Шановні мешканці Стрийської територіальної громади!
На даний час почастішали випадки укусів змій. Враховуючи високу температуру
навколишнього середовища та активний спосіб пересування у теплі дні просимо
звернути увагу на деякі факти.
В Україні існує три види отруйних гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи та інші
плазуни. Вони розповсюджені по всій території країни. Не всі з них є отруйними, але
всі вони становлять потенційну небезпеку для людини.
Щороку їхніми жертвами стають десятки людей.
Слід пам'ятати! Не руками, а ціпком.
Не торкайтесь неперевірених предметів руками.
Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, парку, в полі чи на сінокосі, а
то й на власному подвір’ї.
Змії поширені в заболочених місцевостях, біля зарослих озер і ставків, у горах та
пустелях.
Будучи нічними тваринами, вони ховаються в старих пнях, під каменями або
поваленими стовбурами дерев.
Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.
Укус змії має важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо тяжко вони
відображаються на дітях, людях похилого віку та особах зі зниженим імунітетом.
Отрута гадюки руйнує червоні кров'яні тільця крові людини.
Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними
дрібними крововиливами.
Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини:
з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль,
задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.
Тому, хоча укус гадюки рідко призводить до смерті, звернутись за медичною
допомогою у разі укусу, необхідно одразу.
Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну
допомогу постраждалому:
 зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;
 звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
 на місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;
 дайте постраждалому воду – при укусі змії важливо багато пити;
 якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;
 при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;
 якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
При укусах не варто обробляти рану додатково, припікати її, накладати джгут і
вживати алкоголь.
Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години
неможливо отримати медичну допомогу. Адже висмоктуючи її, вірогідність зараження
збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті.

Слід пам'ятати, що тільки Ваша уважність і обережність стане запорукою
спокою для Вас і Ваших дітей!
Додатково надаємо інформацію про герпетологічну службу:
Львівське відділення герпетологічного товариства: м. Львів, вул. Іл.
Свенціцького, 17, голова – Тарас Гринчишин, тел. 067-254-58-32;
Львівський еколого-натуралістичний центр, м. Львів, вул. Кубанська, 12, тел.
(032) 276-14-19, директор – Антонович Ігор Павлович, 097-582-48-66
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
виконкому Стрийської міської ради

