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Cieszmy się rozsądnie wolnym czasem, piękną 
pogodą i wszystkim, co oferuje lato, wakacje  
i urlop!  

Pamiętajmy jednak, Ŝe to właśnie latem 
najczęściej dochodzi do wypadków i urazów, 
bowiem słabnie czujność tak dorosłych,jak   
i dzieci. Lekarze przestrzegają – wypadki  

i urazy komunikacyjne to najczęstsza 
przyczyna zgonów dzieci (rower, rolki, deska, 
wtargnięcie  na jezdnię za piłką , itp.) 

Następny problem to utonięcia. Dzieci nie mogą 
bawić się nad wodą bez opieki. Szczególnie 
groźne, nawet dla dobrego pływaka, są 
"glinianki", rzeki-głębie, wiry oraz silne prądy. 
Jeśli mamy pływać z dziećmi łódką, kajakiem, 
Ŝaglówką, załóŜmy dzieciom kapoki. Pojawiły się 
nowe okoliczności utonięć dzieci. To oczka 



wodne. Małe dzieci nie mogą w ich pobliŜu 
przebywać bez opieki dorosłego. Dziecko moŜe 
utopić się nawet w kałuŜy, gdyŜ nie ma odruchu 
wstania, gdy upadnie twarzą w wodę. 
ZagroŜeniem są skoki do wody na głowę. MoŜna 
to robić tylko na basenie. Złamanie kręgosłupa 

szyjnego powoduje trwały paraliŜ 
czterokończynowy. 

Częste w lecie są rany i złamania. Dzieci 
potrafią wejść w dziwne miejsca i czasem spaść. 
Po upadku z wysokości albo z konia, nie 
poruszajmy poszkodowanego do czasu przyjazdu 
pogotowia. W przeciwnym razie moŜe 
przemieścić się złamany krąg kręgosłupa i dać  
w efekcie poraŜenie. 

Przed wyjazdem na wakacje sprawdźmy, czy 
nasze dziecko nie ma zaległego szczepienia 
przeciw tęŜcowi. Trzeba wziąć za sobą 
ksiąŜeczkę zdrowia. Do pięciu lat od pełnego 
szczepienia nie trzeba podawać anatoksyny 
przeciwtęŜcowej po zranieniu. 

Pogryzienia przez zwierzęta mogą grozić 
wścieklizną. Lepiej, Ŝeby mali miłośnicy przyrody 



nie zbliŜali się do dzikich lub obcych zwierząt. 
Ranę po ugryzieniu naleŜy obficie przemyć wodą 
z mydłem i udać się do lekarza. Jeśli zwierzę 
moŜna poddać obserwacji weterynaryjnej przez 
10 dni, to nie musi być wdroŜone szczepienie. 

WyjeŜdŜając na Mazury wskazane jest 
zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu 
opon i mózgu. 

Nie ma szczepionki przeciw boreliozie. Ale jeśli 
kleszcz zostanie usunięty do 48 godzin 
prawdopodobieństwo zakaŜenia jest małe. 
Trzeba oglądać dziecko rano i wieczorem,  
a ewentualnego kleszcza usunąć pensetą, 
miejsce ukąszenia zdezynfekować spirytusem 
salicylowym. Następnie obserwować to miejsce 
przez miesiąc. Jeśli pojawi się zaczerwienienie - 
zgłosić się do lekarza. Do lasu odpowiednio się 
ubieramy. Strój ma być jasny, z długim rękawem, 
z długimi spodniami wsuniętymi w mankiet 
skarpetki. 

W lesie moŜna teŜ spotkać Ŝmiję. Ale nie 
wszystko, co długie, cienkie i wijące się to Ŝmija. 
Mamy jeszcze padalca (jaszczurka bez nóg), 



gniewosza plamistego, węŜa Eskulapa  
i zaskrońca. śmija ma dobrze wyodrębnioną, 
trójkątną głowę, Ŝółty zygzak na grzbiecie, 
pionową źrenicę. NaleŜy jej zejść z drogi, a nie 
draŜnić kijem. Jeśli ugryzie, odradzam praktyki 
indiańskie w rodzaju, wysysania jadu.  
W najbliŜszym szpitalu jest surowica przeciw 
jadowi Ŝmii. 

W czasie burzy nie chowajmy się pod drzewo  
i wyłączmy telefon komórkowy. 
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