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Z webu ICM 

ÚPAL VS. ÚŽEH 

Mezi onemocnění, typická pro toto 

období, patří i ty vyvolané 

nepřiměřeným působením tepla 

na lidský organismus. Úpal a úžeh 
jsou nejznámější poruchy se kterými 

se v letních měsících setkáváme 

nejčastěji. 

Úpal vzniká při vystavení 

nadměrným teplotám. Dochází k 

přehřátí celého organismu, který si 

zvláště při delším vystavení 

teplotám vyšších než je teplota 
tělesná nedokáže poradit s 

termoregulací. 

Příznaky: 

– nevolnost 

– pocit na zvracení 

– bolest hlavy 

– zrychlený tep 

– malátnost 

– únava 
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– zvýšená teplota – může být i nad 

40 °C a postižený může ztrácet 

vědomí. (V tomto případě je nutná 

okamžitá lékařská pomoc) 

Vznik: pobyt v horkém, vlhkém, 

nevětraném prostředí a nedostatečný 

nebo minimálním příjmem tekutin 

První pomoc:  

– snížení tělesné teploty – přesun do 

chladného a větraného prostředí 

– přikládání studených obkladů na 

tělo nebo studená sprcha 

– kontrola základních životních 

funkcí 

– v případě větších problémů, 

okamžitě vyhledat lékařskou 

pomoc!  

Úžeh se objevuje častěji u 

světlovlasích lidí, s malým 

množstvím kožního pigmentu. 

Projevuje zčervenáním pokožky, 

vyrážkou, někdy i popáleninami II. 
stupně. Celkové příznaky jsou 

podobné jako při úpalu. 

Příznaky: 

– přehřátí mozku 

– podobné jako při úpalu, ale mohou 

se objevit se zpožděním i několika 

hodin třeba v noci. 

– spáleniny od slunce 

Vznik: nadměrný pobyt na přímém 

slunci. 

První pomoc:  

– přesun do chladného a větraného 

prostředí a ochlazení těla, především 

hlavy (chladné obklady nebo 

omývání studenou vodou) 

– postupné doplňování tekutin 

(minerálky, iontové nápoje, lehce 

osolené voda)  

Prevence obou: 

– během horkých slunných dnů,  je 
třeba pít více tekutin 

(nealkoholických!) 

– vhodné oblečení, pokrývku hlavy, 

namáčení hlavy 

– omezení zatěžujících aktivit  –

  vzhledem k našemu zdravotnímu 

stavu a kondici 
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– ochrana před škodlivým UV-

zářením je samozřejmostí (brýle, 

krémy s ochrannými faktory). 

 

Zdroje:NICM, 

www.ftn.cz, www.zdravinaroda.cz, w

ww.benu.cz, www.mojezdravi.cz 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/  

Další aktuality z knihovny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Pondělí 5. 8. 2019 

Letní kino 

Od 21:15 

Rocketman 

 

 

http://nicm.cz/upal-vs-uzeh
http://www.ftn.cz/upal-a-uzeh-816/
https://www.zdravinaroda.cz/clanky/upal-a-uzeh-jaky-je-v-nich-rozdil-a-jaka-je-prvni-pomoc
https://www.benu.cz/priznaky-a-lecba-upalu-a-uzehu
https://www.benu.cz/priznaky-a-lecba-upalu-a-uzehu
https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/upal-a-uzeh-jak-je-poznat-a-jak-se-z-nich-rychle-vylecit-4352.html
https://icm.turnov.cz/
http://www.kcturnov.cz/program/2019-8-5
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Úterý 6. 8. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Před Kamenářským domem 

Den s mineralogem 

Od 9:00 do 17:00 

10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00: 

Řezání a broušení achátů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý 6. 8. 2019 

Letní kino 

Filmový klub 

Od 21:15 

Neviditelné 

 

Čtvrtek  8. 8. 2019 

Kino Sféra 

Filmový klub 

Od 10:00 

Na střeše 

 

 

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/den-s-mineralogem-zazitkovy-program-pro-deti/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/neviditelne
http://www.kcturnov.cz/na-strese
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Pátek 8. 8. 2019 

Letní kino 

Od 21:15 

Toy Story 4 – Příběh hraček 

 

Pátek 9. 8. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

The Boband 

 

Sobota 10. 8. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00  

Mahsa Vahdat & Mighty Sam 

McClain – Scent Of Reunion 

 

Filmový víkend 2019 

Letní kino 

21:00 – 4:30 

Pátek 9. 8. 2019 

Rychle a zběsile: Hobbs  a Shaw 

Avengers: Endgame 

Spolujízda 

Sobota 10. 8. 2019 

http://www.kcturnov.cz/toy-story-4-pribeh-hracek
http://www.kcturnov.cz/the-boband
http://www.kcturnov.cz/mahsa-vahdat-amp-mighty-sam-mcclain-scent-of-reunion
http://www.kcturnov.cz/mahsa-vahdat-amp-mighty-sam-mcclain-scent-of-reunion
http://www.kcturnov.cz/filmovy-vikend-2019
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Spider-Man: Daleko od domova 

John Wick 3 

Pulp Fiction: Historky z podsvětí 

 

Sobota 3. 8. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Kamenářský dům 

9:00 – 17:00 

Mozaika řemesel 

Vlněné kvítí 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/mozaika-remesel-vlnene-kviti-sobotni-remeslna-dilna/?zobrazit=
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
https://www.ponorkaturnov.cz/

