υποκείμενου παθολογικού 
νοσήματος, η θεραπεία διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτιο 
 
2. Να αποφεύγετε τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας (κρύο 
ζέστη), την πολύωρη παραμονή στο κρύο, τα κρύα ρεύματα. 
Αλλάζετε άμεσα τα ρούχα σας όταν είναι βρεγμένα. Προτιμάτε 
αδιάβροχα ρούχα. Να φοράτε πάντα κάλτσες τον Χειμώνα. 



Αποφύγετε τα ρούχα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία (π.χ. 
στενές ζώνες, παντελόνια) 
 
3. Η κακή διατροφή και η γρήγορη απώλεια βάρους αυξάνει την 
θερμορυθμιστική αστάθεια του σώματος. Να αποφεύγετε την 
κατάχρηση αλκοόλ, καφέ, τοξικών ουσιών 
 
4. Η καθημερινή βάδιση τονώνει την κυκλοφορία και 
ομαλοποιεί την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει την 
θερμοκρασία 
 
5. Η υπερκόπωση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην 
θερμοκρασία του σώματος. 
 
 
 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ ΖΕΣΤΟΥ  
 
– Να μην είναι υγρό το σκέλος  
– Να κινείται έστω και παθητικά το σκέλος 
Σαν κανόνας: 
α) ζευγάρια κάλτσες – εσώρουχα 
β) γάντια 
γ) ζεστά υποδήματα 
δ) παραπάνω φορεσιές ρούχων 
πρέπει πάντα να υπάρχουν όταν γίνονται επισκέψεις ή 
εκδρομές σε χιονοδρομικά κέντρα 
 



 
 

ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:  
 

Η άμεση αντιμετώπιση της υποθερμίας, περιλαμβάνει το 

ζέσταμα του σώματος για να προληφθούν επιπλοκές ή 

ανεπανόρθωτες βλάβες στον οργανισμό. 

Το άτομο πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε εσωτερικό χώρο. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να προστατεύεται 

το σώμα του και το κεφάλι του να απομονώνεται από το κρύο. 

 

Η τοποθέτηση ζεστών κομπρεσών στο λαιμό, στο στομάχι στους 

καρπούς και στις βουβωνικές περιοχές, μπορεί να βοηθήσει 

καθώς έτσι θερμαίνεται το αίμα που κυκλοφορεί διαμέσου των 

μεγάλων αιμοφόρων αγγείων που περνούν από τις εν λόγω 

κομβικές περιοχές. 

 

Δεν πρέπει να τοποθετείται άμεση πηγή θερμότητας όπως ζεστό 

νερό ή λάμπα θέρμανσης. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται να 

θερμαίνονται πρώτα τα άκρα του σώματος δηλαδή τα πόδια και 

τα χέρια. 



 

Στόχος είναι η αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, γιατί η 

παροχή ξαφνικής εξωτερικής θερμότητας θα έχει σαν 

αποτέλεσμα παγωμένο αίμα να φτάσει άμεσα στα σπλάχνα του 

ατόμου, κάτι που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την 

κατάσταση. 

 

Αποφεύγετε το τρίψιμο ή το μασάζ στο θύμα της υποθερμίας. 

Χρειάζεται πολύ απαλή μεταχείριση διότι υπάρχει ο κίνδυνος 

καρδιακής ανακοπής. 

 

Απογαορεύεται επίσης το αλκοόλ, το οποίο προκαλεί διεύρυνση 

των αιμοφόρων αγγείων με αποτέλεσμα την απώλεια 

θερμότητας. 

  

Γενικά: Σε νέους υγιείς ενήλικες, η μέση θερμοκρασία του στόματος 
είναι 36,8 + ή - 0,4 βαθμοί Κελσίου, με χαμηλότερα επίπεδα στις έξι το 
πρωί και υψηλότερα το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες στη μασχάλη είναι 
κατά μισό βαθμό χαμηλότερες από τις προαναφερόμενες, στο στόμα. 
Παρά το γεγονός ότι θερμοκρασίες σώματος πάνω από 37,2 και κάτω 
από 35,5 είναι γενικώς παθολογικές, η θερμορυθμιστική λειτουργία του 
«θερμοστάτη» του σώματος διαφέρει από άτομο σε άτομο και 
τροποποιείται με την πάροδο της ηλικίας 


