Uštknutí zmijí obecnou
Otec jde lesem na horský výlet se svými dvěma syny (3 a 6 let). Na cestě vidí hada, který je
stočený do klubíčka a nereaguje na kroky. Otec ho vyfotografuje, pak ho uchopí za hlavou
a ukazuje chlapcům. Poté hada položí zpátky na zem a pokračují v cestě. Mladší z chlapců
se rozběhne zpátky, protože má strach, aby hada něco nepřejelo. Chytí ho do ruky a on ho
uštkne. Nastala panika a otec se snažil rychle dostat do nejbližší nemocnice, kde je lékařka
ujistila, že se jedná o uštknutí zmijí. Dítě bylo nutné hospitalizovat na dětské jednotce
intenzívní péče v oblastní nemocnici, kam byl otec odeslán vlastním autem, navigaci neměl
a příslušné město s oblastní nemocnicí neznal (cca 20 km). Postižené dítě v autě plakalo,
horní končetina rychle otékala a bolela a byly zřejmé i známky celkové otravy (zvracení,
průjem..). Posléze hysterický otec oblastní nemocnici našel, dítě bylo ošetřeno
a hospitalizováno. Po pěti dnech byl chlapec propuštěn do domácího ošetřování.

Otázky a úkoly :
1. Napište, jakých chyb se otec na vycházce dopustil.
2. Jak měl v dané situaci správně postupovat?
3. Popište fotografie plazů, kteří žijí u nás ve volné přírodě.

4. Napište, jaký druh jedovatého hada žije u nás ve volné přírodě.
5. Jaké zabarvení může mít tento jedovatý had (zakroužkujte)?
• šedé
• hnědé
• černé
• modrošedé
• zelené
• červené

6. Je jed zmije obecné smrtelný (zaškrtněte správné odpovědi)?
• Ano, stačí zmijí uštknutí a člověk bez pomoci umírá.
• Ano, ale množství jedu, které se dostane do rány při uštknutí není smrtelná dávka
pro zdravého člověka.
• Ano,dávka po jednom uštknutí může být smrtelná pro děti oslabené nějakým
celkovým onemocněním, dospělé jedince s oslabenou imunitou nebo s nějakým
závažným onemocněním a alergiky.
7. Je nutné podávat po uštknutí hadí sérum?
8. Označte na schématech ran, které je charakteristické pro hadí kousnutí.

9. Co znamená úsloví : „Nedráždi hada bosou nohou!“
10. Jaký je správný postup při poskytování první pomoci (zaškrtněte správné odpovědi)?
• Rozříznout ranku, aby mohl jed vytékat, event. jed vymačkat
• Umýt ránu vodou a mýdlem
• Pokud není k dispozici mobilní telefon - vyhledat lékaře, i když je vzdálený několik
kilometrů
• Vysát jed z ranky ústy
• Zaškrtit končetinu šátkem nebo páskem
• Vydezinfikovat nebo vymýt ránu, zklidnit nemocného, sundat neprodleně
z postižené končetiny prsteny, náramky, hodinky
• Volat 155 a řídit se instrukcemi zdravotníků

