Ciepły, słoneczny dzień to świetna okazja na rodzinny
spacer. Zielona trawa wydaje się wymarzonym i bezpiecznym
placem zabaw dla dzieci. Na pewno warto skorzystać ze
świeżego powietrza, odrobiny ruchu i ciszy z dala od pracy
albo telewizora. Niestety nawet w tak spokojnej atmosferze
może przytrafić się niemiła przygoda. Nagle nasza pociecha
zaczyna płakać i szybko okazuje się, że winny temu jest mały
owad – pszczoła lub osa. Czy użądlenie może być
niebezpieczne? Co właściwie należy zrobić?

Pierwsza pomoc u dzieci – użądlenia
Jak uniknąć ataku?
Zawsze lepiej zabezpieczyć się przed wypadkiem, niż stanąć przed koniecznością udzielania
pierwszej pomocy. Zastosowanie się do poniższych wskazówek może pomóc uchronić się od
nieprzyjemnego kontaktu z pszczołą, osą lub szerszeniem.
1) Pszczoły i osy używają jadu do odstraszania wrogów
od swoich gniazd, dlatego trzeba zwrócić szczególną
uwagę, by dziecko nie bawiło się w pobliżu uli lub
gniazd os. Szerszenie używają jadu do polowania na
inne owady i nie atakują ludzi chyba, że ich życie lub
gniazdo jest zagrożone. Ryzyko użądlenia przez
szerszenia jest więc znacznie mniejsze.

W skrócie

BEZPIECZEŃSTWO

- jasne ubranko
- długie nogawki i rękawy
- z dala od uli i gniazd os
- nie wymachiwać rekami
2) Owady można rozdrażnić jaskrawymi lub ciemnymi - uwaga podczas jedzenia i
kolorami lub intensywnym zapachem (kosmetyki). picia słodkich rzeczy
Najbezpieczniej ubrać dziecko w jasne ubranko - uwaga na ciekawskie maluchy
(pszczelarze z tych samych powodów pracują w
białych uniformach), a jeżeli ma chodzić po trawie to
obowiązkowo pełne butki i skarpetki wszędzie tam gdzie nie jesteśmy pewni, czy mogą
występować pszczoły i osy. Długie nogawki i rękawki również są dobrym pomysłem. Jeżeli
łąka, którą wybierzemy na piknik jest porośnięta koniczyną jest duża szansa, że będą tam
również pszczoły.
3) Gwałtowne ruchy również drażnią owady, dlatego nigdy nie należy wymachiwać rękami
w celu odgonienia latającej w pobliżu pszczoły lub osy. Rozdrażniona może użądlić nas lub
pobliskie osoby. Chęć odgonienia zagrożenia może spowodować, że nasze dziecko zostanie
użądlone.
4) Słodkie jedzenie i picie wabi pszczoły. Jeżeli piknikujemy
na świeżym powietrzu warto zawsze zakryć to czego nie
używamy, a jedząc i pijąc zwrócić uwagę czy jakiś owad
nie siedzi właśnie tam, gdzie mamy zamiar przytknąć usta.
Dzieci stanowczo nie powinny same spacerować ze
słodkim smakołykiem w ręce jeżeli w pobliżu występują
pszczoły lub osy.
5) Pamiętaj, że dzieci są ciekawe. Mogą zainteresować się siedzącą na kwiatku pszczołą
i próbować ją złapać. Im szybciej nauczysz malucha, żeby trzymał się z dala od pszczół tym
lepiej, ale pamiętaj, że nie chodzi o naukę wymachiwania rękami w celu odgonienia.
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Co robić w przypadku użądlenia?
Po pierwsze zachowaj spokój. Użądlenie bardzo rzadko stanowi zagrożenie życia (mniej
niż 3% przypadków) dlatego nie ma powodów do paniki. Twoje opanowanie natomiast bardzo się
przyda jeśli pojawią się komplikacje. Poza tym zachowując spokój łatwiej uspokoisz dziecko.
Czy jesteś bezpieczny?
Atakująca pszczoła wydziela specjalny zapach, który ma za zadanie powiadomić inne
pszczoły o zbliżającym się wrogu (tak – wróg to ty i twoje dziecko). Jeżeli znajdujesz się w pobliżu
ula lub gniazda – jak najszybciej oddal się na bezpieczną odległość, aby uniknąć kolejnych ataków.
Czy dziecko jest uczulone na jad pszczół?
Jeżeli wiesz, że masz do czynienia z osobą uczuloną (nieważne czy to dziecko czy dorosły)
wezwij pogotowie ratunkowe NATYCHMIAST (nawet jeśli nie widzisz żadnych niepokojących
objawów) – wstrząs uczuleniowy może rozwinąć się bardzo szybko, nawet w ciągu pierwszych 10
minut od użądlenia. Jeżeli jest to pierwsze użądlenie Twojej pociechy nie ma powodów by zakładać
uczulenie. Pogotowie należy też powiadomić jeżeli użądlenie miało miejsce w okolicy gardła lub
w jamie ustnej. Osoby uczulone często mają ze sobą leki – zapytaj o nie i pomóż zażyć jeśli są
dostępne.
Czy owad pozostawił żądło?
Pszczoła pozostawia swoje żądło (czasem z
kawałkiem odwłoka) i umiera. Na końcu żądła znajduje się
zbiorniczek z jadem, który pompuje zawartość do rany. Im
szybciej usuniesz żądło tym mniej jadu przedostanie się do
organizmu i tym łagodniejsze będą objawy. Najważniejsze to
zrobić to jak najszybciej. Jeżeli uda ci się to bez ściskania
końcówki żądła – tym lepiej. Możesz posłużyć się nożem lub
kawałkiem plastiku jak np. prawo jazdy czy karta kredytowa,
by zdrapać żądło bez jego ściskania. Jeżeli żądła nie ma najprawdopodobniej atakowała osa, która w przeciwieństwie
do pszczoły nie traci żądła i nie ginie. Dla ciebie oznacza to jedynie mniej pracy.
W skrócie

Jak zniwelować ból?

- usuń żądło

Najskuteczniejszą metodą by zmniejszyć ból jest okład z lodu
(10-20 minut). W zależności od tego co masz pod ręką postaraj się
jak najszybciej schłodzić miejsce zranienia. Jeżeli użądlenie miało
miejsce w usta, język lub gdziekolwiek w buzi – możesz podać
kostkę lodu do ssania, lub chociaż coś zimnego do płukania.
Ponadto zwykła pasta do zębów może działać neutralizująco na jad
pszczeli (jad osy ma inny skład chemiczny). Jeżeli masz pod ręką
pastę – użyj jej.

- schłodź miejsce użądlenia

Co z opuchlizną?

POSTĘPOWANIE
- oddal się od ula
- wezwij pogotowie w
przypadku uczulenia lub
użądlenia w buzi

W miejscu użądlenia pojawi się zaczerwienienie i opuchlizna,
więc lepiej wcześniej usunąć biżuterię, zegarek itp. rzeczy, które
- obserwuj czy nie ma
mogłyby powodować ucisk. Zimny okład powinien ograniczyć
reakcji alergicznej
skutki użądlenia. Im większa wrażliwość dziecka na jad tym
większa będzie opuchlizna i tym dłużej się utrzyma. Normalnie jej
rozmiar nie powinien przekroczyć kilku cm i dolegliwości powinny minąć po 2 dniach.
- usuń biżuterię
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Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Jeżeli nie widać objawów reakcji alergicznej pozostaje jedynie czekać aż dolegliwości same
miną. U osób uczulonych, może dojść do gwałtownych i potencjalnie niebezpiecznych reakcji i to
w pierwszych minutach po użądleniu. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek objawy wskazujące na
nadwrażliwość na jad – wezwij pogotowie NATYCHMIAST.
Niepokojące objawy to:
– problemy z oddychaniem
– zaczerwienienie lub opuchlizna o średnicy ponad 5 cm
– pobudzenie i uczucie niepokoju
– problemy z przełykaniem
– opuchlizna na twarzy, ustach lub języku
– przyspieszony puls
– nudności lub wymioty
– utrata przytomności
Pamiętaj, że użądlenia takich miejsc jak jama ustna lub gardło zawsze mogą być
niebezpieczne, ponieważ postępująca opuchlizna może doprowadzić do zablokowania dróg
oddechowych. W takich przypadkach również należy bezzwłoczne wezwać pogotowie.
Co dalej w przypadku poważnych komplikacji?
Jeżeli pogotowie nie zdążyło jeszcze dotrzeć na miejsc a stan dziecka gwałtownie się
pogarsza musisz podjąć działania PRZECIWWSTRZĄSOWE.
– połóż dziecko na ziemi z nogami uniesionymi lekko do góry – nie podkładaj nic pod
głowę!!!
– postaraj się je uspokoić (przede wszystkim zadbaj o to by wokoło nie kręciły się mniej lub
bardziej histeryzujące osoby);
– zapewnij komfort termiczny - chroń od bezpośredniego słońca i wiatru, a jeżeli znajdujecie
się w pomieszczeniu lub w cieniu, okryj kocem lub swoim ubraniem;
– rozmawiaj z nim spokojnym głosem, pomożesz mu opanować strach i będziesz cały czas
wiedzieć czy jest przytomne czy nie;
– zachęcaj do spokojnego oddychania;
– jeżeli stwierdzisz, że straciło przytomność – ułóż go w pozycji bezpiecznej (bocznej) i
kontroluj regularnie oddech;
– jeżeli stwierdzisz brak oddechu natychmiast podejmij RKO (resuscytację krążeniowo
oddechową, czyli potocznie mówiąc „masaż serca”)
Jeżeli nie widać niepokojących reakcji...
Spokojnie poczekaj, aż ból i opuchlizna same ustąpią. Po doraźnym zastosowaniu zimnego okładu
możesz skonsultować się z farmaceutą, jakie środki dostępne bez recepty przyspieszą proces
gojenia. Jeżeli opuchlizna i zaczerwienienie utrzymują się dłużej niż 3 dni – skonsultuj się z
pediatrą.
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Najważniejsze fakty dotyczące pierwszej pomocy przy użądleniach
(możesz wydrukować tę stronę i umieścić w podręcznym miejscu)

W skrócie

W skrócie

BEZPIECZEŃSTWO
- jasne ubranko

POSTĘPOWANIE
- oddal się od ula
- wezwij pogotowie w przypadku uczulenia

- długie nogawki i rękawy

- usuń żądło

- z dala od uli i gniazd os

- schłodź miejsce użądlenia

- nie wymachiwać rekami

- usuń biżuterię
- obserwuj czy nie ma reakcji alergicznej

- uwaga podczas jedzenia i picia słodkich
rzeczy
- uwaga na ciekawskie maluchy

W skrócie

W skrócie

NIEPOKOJĄCE OBJAWY

ALERGIA - POSTĘPOWANIE

– problemy z oddychaniem

–

– zaczerwienienie lub opuchlizna o
średnicy ponad 5 cm

– połóż na wznak z nogami
uniesionymi do góry nie podkładaj nic
pod głowę)

– pobudzenie i uczucie niepokoju
– problemy z przełykaniem
– opuchlizna na twarzy, ustach lub
języku
– przyspieszony puls
– nudności lub wymioty
– utrata przytomności

natychmiast wezwij pogotowie

– jeżeli są dostępne leki przepisane
przez lekarza na wypadek użądlenia –
natychmiast pomóż je zażyć
–

uspokajaj

–

zapewnij komfort termiczny

–

osobę nieprzytomną ułóż na boku

– jeśli nie oddycha natychmiast
rozpocznij
RKO
(resuscytację
krążeniowo oddechową)
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