
 

Nušalimas atsiranda dėl šalčio poveikio. 

Jis priklauso nuo aplinkos temperatūros, 

drėgmės, vėjuotumo, laiko, kurį žmogus 

praleidžia šaltyje. Dažniausiai nušąlama, 

jeigu oras yra šaltas, drėgnas ir vėjuotas. 

Paprastai nušalimo galima išvengti – 

tereikia laikytis keleto paprastų taisyklių. 

Nušalimo požymiai: 

 • kurios nors kūno dalies nejautrumas 

(sustingimas);  

• staigus odos pabalimas, virpėjimas;  

• odos paraudimas (šviesiaodžių) arba 

papilkėjimas (tamsiaodžių); 

 • pūslės;  

• tinimas arba jautrumas;  

• pažeistų vietų nejautrumas skausmui; 

 • išbalusi, pageltusi, vašką primenanti oda;  

• kietai sušalę audiniai. 

Pirmoji pagalba 

● šildykite pažeistą vietą spausdami delnu, 

laikykite pažastyse arba priglaudę prie kitų 

šiltų kūno vietų;  

● ant veido, ausų, nosies uždėkite paties 

nukentėjusiojo arba kito žmogaus delnus; 

 ● jei nušalo rankos, atsekite nukentėjusiojo 

megztinį ir jo rankas priglauskite prie kūno, 

po to užsekite megztinį, kad jis neprarastų 

šilumos;  

● jei nušalo pėdos, nuaukite nukentėjusiojo 

batus ir kojines, jo pėdas padėkite ant kito 

asmens kūno;  

● atlaisvinkite arba nuvilkite veržiančius 

drabužius ir nuimkite bet kokius papuošalus; 

 ● uždenkite nukentėjusįjį apklotu ar kitokia 

sausa medžiaga;  

● nukentėjusiajam duokite gerti karštos 

arbatos ar kavos;  

● organizuokite gabenimą į gydymo įstaigą 

Negalima: 

• šildyti nušalusios kūno dalies 

masažuojant;  

• laikyti nušalusios kūno dalies arti atviros 

ugnies, nes būdama nejautri ji gali nudegti;  

• trinti pažeistą vietą sniegu ar mirkyti 

šaltame vandenyje;  

• tepti tepalu, duoti gerti alkoholio arba 

rūkyti, nes tai mažina kūno atsparumą 

šalčiui. 

Kaip elgtis, jei lauke labai šąla ir pučia 

stiprus vėjas? 

● Svarbiausia – šiltai ir patogiai apsirenkite. Ir 

suaugusieji, ir vaikai turėtų mūvėti ausis 

dengiančią kepurę, ryšėti šaliką. Venkite 

pirštuotų pirštinių (geriau kumštinės). 

Geriausi drabužiai – ne sintetiniai, o iš vilnos 

ar šilko.  

● Avalynė, kaip ir drabužiai, turi būti laisva, 

jokiu būdu nespausti.  

● Judinkite kojų pirštus batų viduje, mūvėkite 

šiltas kojines (geriausia – dvi poras: 

medvilnines arba vilnones). ● Valgykite 

kaloringesnį maistą negu vasarą ir 

nesilaikykite dietų. Dažnai gerkite ar 

valgykite ką nors karšto, tai padeda palaikyti 

kūno temperatūrą.  

● Vakare patepkite veidą ir rankas riebiu 

kremu. Esant reikalui ir ryte prieš eidami į 

lauką veidą ir rankas pasitepkite riebiu kremu, 

kurio sudėtyje nėra vandens.  

● Pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas 

(mankštinkite veido raumenis).  

● Šaltyje negalima ramiai stovėti ar sėdėti, 

stenkitės kuo daugiau judėti, mosuoti 

rankomis, šokinėti.  
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