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Опасности у природи лети

▪ Сунчаница

▪ Настрадалог одмах положити у хладовину, раствори се одећа, на главу 
се стављају хладни облози и полива цело тело хладном водом – да се, 
што пре – расхлади! Глава оболелог се држи што више уздигнута и 
повремено му се дају мале количине воде.

▪ Опекотине

▪ Кад су опекотине благе, на њих се стављају хладни облози или се 
поливају хладном водом. Црвена кожа без пликова, полива се 
физиолошким раствором, маже се дермазином, вазелином или 
антибиотском кремом и прекрије чистом газом. Ако се  појаве пликови, 
не смеју се отварати како се не би инфицирали. Треба се јавити лекару. 
Ако су опекотине настале од неких хемијских средстава, пажљиво се 
хладном водом одстране сви хемијски састојци. Болесник треба да пије 
многе воде. Лекару, одмах.
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▪ Конгестија

▪ Кад једемо, процес варења довлачи крв у стомак. Уколико се 
бућнемо пре него што се процес заврши, хладна вода ће снизити 
телесну температуру.

▪ Нагло хлађење крви која кружи стомаком прекида варење и 
узрокује грчеве, бледило, знојење. Кад се то догоди у води, 
прети нам опасност да се удавимо.

▪ Конгестија се испољава болом у желуцу или целом абдомену, 
мучнином, повраћањем, подригивањем, горушицом, 
вртоглавицом, замагљењем вида, слабошћу мишића, 
изнуреношћу, главобољом, знојењем и жмарцима.
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▪ Губитак свести

▪ Дуго пливање под водом са задржавањем даха може узроковати 
синкопу. Реч је о пролазном губитку свести, праћеном прекидом 
дисања.
▪ Често стиже и без најаве због повећаног стреса или напора којем се 

излажемо на купању.
▪ Синкопа се јавља због смањене концентрације кисеоника у крви и 

ткивима. Последица? Без довољно кисеоника мозак не може да обавља 
функције, па долази до губитка свести и прекида дисања.
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▪ Водени удар

▪ Кад су врућине неподношљиве, а температуре усијане, тај 
наизглед безазлени маневар може скупо да нас кошта.

▪ Нагло урањање врућег тела у хладну воду узрокује синдром 
хидрокуције, познатији као водени удар.

▪ Кад „усијана“ особа зарони у море, посебно ако је температура 
воде знатно нижа од телесне, њен термички систем се – распада.

▪ Резултат? Губитак свести, праћен наглим престанком дисања и 
застојем у раду срца и крвотока.
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▪ Грчеви

▪ Скок у воду после дужег боравка на сунцу покреће механизам 
одбране познат као вазоконстрикција.
▪ Шта то значи? Значи да, изненада изложен нижој температури, организам 

мора да задржи топлоту како се не би сувише охладио. То постиже 
сужавањем крвних судова.

▪ Кад се то догоди, периферни делови тела као што су ноге и руке не 
добијају довољно крви и долази до блокаде. Тада се јављају грчеви.
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▪ Топлим и сунчаним данима тешко је одолети. Дружење са сунцем за 
већину људи је омиљена дисциплина, а да нису ни свесни колико их 
скупо може коштати. Претерано излагање сунцу у комбинацији са 
високим температурама може довести до сунчанице или топлотног 
удара. На сунчаницу указује општа слабост, бледило, појачано знојење, 
мучнина, грчеви у стомаку, док се жртве топлотног удара жале на 
главобољу и вртоглавицу, повраћају и имају повишену телесну 
температуру. За избегавање неугодних последица сунчевог зрачења 
лекари саветују да сунчање и све остале спољне активности 
ограничимо на јутарње и вечерње сате. Ефикасна превентива током 
летњих жега је узимање течности, негазиране воде и млаког чаја. 
Уместо масне и зачињене хране на трпези су најпожељнији свеже воће 
и поврће и барена јела. У летњој гардероби требало би да преовлађују 
комотна, памучна и ланена гардероба, а обавезан реквизит је шешир са 
широким ободом.
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▪ Заокупљени бригом о кожи, која је на удару сунца и упорних 
инсеката, често заборављамо да ни очи нису отпорне на штетно 
сунчево зрачење. Последица овог немара може да буде 
замућење очног сочива или катаракта. Најефикаснија заштита су 
квалитетне наочаре за сунце које штите од УВА и УВБ зрачења и 
имају стакла са антирефлексом. Високе температуре погодују 
појави бактеријских инфекција очију.

▪ Ове инфекције настају јер се лети људи више зноје и чешће 
додирују очи рукама које нису баш увек чисте. Инфекцију 
изазивају бактерије које се иначе налазе на оку. Такође, дужи 
боравак људи у климатизованим просторијама чини очи сувљим 
и подложнијим инфекцији. Вештачким сузама из апотеке се 
освежава око.
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▪ Вирусни менингитис најчешће се јавља лети и почетком јесени, када се 
грађани разбољевају конзумирањем нечисте хране или пију воду загађену 
фекалијама.

▪ Око 90 одсто случајева вирусног менингитиса изазвано је вирусима из групе 
ентеревируса. Већина људи који се инфицирају ентеровирусима се не разболе 
или имају благе симптоме болести. Због тога је тешко спречити ширење 
вируса јер су они сејачи клица, али само мали проценат инфицираних развије 
клиничку слику вирусног менингитиса.

▪ Пут преноса инфекције је различит. Неки се шире директним путем преко 
респираторних капљица (кашљем, кијањем) и прљавим рукама, а неки 
индиректним контактом (преко контаминиране чаше, телефона) и на крају 
контаминираном водом и храном. Под водом се подразумева вода за пиће, 
али и морска и базенска вода које такође могу да буду контаминиране. 
Најефикаснија превентива је темељна брига о личној хигијени и обавезно 
прање руку пре јела и након употребе тоалета. Туристи би требало да уз себе 
увек имају флаширану воду, а током купања да се уздрже од роњења, 
гњурања и прскања.
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▪ Ризик од наведених инфекција већи је код деце узраста до три године, а за 
децу млађу од годину дана још већи, јер су мала деца још неотпорна. Седење 
у плићаку и гутање воде, карактеристично за децу, погодује настанку већине 
инфекција.

▪ Период инкубације траје између три и седам дана док се не испоље симптоми 
и у том периоду вирус се може пренети. Клиничку слику вирусног 
менингитиса карактерише укочен врат, повраћање и фотофобија, а симптоми 
трају између седам и десет дана. Током лечења неопходни су мировање, 
надокнада течности и терапија за снижавање температуре у ублажавање 
главобоље. Против ове болести, међутим, не постоји вакцина.

▪ Током летњих врућина вребају бројне стомачне инфекције и тегобе. Цревне 
заразне болести се превасходно преносе загађеном храном, водом и прљавим 
рукама, мада је у нехигијенским условима значајна и улога мува у ширењу 
инфекција. Најчешћи изазивач је салмонела, од које годишње у Србији оболи у 
просеку око 2.000 људи.
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▪ Доласком лета и порастом температура јавља се чешће обољевање од 
ове болести. Зато је неопходно да се млечни производи, прерађевине 
од меса и производи од јаја и млека чувају на одговарајући начин, у 
фрижидеру до пет степени Целзијусових. У супротном могу да постану 
погодна средина за размножавање микроорганизама.

▪ Најчешћи начин ширења салмонеле, која припада породици 
ентеробактерија, јесте путем заражених месних производа, попут 
кобасице и шунке, који су недовољно термички обрађени у 
домаћинству. Утврђено је да се салмонела не преноси само храном, већ 
и контактом са људима који су оболели или су клицоноше. Период 
инкубације траје од 12 до 24 сата, када се појављују први симптоми 
болести: повишена телесна температура, мучнина, повраћање и 
главобоља. Стручњаци напомињу да је смртност ретка, али да грађани 
морају да воде рачуна о мерама превенције: термичкој обради и 
чувању хране, као и о личној хигијени.



Опасности у природи лети

▪ Симптоми тровања, јављају се у општем лошем осећању, 
главобољи, вртоглавици, потреби за повраћањем, обилном 
лучењу пљувачке, грчевима у стомаку, проливу, сметњама у 
дисању, дрхтању мишића и несвестици. Знаци тровања, 
појављују се неколико минута до неколико сати после  
продирања отрова у организам, што зависи од тог које је снаге, 
којим је путем и у којој количини дошао у организам.


	Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић��Активности у природи �Опасности у природи (час 14)
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети
	Опасности у природи лети

