
НЕБЕЗПЕКА У ЛІСІ
ОТРУЙНІ ГРИБИ

Т, . Іноцибе „  . _ ОпеньокБліда поганка Мухомор , . Чортів гриб(плютка) г  несправжній
Перші ознаки отруєння: через 1-6 годин після вживання грибів виникає біль у  животі, 

нудота, що переходить у  блювання. У тяжких випадках спостерігається порушення функції 
печінки (з’являються ознаки жовтяниці)порушується кровообіг; утруднюється дихання; 
уражаються нирки. Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Правильне 
лікування можливе лише за безпомилкового визначення виду гриба, що його з’їв потерпілий.

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ ГРИБАМИ:
> не гаючи часу викликати лікаря;
> промити шлунок - випити 6-8 склянок кип'яченої води або блідо-рожевого розчину 

перманганату калію; викликати блювання; після того, як промивні води стануть чистими 
прийняти активоване вугілля (4-5 пігулок); хворого покласти у ліжко, до ніг і живота 
прикласти грілку;

> давати пити невеликими порціями холодну підсолену воду, міцний чай або каву.
ОТРУЙНІ ЗМІЇ

Ознаки укусу гадюки :
• Слід від двох отруйних зубів (рідше одного) у  виді кровоточивих ранок, 

віддалених одна від одної на 1-1,5 см.
• У місці потрапляння отрути спочатку відчувається сверблячка, через 

10-15 хв. починає розвиватися набряк, пухирці, наповнені рідиною, можливий
:  крововилив,пульсуючий біль у  місці укусу, як правило, незначний.

Гядюка ЗВИЧаЙНа * 1нколи Хворий блідне, відчуває запаморочення, нудоту, страх, можливе
падіння артеріального тиску і непритомність.

ДІЇ ПРИ УКУСАХ :
> зателефонувати в екстрену медичну допомогу;
> при можливості запам’ятати вигляд змії, що вкусила;
> забезпечити постраждалому спокій та положення лежачи, при 

укусах в область кінцівки знерухомити її;
> дати постраждалому випити багато рідини (вода, чай тощо);
> накласти на місце укусу чисту, стерильну пов’язку;
> не намагатися видалити отруту шляхом розрізання та припалювання місця укусу, не 

накладати на місце укусу холодний компрес;
> при можливості терміново транспортувати постраждалого до лікувального закладу.

КЛІЩІ
»і Укуси енцефалітних кліщів можуть стати причиною розвитку

небезпечних захворювань. Серед інфекцій, які переносяться кліщами, є 
хвороба Лайма -  особливо небезпечне захворювання.

Що ж робити при укусі кліща? Для початку потрібно його витягти - варто
Ґ(\  похитати кліща з боку в бік, а потім його вийняти (візьміть за черевце,

\  якомога ближче до голови і плавно потягніть вгору). Не використовуйте
гострі щипці, дуже великий шанс відкусити голівку. Ще можна

використовувати нитку. Затягніть петельку навколо хоботка кліща, якомога ближче до шкіри, а 
потім тягніть. Не варто змащувати кліща олією, спиртом або посипати сіллю.


