Pogryzienia, użądlenia, ukąszenia

POGRYZIENIA
Najczęściej sprawcami pogryzień są
zwierzęta domowe. Najbardziej
narażone są na nie dzieci. Każde
ugryzienie przez zwierzę powinien
obejrzeć lekarz, ponieważ każde
wiąże się z ryzykiem zakażenia
tężcem. Jeżeli sprawcą jest obce
lub dzikie zwierzę pojawia się
zagrożenie zakażenia wścieklizną.
Głębokie ugryzienia mogą być
przyczyną poważnych ran, ciężkich
krwawień i uszkodzeń tkanek.

Pierwsza pomoc krok po kroku:
1. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i świadków zdarzenia; jeżeli
zwierzę nadal jest groźne, lepiej nie zbliżać się do niego, lecz
wezwać służby ratunkowe;
2. Posadzić poszkodowanego, uspokoić i opatrzyć jego ranę
(obejrzeć, przemyć wodą z mydłem, osuszyć) i założyć
opatrunek;
3. Jeśli rana obficie krwawi, uciskać ją przez czysty opatrunek
do momentu ustania krwawienia; nie należy usuwać
opatrunku, lecz położyć na niego następny i zabandażować;
4. Zebrać wywiad SAMPLE, wezwać pogotowie ratunkowe lub
zapewnić transport do szpitala.

Nie wolno zaczepiać obcych psów,
zwłaszcza agresywnych. Kiedy zwierzę
atakuje, należy zasłonić się dostępnym
przedmiotem, np. torbą lub deską. Jeśli
nie mamy takiego przedmiotu, należy
skulić się i osłonić twarz oraz wszystkie
wrażliwe części ciała, po czym złączyć
nogi, by chronić tętnice.

Chroniąc się przed atakującym psem,
przyjmujemy "pozycję żółwia". Należy
wówczas:
1.Nie odwracać się tyłem, nie uciekać;
2. Ustawić się bokiem do zwierzęcia na
lekko rozstawionych nogach;
3.Nie patrzeć psu w oczy i nie
okazywać strachu;
4. W miarę możliwości osłonić
wszystkie części ciała, za które chwyta
pies (spleść dłonie do wewnątrz,
schować kciuki, założyć ręce na kark,
osłaniając uszy, przykucnąć i przycisnąć
głowę do kolan).

UŻĄDLENIA
Ukąszenia i użądlenia przez owady są
bolesne, ale nie stanowią zagrożenia dla
życia, jeżeli człowiek nie jest uczulony na
jad owadów. Owadem, którego
ukąszenie może być śmiertelne, jest
szerszeń. Dla życia małego dziecka
zagrożenie stanowi ukąszenie już
jednego szerszenia, a dla życia osoby
dorosłej- trzech.
Pszczoła, osa, szerszeń, trzmiel- to
owady, których użądlenie może wywołać
reakcję alergiczną.

Użądlenie prowadzi do wielu zmian w
organizmie, zależnych od działania substancji
wprowadzanych przez żądlącego owada. Może
okazać się śmiertelne, gdy osoba użądlona jest
uczulona na jad lub gdy miejscem użądlenia jest
jama ustna.
W miejscu użądlenia przez pszczołę, pozostaje
żądło, które najlepiej usunąć krawędzią karty
plastikowej lub tępą stroną noża. Nie wolno
usuwać żądła palcami, ponieważ ucisk na
woreczek z jadem powoduje jego wstrzyknięcie
pod skórę.

Pierwsza pomoc krok po kroku:
Zawsze, gdy mamy do czynienia z ukąszeniami
i użądleniami przez owady, należy:
1. Sprawdzić czynności życiowe osoby ukąszonej i- jeśli
to konieczne- wykonać RKO.
2. Przeprowadzić wywiad SAMPLE i wezwać służby
medyczne .
3. Uspokoić poszkodowanego i zapobiec rozwojowi
wstrząsu.
4. Zdjąć poszkodowanemu pierścionki, zegarki i inne
ozdoby, ponieważ może pojawić się obrzęk.
5. Przemyć miejsce użądlenia wodą z mydłem, położyć
na nim przekrojoną cebulę albo zimny kompres.

UKĄSZENIA PRZEZ ŻMIJĘ
W Polsce jedynym jadowitym wężem jest
żmija zygzakowata. Zwierzę to atakuje
tylko w przypadku bezpośredniego
zagrożenia.
Po ukąszeniu, w obrębie rany szybko
rozwija się obrzęk. U osoby ugryzionej
pojawiają się: silny ból, nudności,
wymioty, czasem biegunka, trudności
w oddychaniu, pocenie się i objawy
wstrząsu, splątanie i utrata
przytomności.

Pierwsza pomoc:
1. Pomóc poszkodowanemu przyjąć wygodną pozycję
z uniesionym tułowiem, aby serce było powyżej miejsca
ukąszenia; stres i ruch nasilają działanie trucizny,
a uniesienie tułowia zmniejsza ilość krwi powracającej do
serca.
2. Udrożnić drogi oddechowe, kontrolować oddech i być
gotowym do wykonania RKO.
3. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
4. Zabandażować kończynę, lekko uciskając bandażem;
zakładanie opatrunku zacząć powyżej miejsca ukąszenia;
kończynę stabilizować poniżej poziomu serca;
5. Zapewnić wsparcie psychiczne i komfort termiczny.

KLESZCZE
Kleszcze to pasożyty. Wbijają się w skórę
i wypijają krew. Żyją na terenach leśnych,
w krzakach i wysokiej trawie.
Mogą się usadowić w każdej części ciała, od
stóp aż po głowę. Wywołują chorobę
odkleszczową, która objawia się uczuciem
zmęczenia, silnym bólem głowy i objawami
grypopodobnymi. Groźnymi chorobami
przenoszonymi przez kleszcze są zapalenie
opon mózgowych i borelioza.

Jeżeli w miejscu usadowienia się
kleszcza pojawia się rumień, należy
pilnie skonsultować się z lekarzem.
Kleszcza jest dosyć łatwo usunąć ze
skóry. Można to zrobić specjalną
pompką kupioną w aptece, a także
bez użycia narzędzia- należy chwycić
pasożyta przy skórze, lekko wykręcić
i wyciągnąć go do góry. Natomiast
kleszcza znajdującego się w
owłosionej części głowy powinien
usunąć lekarz. Skórę po zabiegu
należy obejrzeć i zdezynfekować.
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