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Опасности у току зиме

Хладноћа
Обезбедити квалитетну одећу и обућу. Потребно је
обући се слојевито, а да споља буде материјал који ће
штитити од ветра и влаге.
Током боравка на планини темпо кретања по снегу не
би требало да буде брз како се не би знојили, али ни
преспор да се не би охладили, с обзиром на чињеницу
да снежна подлога снижава телесну температуру.
Најбоље је зато ходати умереном брзином.



Смрзавање појединих делова
(нос, уши, прсти на рукама и ногама, пете)



Потпуно смрзавање
(пад ТТ на 28-30℃, слаба циркулација, опада крвни
притисак-умор, поспаност, жеља да се стане, седне, а
ако се заспи настаје тзв. “БЕЛА СМРТ”



ТРИ степена смрзавања

Црвенило са отоком
(грејати топлом водом 40-45℃ или трљање снегом)
Пликови
(мазати лековите масти, превити стерилном газом или
завојем)



Одумирање ткива
(утоплити повређеног,
давати топле напитке и
пребацити га до
здравствене установе)



Магла
(настаје брзо и изненада, повећава дејство хладноће,
видљивост на 2-3м, слаба оријентација, па су
неопходни: компас, карта, пиштаљка, ГСС служба)



Снежна вејавица
(ветар, смањена видљивост, губитак оријентације)
неопходне рукавице, наочаре, капа



Лавине
сурвавање веће количине снега низ падину-јако сунце,
јак ветар, нагла промена температуре
Пршна лавина – од лаког снега
Плочаста лавина – од старог сувог и набијеног снега
Темељна лавина – у пролеће када се топи снег
Лавина од мокрог снега – од грудве снега

Одрон
настаје услед топљења снега



Сунчеви зраци
Опекотине од сунца нису резервисане само за летње
време. Могу се добити и зими, јер снег представља
рефлектујућу површину која ће у томе помоћи.



Лечење опекотина
црвенило и опекотине (крема)
“сунчано слепило” (директно на око, а индиректно -

рефлексијом зрака од леда – заштита су
наочаре

“снежно слепило” директно на рожњачу, осећај
боцкања као иглице леда



Промене на већим надморским висинама

поремећаји узроковани:
сниженим атмосферским притиском

(висински едем плућа, висински мождани едем)
ниском температуром

(губитак телесне топлоте, хипотермија,
промрзлине, рововско стопало)
сунчевим зрачењем

(опекотине, карцином коже, снежно слепило)
специфичне повреде

(лавина, гром)
респираторне инфекције

(прехлада, херпес, упала синуса, упала душника,
упала плућа, плућна емболија)



ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ
Вук

- углавном не напада човека када је у потери и не
представља претњу за групу људи

- могу да нападну ако су у чопору или ако човек наиђе
на њихово скровиште

- треба их се плашити уколико су заражени беснилом
или се бране од сељака када су затечени у стаји


