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Опасности у току лета
Сунце и топлота

Симптоми опекотина од сунца:
Црвенило на кожи, осећај пецкања и бол, отеченост,
пликови од сунца уколико је опекотина јача

Пликови од сунца - симптоми се јављају након неколико
сати и прво се примећује црвенило од сунца. То зависи од
пигмента коже, интензитета сунца и времена
изложености.
Чак и Сунце које се крије иза повремене слабе облачности
може нашкодити, јер облаци пропуштају и до 80%
сунчевих зрака.
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Лечење опекотина од сунца може трајати неколико дана.
Кожа која је опечена може бити врела на додир, сува, да
пече и затеже и просто тражи да се нанесе нешто како би
се охладила, опустила и престала да пече.
После неког времена, кожа ће почети сама да се лечи и
регенерише тако што ће почети да се љушти.



Лечење опекотина од сунца:

Охладити кожу. На кратко ући у базен, море, каду,
туширање или стављати хладне облоге, па се склонити са
сунца и прекрити кожу.

Одржавати влажност коже. Избегавати масне производе,
јер они задржавају топлоту испод коже, већ користити
производе који омогућавају кожи да дише.

Хидрирати своје тело и пити довољно воде. Уносити
довољно воде како би надокнадили течност и помогли телу
да се опорави. Не треба само пити воду, већ уносити и
храну са доста воде: лубеница, краставац, диња и остало
воће и поврће са пуно течности.

Олакшати болове. Попити Аспирин, Бруфен или неко
друго средство против болова уколико опекотине изазивају
велику непријатност.
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Не бушити пликове. То повећава шансу да се на кожи
створи инфекција. Пликови су пуни серума, на тај начин
кожа се штити од превелике топлоте којој је била изложена.
Тело ће их се само ослободити када буде за то спремно.

Избегавати тесну одећу. Облачити лагане и природне
материјале који неће иритирати кожу. Одећа треба бити
широка, дугих рукава и ногавица и светлих боја.
Треба се сунчати обазриво, избегавати између 11 и 16
часова када је зрачење најјаче. Носити наочаре и шешир
са широким ободом.

Обавезно се јавити лекару уколико се појаве следећи
симптоми који указују на сунчаницу :
главобоља, дрхтавица, вртоглавица, јаки болови и
отеченост коже, слабост и висока телесна температура
(већа од 38 степени), ако је дошло до дехидратације-сува
уста, умор, ретко уринирање, уколико пликови од сунца
покривају велику површину коже (више од 20%)
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Топлотни удар - у време летњих спарина када је повећана
влажност ваздуха. Настаје нагло и без најаве изненадним
колапсом и падом крвног притиска због престанка
терморегулације организма, а у најтежим случајевима
може узроковати кому и смрт унесрећеног. Зато је
неопходна интервенција лекара.

Симптоми: малаксалост и грчеви, вртоглавица, жеђ,
слабост, престанак знојења, јака главобоља, зујање у
ушима, пулсирање у грудима, кожа је сува и црвена, пулс је
слаб и јако убрзан, телесна температура и преко 40
степени.

Унесрећеног треба склонити у хладовину, скинути му одећу
и обилно га расхлађивати хладном водом.
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Приликом пливања у води опасност на коју можемо да
наиђемо на мору:

Морски јеж



Игле морског јежа су врло крте и ломљиве, унутрашњост је
потпуно шупља, а споља је све покривено изрезима.
Веома лако улазе и одмах се ломе и заглављују у ткиву, а
скоро их је немогуће извадити. Веома се тешко ваде и то
обавезно треба урадити, иначе настаје оток и рана може
да загноји.
Убоди могу бити лакши, површински, али могу и дубље да
остану у кожи. Уколико сами вадимо бодље стопало
потопити и држати у врућој води (не млакој) или загрејати
сунцокретово уље и потопљену тканину ставити на рану
око 15-30 минута. Залити место убода слабом киселином
(лимун, сирће). Кожа на стопалу ће омекшати и раширити
се, па почиње да излази лимфа. Рану треба благо
стиснути, што ће олакшати вађење. Користити пинцету и
без журбе вадити иглице, да не би делићи остали у кожи.
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Наредних неколико дана пратити реакцију на телу.
Уколико дође до појаве црвенила и љубичастих ознака,
бола, пецкања, гнојења ране значи, да је дошло до
инфекције и алергијске реакције, јер је део бодље остао.
Онда треба потражити савет лекара.

Ако се спретно и успешно изваде бодље, дезинфиковати
убодно место алкохолом или неким антисептичким
средством, а затим нанети антибиотски спреј или намазати
антибиотском кремом.

Алергијски екцем као
последица убода морског јежа

Убоди морског
јежа



Медуза

Управо додир са њом може опећи. Отров из њених пипака
изазива свраб, бол, пецкање, отицање, црвенило и могућа
мала крварења на кожи. У већини случајева промене на
кожи нестају у року од неколико дана, мада нелагодност
може трајати и дуже.
Ови токсини остају капсулирани у пипцима чак и кад
медузе умиру, тако да их ни тада не треба додиривати.
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Изаћи из воде што је пре могуће
Ако на кожи постоје трагови пипака, пажљиво их уклоните
пинцетом или другим чврстим предметом (нпр. штапић од
сладоледа). Не додиривати директно рукама, а на
опечено место ставити коцкице леда да се смањи оток
Очистити захваћено подручје сланом водом или
физиолошким раствором. Никада слатком водом или
трљањем, јер може омогућити ослобађање више токсина
Нанети амонијак, сирће или урин
Ако се симптоми не смање, посетити најближи
здравствени центар. Имати на уму да само здравствени
радници могу да дају одговарајуће лекове
Ако сте били сведоци и пратите особу која је претрпела
убод, обратити пажњу ако постоје знаци погоршања
(повраћање, неисправност, грчеви мишића, вртоглавица,
губитак свести) узети крему која садржи антихистаминик
Старија, алергична особа или мала деца могу захтевати
посебну пажњу
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Отровна риба

’’Риба паук’’ (дракена) скрива се у песку, у плићаку, па се
тешко запажа и лако је нагазити
Убод отровних риба изазива неподношљив бол



Ова риба је мала 5-6цм, дугуљастог и пљоснатог облика са
црним пегицама по телу. На леђној страни има бодљу која
је у вези са отровном жлездом која продукује неуротоксин
и теже последице изазива само ако је неко алергичан на
тај отров. У том случају треба што пре примити ињекцију
против алергије или антибиотик, што прописује лекар.

Прва помоћ је да део тела на који је настао убод треба
ставити у топао песак или што топлију воду до 45 степени.
Отров је термолабилан и топлота га неутралише, али је
врло опасан 15-30 минута од убода, јер може да настане
гушење уколико се не попије антихистаминик.
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Спасавање утопљеника

Приликом спасавања и пружања помоћи утопљенику,
треба се строго придржавати упутстава. Спасилац мора
да пази да себе не доведе у опасност.
Вађење дављеника из воде је јако опасан и тежак
поступак за који се спасиоци посебно увежбавају.
Дављеник у том тренутку има огромну снагу и
неконтролисано понашање због хипоксије мозга.
Спасавање дављеника у води је веома опасан поступак и
захтева добре пливачке способности спасиоца.
Дављеник се извлачи тако што се хвата за косу, испод
врата или пазуха, а при том се води рачуна да му глава
буде изнад површине воде. Повреда вратне кичме одмах
захтева стављање оковратника у води, а утопљеник се
извлачи тек када се стави на даску или вакуум-мадрац.
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извлачи тек када се стави на даску или вакуум-мадрац.





Вешт пливач са вештачким дисањем може започети у
води, ако је због дубоке воде немогуће, онда је најбоље
почети у плићаку или на обали.
Након што се жртва извуче из воде, према потреби
започиње се масажа срца и одмах зове Хитна помоћ.

Основни поступци пружања прве помоћи:
Брзо и опрезно вађење утопљеника из воде
преглед и процена стања утопљеника
брзо прегледати да ли постоје животне функције (спонтани
рад срца, дисање, свест, пулс, температура)
Одржавање и проходност дисајних путева
преглед усне шупљине (избацити муљ, протезу), надут
стомак (окренути га на бок или га ухватити испод пазуха и
пресавити да се избаци вода, па приступити оживљавању-
масажи срца и вештачком дисању, а ако је у бесвесном
стању извршити ендотрахеалну интубацију)
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Одржавање дисања и крвотока
Основни проблем код утопљеника је хипоксија
(недостатак кисеоника)
Реанимацију радимо успешно и након 30мин, поготово
ако је тело било у хладној води, јер због ниже телесне
температуре успорени су сви процеси у организму, а
мозгу је потребно мање кисеоника.
Кисеоник
Давање кисеоника је саставни део терапије. Када је
утопљеник у свесном стању кисеоник дајемо преко носног
катетера. Код утопљеника који су без свести и не дишу
обавезна је интубација (увођење цеви између гласних
жица и душника).
Секундарно утапање и лечење
Најчешћи узрок утапања је незнање пливања. Код
утопљеника који су аспирирали морску воду углавном
долази до плућног едема. Од терапије дају се диуретици
који омогућавају избацивање вишка течности.
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Ставити корен длана на средину грудног коша. Други длан
поставити преко првог. Прсти могу бити испреплетени или
испружени, али не смеју додиривати зид грудног коша.
Лактови спасиоца морају бити испружени, а рамена изнад
места притиска. Притисак треба бити брз и краткотрајан,
јачине прилагођене узрасту и конституцији утопљеника.
Код одрасле особе грудна кост се мора потиснути за 5-6цм.
Следи попуштање притиска како би се грудни кош својом
еластичношћу вратио у првобитни облик. При томе не смеју
се одвајати дланови од површине грудног коша.
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Током читавог циклуса притискања и попуштања лактови
спасиоца требају бити испружени, а дланови у контакту
са грудним кошем. Масажа се изводи брзином од око
100-120 притисака у минути (пет притисака у три
секунде). Након тридесет притисака прећи на вештачко
дисање и применити 2 удувавања ваздуха, сваки у
трајању од једне секунде.



Дивље животиње и инсекти

Змије

Уколико се не осете угроженим оне не нападају човека. Од
отровних и опасних змија могу се срести поскок и шарка.
Најчешће се срећу у камењару, на стенама или у шуми чак
и на дрвећу уколико су у потрази за храном. Зато се треба
опрезно кретати кроз траву и водити рачуна где се гази.



Поскок - ујед поскока је често смртоносан, а код старијих
особа и деце, смрт је готово загарантована у случају
неправовремено пружене помоћи. Зато је важно да се
против - отров добије у што је могуће краћем року.



Шарка – потребно је поставити широку повеску неколико
центиметара изнад уједа, исисавање ране побољшава
прогнозу тровања, а носи ризик секундарне инфекције,
повреде крвних судова, нерава и тетива – ове мере се не
препоручују. Свака особа коју је ујела змија треба да буде
под надзором најмање 12 часова.
Знаци тровања су повраћање, пролив, пад крвног притиска,
па је једина мера лечења применом серума.



Крпељи

Својим убодом на човека могу пренети Лајмску болест,
иако сваки крпељ не мора бити заражен. Присутни су од
раног пролећа до касне јесени, а најактивнији су у мају и
јуну. Хране се крвљу људи и животиња. Налазе се на
ниском растињу и својим усним делом се закаче на
животиње или људе који ту пролазе. Сисају крв 2-7 дана
пре него што поново падну на вегетацију. Ризик од
инфекције је већи што је дужи боравак крпеља на телу.
Убод инсекта је безболан, а место убода не боли и не
сврби. Крпељи траже влажне зоне тела, па приликом
прегледа, по повратку из природе треба посебно обратити
пажњу на: препоне, пазухе, предео испод груди, око појаса,
задњу страну колена, ушне шкољке и иза уха.
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Лајмска болест

Симптоми болести почињу недељу до месец дана након
уједа крпеља. Први знак је црвенило око места убода
пречника најмање 5цм. Промена на кожи не боли и не
сврби, па може да прође непримећено. Симптоми су
слични грипу (главобоља, грозница, млаксалост, болови у
зглобовима), који трају неколико недеља уколико се особа
не јави лекару који ће одредити антибиотску терапију.
Болест може прерасти у хроничну уколико се не препозна и
не лечи на време. Обољење је системско, значи напада
цео организам, посебно кожу, нервни систем зглобове и
срце.
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Пчела и оса

Приликом убода може доћи до забадања жаоке, само је
ноктом истрљати, не вадити жаоку пинцетом, јер може
унети додатни отров у тело. Подручје убода опрати водом
и благим сапуном. Затим нанети хладне облоге или лед.
Уколико долази до отока и алергије одмах кренути до
лекара.

ПчелаМесто убода Пчела
Оса

Место убода



Паук

Мада постоји страх од паука, само је неколико врста
опасно за људе. Једино ће ујести људе у самоодбрани, и
мали број врста производи горе ефекте од убода комарца
или пчеле. Црна удовица би радије побегла и уједа једино
ако је заробљена, иако до тога лако може доћи случајно,
женка убризгава јак отров који утиче на нервни систем и
одмах треба отићи до лекара.

Место убода

Црна удовица

Место убода



Креветна или постељна стеница

Врста кућне стенице која паратизира на човеку и на
домаћим животињама псима, мачкама, зечевима, па чак
и на пацовима и мишевима. Активне су ноћу када се
извлаче из својих станишта, кревета и другог намештаја.
Хране се крвљу домаћина својим усним апаратом за
бодење и сисање. Могу бити преносиоци и изазивачи
заразних болести.
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Место уједа

Комарац

На месту уједа се јавља оток који је код неких већи, а код
неких мањи, али се појави и плик. Услед алергијске
реакције због свраба и чешања може да дође и до
инфекције коже.

Место уједа
Комарац


