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Temperaturile ridica-
te afectează în mod di-
rect persoanele sensibile, 
cauzând stări de slăbiciu-
ne, pierderea cunoștinței 
și chiar dereglări cardio-
vasculare. Cu toate aces-
tea, efectele căldurii se 
extind și la acțiunea in-
directă asupra eficacității 
tratamentelor sau tera-
piilor pentru diverse bo-
li. Atunci când tempera-
tura dintr-o zi toridă de 
vară depășește limitele 
pe care organismul uman 
le poate suporta, există 
numeroase riscuri pen-
tru cei care urmează un 
tratament medical, în-
trucât căldura în exces 
declanșează în corp de-
reglări care pot duce la 
accentuarea afecțiunilor 
cardiovasculare, renale, a 
alergiilor, migrenelor etc. 

Inima nu se 
contractă 
suficient 

Pacienții cardiaci sunt 
predispuși la deshidrata-
re cauzată de diuretice-
le specifice tratamentelor 
destinate acestora. Deși 
în general se recomandă 
consumul unei cantități 
mari de lichide, există ris-
cul ca excesul de lichide 
să afecteze inima și siste-
mul cardiovascular. Beta-
blocantele, medicamente 
larg prescrise pacienților 
cardiaci, pot împiedica ini-
ma să se contracte sufi-
cient de repede în timpul 
zilelor cu temperaturi ri-
dicate, limitând astfel ca-

pacitatea corpului de a se 
răcori. De asemenea, per-
soanele care urmează tra-
tament cu diuretice au o 
probabilitate mai mare de 
a pierde electroliți precum 
sodiul și potasiul, care tre-
buie compensate printr-o 
hidratare corespunzătoa-
re. Riscul deshidratării și 
al insolației poate apărea 
și odată cu administrarea 
unor medicamente care 
pot agrava efectele căldu-
rii asupra corpului. Pe lân-
gă tratamentele indicate 
în bolile cardiace este ne-
cesară o atenție sporită 
și neurolepticelor, antimi-
grenoaselor, unor antibi-
otice sau antiinflamatoare 
care pot determina o sta-
re de disconfort urmată 
de deshidratare.

Tensiunea scade, 
iar ritmul cardiac 
crește 

Deshidratarea duce și 
la creșterea numărului de 
bătăi ale inimii, care poa-
te fi resimțită sub forma 
unor palpitații. Din cau-
za creșterii consumului de 
oxigen în mușchiul cardi-
ac, la temperaturi ridica-
te persoanele cu afecțiuni 
cardiovasculare au un risc 
mai mare de angină pec-
torală sau de agravare a 
insuficienței cardiace. De 
asemenea, deshidrata-
rea și vasodilatația indu-
să de căldură pot favori-
za scăderea tensiunii ar-
teriale, iar tratamentul 

hipertensiv poate fi tole-
rat mai greu. Medicamen-
te precum betablocante-
le și blocantele canalelor 
de calciu pot duce la scă-
derea tensiunii, la fel ca 
și vasodilatatoarele, care 
determină o vasodilatație 
suplimentară.

Medicamentele 
cele mai sensibile 
la căldură 

Apariția reacțiilor de 
fotosensibilitate induse de 
medicamente este greu 
de prevăzut, însă aces-
tea sunt printre cele mai 
comune modalități în ca-
re căldura poate afecta 
acțiunea unui tratament. 
Reacțiile fotoalergice sunt 
reacții imediate imunolo-
gice și apar doar la per-
soane sensibilizate și fă-
ră să depindă de doza ad-
ministrată în cadrul trata-
mentului. Medicamente-
le care conțin salicilanili-
dă sau benzocaine sunt 
foarte frecvent implicate 
în apariția erupțiilor cuta-
nate fotoalergice. Aceste 
substanțe cu efect foto-
sensibilizant se găsesc și 
în unele loțiuni sau săpu-
nuri. Dintre medicamente-
le considerate a avea risc 
mare de fotosensibilita-
te fac parte: tetraciclinele, 
antiinflamatoarele neste-
roidiene prescrise împo-
triva durerilor de orice tip, 
unele antidiabetice ora-
le, antidepresivele și me-
dicamentele antialergice. 
O soluție în acest caz es-
te întărirea organismului 
printr-un regim de viață 
echilibrat, prin transfor-
marea plimbării zilnice în 
aer liber într-o regulă de 
aur, dar și susținerea orga-
nismului cu ajutorul supli-
mentelor alimentare desti-
nate întăririi imunității.

sănătate

Pagini realizate de  ionela ChirCu

„Am discutat cu in-
spectorul șef al Minis-
terului Sănătății, care a 
conceput un plan de con-
trol pe care îl voi vedea în 
cursul zilei de astăzi (n.r. 
– miercuri, 21 august) 
și de luni (n.r. – 26 au-
gust) vor începe controa-
le la toate spitalele de 
psihiatrie. Eu voi merge 
la spitalele de psihiatrie 
și pentru măsuri de sigu-
ranță, dar numai după ce 
voi merge săptămâna vi-
itoare, probabil marți sau 
miercuri, la Spitalul Poia-
na-Mare din județul Dolj, 
care până în 2002 a avut 
statut de măsuri de sigu-
ranță și care i-a fost re-
tras pentru că acolo erau 

niște condiții inumane“, a 
spus ministrul Sănătății, 
Sorina Pintea. Potrivit 
ministrului, analize pri-
vind personalul și supra-
aglomerarea din aceste 
unități medicale au fost 
făcute încă de acum do-
uă luni. „În momentul 
în care am o situație cu 
numărul de paturi de la 
psihiatrie într-o zi și nu-
mărul de paturi ocupate 
pot să spun că sunt pa-
turi libere, pentru că gra-
dul de ocupare a spitale-
lor de psihiatrie din toa-
tă țara este de aproxima-
tiv 60%. Per total. Anali-
zele trebuie făcute punc-
tual: pe cronic, pe acuți, 
pe măsuri de siguranță 

și asta am început să fa-
cem. Societatea civilă ca-
re spune că trebuia să fa-
cem nu știu câte lucruri 
nu a făcut foarte mul-
te propuneri. Săptămâ-
na viitoare am convocat 
o întâlnire între Comisia 
de psihiatrie a MS, repre-
zentanții societății civile, 
unii dintre ei fiind extra-
ordinari, cu care am mai 
avut contacte și care au 
avut niște idei, dar vreau 
să chem la această întâl-
nire și medici care lucrea-
ză efectiv în aceste secții. 
Măsurile despre care vor-
beam urgente pot să fie 
implementate începând 
de săptămâna viitoare, 
dar specialiștii, societa-
tea civilă trebuie să se în-
țeleagă. Se spunea că nu 
există un program națio-
nal de sănătate mintală. 
Există, există instruiri pe-
riodice cu angajații secți-
ilor de psihiatrie“, a mai 
spus Sorina Pintea.

Cu toate că ne mai despart doar câteva 
zile până la venirea toamnei din punct 
de vedere calendaristic, vara continuă să 
ne tulbure sănătatea cu temperaturile ei 
ridicate. Mai mult, căldura excesivă este 
și dușmanul multor tratamente medicale. 
Iată ce spun specialiștii!

Controale în spitalele 
de psihiatrie

După cazul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, 
din județul Buzău, unde un pacient  a ucis șase 
pacienți și a rănit alți șapte, în timpul unui episod 
psihotic, Ministerul Sănătății ia la puricat toate 
spitalele de profil din țară. Vrea să vadă dacă se 
respectă măsurile de siguranță și dacă se evită 
supraaglomerarea în unitățile sanitare. 

Căldura 
de la sfârşitul verii 

reduce 
eficacitatea 
multor medicamente 


