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Jak udzielić pierwszej pomocy
tonącemu
Zbliża się czas wypoczynku nad wszelkiego rodzaju zbiornikami
wodnymi. Każdy z nas – przebywając nad basenem, morzem czy
jeziorem – może być światkiem tonięcia. Udzielanie pierwszej
pomocy poszkodowanemu może decydować o jego przeżyciu.
Dlatego ważne jest, aby każdy z nas potrafił udzielić pierwszej.
Do osoby tonącej zawsze powinno podpływać się z asekuracją, ponieważ
nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji poszkodowanego. Tonący – będąc
w szoku – może być zagrożeniem również dla ratującego. Najbezpieczniej jest
podać poszkodowanemu dostępny nam w tej chwili przedmiot, tj. materac,
wiosło, deskę surfingową albo kij. Gdy poszkodowany będzie już na brzegu,
możemy wtenczas przystąpić do podstawowych czynności udzielania
pierwszej pomocy.
Na początek sprawdzić należy przytomność oraz drożność jamy ustnej
poszkodowanego. Gdy wszystko jest w porządku, należy ułożyć go
w pozycji bocznej ustalonej, okryć, aby nie dopuścić do wyziębnięcia
oraz czekać na przybycie lekarza.
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Natomiast w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego należy rozpocząć
akcję reanimacyjną czyli tzw. sztuczne oddychanie oraz masaż serca.
Ratowanie poszkodowanego powinno trwać do momentu przybycia karetki
pogotowia.
Za każdym razem, gdy jesteśmy świadkami bądź sami doświadczyliśmy
wciągnięcia nawet małej ilości wody do płuc, powinniśmy skontaktować się
z lekarzem.
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Pierwsza pomoc przy ukąszeniu
przez kleszcza
Jak powinniśmy postępować, gdy już kleszcz nas ugryzie? Czy sami
sobie z nim poradzimy? Czy konieczna jest wizyta u lekarza? Kiedy
bezzwłocznie powinniśmy się do niego udać? Odpowiedź na te
pytania znajdziesz w naszej poradzie.
Ważne jest by po każdym spacerze po lesie, parku czy biwakowaniu nad
jeziorem lub rzeką pamiętać o dokładnym oglądnięciu własnego ciała.
Pamiętajmy, że kleszcz kąsając nie powoduje bólu, ponieważ potrafi
wytworzyć substancję znieczulającą. Po ukąszeniu kleszcz przypomina
wielkością pestkę jabłka. Obszar ugryziony staje się zaczerwieniony
i obrzęknięty. Jak wtedy postępować?
Kleszcza koniecznie należy w całości usunąć. Najlepiej za pomocą szczypców,
okręcając go w przeciwną stronę niż wskazówki zegara. Absolutnie nie należy
smarować takiego miejsca wazeliną czy kremami. Powoduje to uduszenie
kleszcza, a co za tym idzie wydalenie całej jego zawartości z układu
pokarmowego do naszego ciała. Miejsce po kleszczu należy sterylnie
zdezynfekować spirytusem i obserwować czy nie powstaje zaczerwienienie,
opuchnięcie lub inne niepokojące objawy.
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Większy problem zaczyna się, gdy kleszcze nie zostanie w całości usunięty lub
gdy dłużej tkwi w skórze. Dodatkowo obrzęk, ból i zaczerwienienie utrudniają
jego wyciągnięcie. W takim wypadku niezbędna będzie fachowa pomoc
medyczna.
Na rynku farmaceutycznym możemy spotkać coraz więcej preparatów
umożliwiających bezpieczne usunięcie kleszcza. Działają one na zasadzie
ssawki, która pod wpływem podciśnienia ułatwia pozbycie się insekta.
Nie zdają one jednak rezultatu, gdy kleszcz zlokalizowany jest w głębokiej
warstwie skóry.
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Pierwsza pomoc w przypadku
ugryzienia przez żmije
Ugryzienie przez żmije jest bardzo niebezpieczne. Może nawet powodować
bezpośrednie zagrożenie życia. Gdzie najczęściej może dojść do ukąszenia?
Jak ostrożnie odpoczywać na łonie natury? Jak udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu, aby nie dopuścić do ogólnego zakażenia organizmu?
Odpowiedzi znajdziesz w poniższej poradzie.
Żmije żyją na terenie całego naszego kraju. Zamieszkują zwłaszcza obszary
nasłonecznione i odkryte, takie jak polany, łąki, torfowiska, bagna. Spotkać
je również możemy w lasach, zboczach górach oraz jamach i szczelinach
skalnych, a nawet pod pniami drzew.
Atakują przede wszystkim w nocy oraz o zmierzchu. Zaznaczyć jednak należy,
że nie podrażnione nigdy nie ukąszą. Do ukąszenia zazwyczaj dochodzi przez
nieuwagę, gdy człowiek na nie nadepnie bądź usiądzie. Żmije ze zrozumiałych
względów w ten sposób się bronią.
Objawy, jakie może wywołać ukąszenie żmii, to przede wszystkim dwie
małe ranki w miejscu wbicia zębów, obrzęk (najpierw pojawia się w miejscu
ukąszenia, a z czasem może objąć całą kończynę) oraz ból. Natomiast jad
– gdy wraz z krwią – rozniesie się po całym organizmie często wywołuje
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wymioty, nudności, palenie w całej jamie ustnej oraz utratę temperatury ciała,
osłabienie, a nawet problemy z oddychaniem, które są częstym powodem
śmierci.
W momencie, gdy dojdzie do ugryzienia należy postępować ostrożnie
i spokojnie. Pierwsza pomoc i natychmiastowe leczenie daje duże szanse
uratowania i powrotu do pełnej sprawności. Polega na zatamowaniu
przedostania się jadu żmii do krwiobiegu. Zaraz po ukąszeniu należy założyć
opaskę uciskową powyżej ugryzienia, następnie przemyć ranę bieżącą wodą
lub wodą z nadmanganianem potasu. Kolejnym krokiem jest unieruchomienie
kończyny, aby nie dopuścić do czynnej pracy mięśni, które w szybki sposób
ułatwią wchłanianie i przedostanie się jadu do krwi.
Ważne jest szybkie przetransportowanie chorego do szpitala bądź
wezwanie pogotowia w celu podania surowicy. Cały czas powinniśmy
bacznie obserwować zarówno oddech jak i tętno poszkodowanego,
a w razie konieczności przystąpić do akcji reanimacyjnej. Gdy stan jest stabilny,
oczekując na przybycie karetki pogotowia, należy ułożyć chorego w pozycji
bocznej ustalonej oraz przykryć kocem w celu uniknięcia wyziębienia.
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Pierwsza pomoc w przypadku
udaru cieplnego
Udar cieplny to nic innego jak porażenie słoneczne, które może
przytrafić się każdemu niezależnie od wieku. Dlatego warto znać
zasady udzielania pierwszej pomocy, a także charakterystyczne
dla niego objawy i przyczyny, które mogą nasilić jego wystąpienie.
Podstawowym powodem jego wystąpienie jest przegrzanie organizmu
w wyniku długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza bez nakrycia głowy
i karku. Organizm w wyniku nagrzania nie potrafi poradzić sobie
z uwalnianiem nadmiaru ciepła co w konsekwencji wywołuje przegrzanie
opon mózgowych i struktur zlokalizowanych zaraz pod czaszką.
Do udaru może dojść niekoniecznie w wyniku zażywania kąpieli słonecznych.
Często taki stan chorobowy dotyczy osób pracujących fizycznie na odkrytej,
nasłonecznionej przestrzeni. Najbardziej narażone są osoby z obniżoną
odpornością, cukrzycą, z chorobami serca oraz osoby starsze i małe
dzieci. Dlatego tak ważne jest unikanie przebywania na słońcu w godzinach
największego nasłonecznienia między 11.00 a 15.00.
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W przypadku porażenia słonecznego charakterystycznymi objawami są:
gorączka, bóle głowy, dreszcze, wymioty, nudności, nadmierne osłabienie
i pocenie, podwyższone puls i ciśnienie krwi. Czasem towarzyszą również
oznaki poparzenia pierwszego albo nawet i drugiego stopnia, a przy tym
zaburzenie lub całkowita utrata przytomności.
Pierwsza pomoc polega na nawodnianiu i ochładzaniu chorego, uzupełnieniu
utraconych elektrolitów, a przede wszystkim leczeniu pojawiających się
powikłań. Bezpieczną pozycją jest ułożenie chorego w pół siadzie
w pomieszczeniu zaciemnionym oraz ciągłą cyrkulacją powietrza.
Wskazane jest zastosowanie zimnego, mokrego okładu na kark oraz głowę.
W przypadku utraty świadomości bądź pogarszającego stanu zdrowia należy
bezzwłocznie wezwać karetkę pogotowia oraz przejść do akcji reanimacyjnej.
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Pierwsza pomoc przy wstrząsie
anafilaktycznym
Wstrząs anafilaktyczny jest natychmiastową reakcją alergiczną
i w przypadku braku szybkiej pomocy często prowadzi do śmierci.
Występuje on u osób uczulonych na dany antygen, powodując
gwałtowne rozszerzenie i zatrzymanie krwi w naczyniach,
a w konsekwencji do niedotlenienia wielu narządów. Najczęstszym
przypadkiem wstrząsu anafilaktycznego jest reakcja na jad pszczeli.
Objawy towarzyszące wstrząsowi anafilaktycznemu są bardzo gwałtowne
i nie można ich bagatelizować, ponieważ mogą doprowadzić nawet do
śmierci. Charakteryzują go przede wszystkim duszności, tachykardia, arytmia,
ataki astmy oskrzelowej, obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenie świadomości,
rumień, obrzęk (najczęściej twarzy, gardła), zaczerwienienie, świąt, pokrzywka.
Najbardziej niebezpieczna jest jednak niewydolność krążeniowa prowadząca
do zatrzymania oddechu.
Reakcja anafilaktyczna często występuje w przypadku użądlenia przez
owady lub podczas zastosowania niektórych leków. Pamiętać należy, iż tak
niebezpieczne objawy i konsekwencje mogą wywołać również niektóre
pokarmy oraz szczepionki surowicze bądź leczenie odczulające.
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Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie udzielania pierwszej pomocy
oraz wezwanie pomocy medycznej. Przede wszystkim należy ułożyć chorego
na wznak z nogami uniesionymi do góry w celu utrzymania prawidłowego
ciśnienia krwi, które podczas wstrząsu gwałtownie się obniża. Następnie
poszkodowany powinien dostać domięśniowo adrenalinę oraz cały czas
powinniśmy kontrolować oddech chorego.
Po przewiezieniu chorego do szpitala pacjent jest objęty pełną fachową
opieką. Podawane są mu leki przeciwhistaminowe, a w niektórych
przypadkach stosuje tlenoterapię. W skrajnie ciężkich sytuacjach pacjent
przewieziony zostaje na oddział intensywnej terapii, gdzie może zostać
zaintubowany, bądź poddawany resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
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Pierwsza pomoc
w poparzeniach słonecznych
Oparzenie słoneczne to reakcja obronna organizmu na nadmierną
ekspozycję skóry na słońce. W zależności od intensywności
poparzenia wyróżniamy trzy stopnie, z czego stopień trzeci jest
najcięższy. Najczęściej w wyniku działania słońca mamy
do czynienia z pierwszym stopniem poparzenia skóry.
Objawy takiego poparzenia wynikają z toczącego się procesu zapalnego.
Charakterystyczne jest zaczerwienienie w miejscu oparzenia, nadmierna
ciepłota, ból i pieczenie skóry. Oparzeniu słonecznemu najlepiej zapobiegać
poprzez stosowanie kremów z wysokim filtrem.
Jeżeli nie udało nam się uniknąć poparzenia, należy jak najszybciej łagodzić
jego skutki. Jeżeli czujesz swędzenie bądź pieczenie skóry, należy jak
najszybciej zejść ze słońca. Po powrocie do domu weź chłodny prysznic.
Zimny strumień wody działa kojąco i przeciwbólowo.
Warto zaopatrzyć się w specjale środki działające leczniczo na poparzoną
skórę. Najlepsze są te, które w składzie zawierają prowitaminę B5 (pantenol).
Obecnie dostępne są również balsamy, mleczka i żele łagodzące, które
dodatkowo nawilżają skórę.
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Przy dużych dolegliwościach skorzystaj z leków przeciwbólowych.
Poparzoną skórę pod żadnym pozorem nie wystawiaj na działanie
promieniowania słonecznego przed ustąpieniem wszystkich objawów.
Przed kolejny opalaniem pamiętaj o lepszym zabezpieczeniu skóry.
Według badań poparzenia słoneczne mają bezpośredni wpływ
na powstawanie czerniaka skóry.
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