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7q2aDağıtım:
Divarbakır l7 İlçe Kaymakamlığı

rıivarbakır Valiliği Toplumla İlişkiler BUrosu

Oİ.l. Ürir...i,..i Hastaneleri Başhekimliği

Divarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Divarbakır Destek Hizmetleri Başkanlığı

Divarbatır Btlylll<şehir Belediye Başkanlığı

Oivarbakır Bağlar ilçe Sağlık MüdUrlüğü
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Lütfen Dikkat !!

AŞIRI SICAKLARDA ALINACAK Ömnvıı-,nn

Aşırı slcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirınektedir. sıcaklık ve neıı artlşına bağlı

olalak vücut tsısı aıtmalila u" *.,Joİi"o bu yeni duruma ulum sa$amaya çalrşEjktadır, Normalde

t"ı"." iı" vücut üslst dengede futulmaya çalışıiır. Ancak aşırı_ sıcaklarcla sadece teFleyerek vücut ısısı

;;;;;*İ;-. Yaşlılaİ, U"U"tİ"İ 

""'l"İoik 
hı§tılüğr olanlııdlı:llem_e T.f-1.T"TJ"İ_:::,,

o,r,"rn aangao" tutulması heı zaman mümkilrı olnayabitiı. yine_örtarndaki nem o'anr } iikse*se Ierıeme

suretiyle yücut ısıs, yeterli ou_ya" oJin,"v"u,iıır. aynca şışmınb|1 herhangı bii ha§taıığa bağlı 1tksck

ıteş, aşırı sıvı kaybı r1.1,iOrut^yoİı]Üİp İ",t"l,Cıİot ve. sinir hıstahg1 alkot ve uyuşturucu madde

kullarıın.; ile tedavi amaçlı n", ıuçirr. i,_.iyo.ijtlşüro.uı.., idrar söKürücüler vb.) kullanımı da sıtpJ<

havalarda terlemeyi etkileyen aie.r'rtrtırı.ro""tir. Bu giui durumıaıda yükselen vücü ıslsı beyin ve diğer

hayati organlarda hasara yol açabilir,

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar

Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,

Dört yaşından küçük çocuklar,
Bakrma ihtiyacı olanlar,
Hamileler,
Açık alanda çalışanlar.
Aşın kilolular,'d;;lk ;;;ğ, (şeker hastalığı. kalpdamaı hastalıklan, beyinJamar hastalıklan, psikolojik 

.

i,'J,'ı.'ı"r, t 
"",rıİ;oı*r, 

,ii..iıi^tıı.ı*, taracger tıa_staıırıan, Mbrek hastahklan) olanlar

Sürekli ilaç (özellikle tansiyon Ouşıi'nİ[İa,",lom,"au a,pr",yon u, ,y&ü ilaeları) l«ıllarıan

kişiler.
. Sokakçocuklan ve evsizlerdir, ] ] : l ]

lll
Özellikle konik hastahğı bulunarı ve yalnız yaşayan yşlılaı en çok risk taşıyan

Genel Korunma | ] ] ı , İ

Günün en sıcak Saatlerinde (10,00-16,00) mecbuI kalDmadtkça eşari çüılınmıüdır, l ,i

I l lıı1

gIı]ptıT

. Dışarıda çalışmasl gerekenler mümkün oldukça güneş altırida korunmasıl kalınamayd, aşırı

hareketlerden kaçın.uyu, ,t.,'t rr)li"r.n ,Jır"g,o"i, 
"ırhaya 

d]ikİat etiıeliiliİler., DışanJa

bulunu|duğunda ıçık renkli, nrniiiir..ı" oi,r*.uş kumaşlardan yapılan giysiler ıercih

edilmeli; geniş ken-l, ,. nuuu İlİİl,-Ğ "]- İ,pl, giyilmeli ve güneşin zaraılı ışınlanndan

koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdu,

Cüneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (l0,00-16,00) denize girilm€mell ve Eüneşlenilmemelidir,

Bu saatlerin dışında denize girmek ;;;;;; grd,"" korulyucu,kren(en az l5. koruma t'aktörlü)

kullanmalı, şapka ve gtızlUr glUi g"reEİkoruficu İnlemleri almalı ve uzın silre kesintisiz

Yoğun fiziksel aktivile ve spor yapmak içiı sabah ve akşam saaİleri tercih edlmeli, her bir s

,p"?lİi"lr * z-n u,.o"ıt "vı 
aıırlffiff: Ö;;;,dİ"l"io"n l,"çfoil,iia,a"

:

Risk altındaki yetişkinler ve ya§lılar, gtinde en az iki kez giineş veya sıcak çaıpması yönünd

İİĞ"-"0,0". S.U"İler ise bu açıdan daha sü izlenmelidir,
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Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve pırk etmiş ıraçlardı kesİntihe
bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi paık ediltlil*ten çok kı5d s&e
yükselmektedir. araç İerk edİlirken herkesin dışan çıkığından emin olunmahdÜ.

Kapalı alanlaı iyi havalandırılmalıdır.

Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendiritirıelidiı.

Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş allnmalı; btınun münkün o

ayaklar, eller, yüz Ve ense soğuk suyla tslatılmalı veya sili üelidiİ.

sonİa

dı,ırumlarda

Beslenme ve Sıvı Alımr

Susuzlü hissi olmasa bile her gün e n az 2,z,5 ntİe (l?,|4 su bardığ) sıvı tüketılmelidir

Kahvalhda az yağlı peyrıirler, zeylin ye taze sebzeler bulunmalr, kafein içeıen

süt, meyve su},u, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir, ,

Vücut direncini artlrmak ve vücudun yeterli miktarda vitaminlYe Tineral dqTlnı sağlamak

için bol miktarda sebze v€ m€yv€ ıüketilmelidir. ] .i i, , ,;il ı

| ıı ,, ,ııiİı
Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybırun önlenmesi içih her zamankinden dıhı fazla

miktarlırda sıvı alınmalıdır.

Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımııda lahve, _çay 
vF gazlı içecekteI ,

verine stıt. ovr* ,. ..yr" ,uyu gibi içecekler tercih edilmeıidk. Eğeİ doldoİ tnİafıİıdan sıvl alümı

Lısıtlanmış veya idrar s'ökıUrü"ü ilaç kullarulması söz konusu ise ilgili dotioıa,Paşyurmak gerekıı,

Midekamplannanedenolabileceğiiçinçoksoğukvebuzluiçecbklertercihedilmemelidir.

Kafein, alkol ve fazla miktaIda şeker içeren içecekler vücuttan rtaha fazla slvı iaybtna yol aÇİığı

için tüketilmemelidir. ü , ,l

Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüetiminden ftaçşlnall çabuk,bo4İima riskj olan ı
U.İİnl., t"t, yu-rna, süt, b;lıİ vb.) açılda bekletilmemçli, besirüErin hazıılanması ve pişirilmesi

aşamalarında hijyen kural)arına özen göslerilmelidir,
| ':,l ]
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Yağtr besinıerin Ve yağda kızaıtmalann ttiketiminden kaçuulrnalı; yemeklerdo bitkisel sıvı }uğlar

kullanılmalıdır. Yemekleri piş irirken hzartmı ve kavurma yerint haşlam4 ılgaı4 kendi

suyunda veya az suda PIşırrne gibi sağlıklı pişirrne yöntemleri uygulanmalıdıı
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