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Wypadek na polowaniu
Kto z kolegów nie by∏ nigdy Êwiad-
kiem choçby drobnego wypadku
na polowaniu? Chyba nie ma takie-
go. Bo – tak jak wsz´dzie – na po-
lowaniu zdarzajà si´ urazy i zas∏ab-
ni´cia, a tak˝e ujawniajà si´ ró˝ne
dolegliwoÊci zdrowotne. Od szyb-
ko i sprawnie udzielonej pierwszej
pomocy zale˝y czasem ludzkie ˝y-
cie. Trzeba wi´c wiedzieç, jak si´
zachowaç w takiej sytuacji.

gdy wydarzy si´ coÊ
niedobrego
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowi-
ska z 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków wyko-
nywania polowania i znakowania
tusz stanowi w § 19, ˝e „w razie
nieszcz´Êliwego wypadku na polo-
waniu zbiorowym, prowadzàcy
polowanie przerywa polowanie
w celu natychmiastowego zorgani-
zowania pomocy poszkodowane-
mu, a nast´pnie udziela pierwszej
pomocy poszkodowanemu”. My-
Êliwy mo˝e mieç do czynienia
z nieszcz´Êliwym wypadkiem nie
tylko na polowaniu zbiorowym,
lecz tak˝e indywidualnym. Oczy-
wiÊcie w tym drugim przypadku
poszkodowany najcz´Êciej musi
zadbaç o siebie sam. Aby byç
przygotowanym do skutecznego
udzielenia pierwszej pomocy, na-
le˝y si´ zastanowiç, jakie urazy
mogà si´ zdarzyç i które z nich sà
najcz´stsze. Trzeba te˝ pami´taç,
˝e oprócz apteczki przyda si´ pe-
wien zasób podstawowej wiedzy
medycznej, zdrowy rozsàdek oraz
troch´ wyobraêni.

Najpowa˝niejszym urazem, jaki
zdarza si´ na polowaniu, jest po-
strza∏ z broni kulowej lub Êrutowej
(tu istotna jest wielkoÊç Êrutu i od-
leg∏oÊç, z jakiej strza∏ zosta∏ odda-
ny). Pierwsza pomoc w przypadku
postrza∏u powinna polegaç na za-
tamowaniu ewentualnego krwoto-
ku, wezwaniu pomocy specjalistycz-
nej i zapewnieniu poszkodowane-
mu spokoju w ciep∏ym i suchym
miejscu do czasu przyjazdu karet-
ki. Na szcz´Êcie postrza∏y zdarzajà
si´ bardzo rzadko.

Inny rodzaj urazów to wszelkie-
go rodzaju pogryzienia i ukàsze-
nia. W przypadku pogryzienia
przez psy towarzyszàce myÊliwym

nale˝y sprawdziç, czy by∏y one
szczepione przeciw wÊciekliênie,
i zg∏osiç si´ do lekarza, który do-
k∏adnie oczyÊci i zszyje ran´ oraz
fachowo jà opatrzy, a zapewne tak-
˝e zaordynuje szczepionk´ prze-
ciwt´˝cowà. W przypadku pogry-
zienia przez dzikie zwierz´ lekarz
zazwyczaj podaje szczepionk´
przeciw wÊciekliênie. Zanim jed-
nak dotrzemy do lekarza, ran´ po
ugryzieniu przez zwierzyn´ prze-
mywamy wodà z myd∏em, wodà
utlenionà, nadmanganianem pota-
su lub Rivanolem; w ˝adnym wy-
padku nie wolno polewaç jej spiry-
tusem czy jodynà. Potem zak∏ada-
my ja∏owy opatrunek.

Podczas wyprawy do lasu mo˝e
si´ zdarzyç ukàszenie przez ˝mij´.
Ukàszonego nale˝y niezw∏ocznie
– najlepiej w pozycji le˝àcej –

przewieêç do lekarza. Okolice
ranki trzeba obficie przemyç i za-
∏o˝yç opask´ uciskowà ponad
miejscem ukàszenia, nie na d∏u˝ej
jednak ni˝ na 1–1,5 godziny. Nie
zaciskamy jej zbyt mocno, aby nie
zatamowaç odp∏ywu krwi z ˝y∏
g∏´bokich. 

Pewne zagro˝enie mogà stano-
wiç tak˝e kleszcze oraz owady.
Kleszcza wykr´camy (jak Êrubk´)
delikatnie chwytajàc p´setà, aby
nie urwaç odw∏oka, lub pos∏ugu-
jemy si´ specjalnà pompkà.
Przed usuni´ciem nie smaruje-
my go niczym ani nie polewamy;
Êlad po ukàszeniu dezynfekuje-
my. W przypadku wi´kszoÊci ukà-
szeƒ przez owady wystarczà pre-
paraty ∏agodzàce, a gdy u˝àdli osa
lub pszczo∏a, warto zastosowaç
ok∏ad z sody oczyszczonej (dwu-

w´glanu sodowego), neutralizu-
jàcej dzia∏anie jadu. Mo˝e si´ zda-
rzyç, ˝e owad wleci do ucha. Wte-
dy trzeba nalaç tam troszk´ oliwy,
spirytusu lub wódki. Cz´sto jed-
nak wystarczy poÊwieciç latarkà,
˝eby owada wywabiç; mo˝na te˝
wyciàgnàç go p´setà. 

Na polowaniu mogà oczywiÊcie
przytrafiç si´ takie urazy i dolegli-
woÊci, jakie zdarzajà si´ wsz´dzie.
Sà to skr´cenia, zwichni´cia, z∏a-
mania, st∏uczenia, skaleczenia, za-
s∏abni´cia, omdlenia, utrata przy-
tomnoÊci, ataki padaczki, bóle:
g∏owy, brzucha, gard∏a, serca i in-
ne, uczulenia, zatrucia pokarmo-
we, biegunka, goràczka itd. 

W razie ataków padaczki czy
omdleƒ najwa˝niejsza jest wie-
dza, jak pomóc poszkodowane-
mu. Chorego na padaczk´ trzeba
obróciç na bok, ˝eby umo˝liwiç
odp∏yw Êliny, oraz os∏oniç g∏ow´,
aby nie dosz∏o do urazów mecha-
nicznych. Po ataku trzeba chore-
mu zapewniç sta∏e warunki ter-
miczne i bezwzgl´dny spokój.
Gdy nie mo˝e odzyskaç Êwiado-
moÊci, nale˝y niezw∏ocznie prze-
wieêç go do lekarza lub wezwaç
karetk´. Czasem chory przez pe-
wien czas nie oddycha – nie wol-
no wtedy stosowaç sztucznego
oddychania. Nie nale˝y równie˝
podczas ataku cuciç chorego, po-
lewajàc wodà lub bijàc po twarzy,
ani u˝ywaç wobec niego si∏y.

¸atwiej jest udzieliç pomocy
w razie omdlenia. Rozluêniamy
uciskajàce cz´Êci odzie˝y (krawat,
ko∏nierzyk), sprawdzamy, czy dro-
gi oddechowe sà dro˝ne i kontro-
lujemy czynnoÊci ˝yciowe (od-
dech i t´tno), a nast´pnie uk∏ada-
my poszkodowanego w pozycji
u∏atwiajàcej dop∏yw krwi do mó-
zgu (uniesione nogi). Je˝eli po
dwóch minutach przytomnoÊç
nie powraca, uk∏adamy poszkodo-
wanego w pozycji bocznej ustalo-
nej i wzywamy pomoc lekarskà.
Nie wolno dopuÊciç do wyzi´bie-
nia cia∏a.

co w∏o˝yç do apteczki 
W ogromnej wi´kszoÊci wypad-
ków na polowaniu niezb´dna jest
apteczka. A oto, co powinno si´
w niej znaleêç:
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z opaska dziana (np. 4 mx10 cm
i 4 mx5 cm) – mo˝e s∏u˝yç do
unieruchamiania stawów i przy-
trzymywania opatrunków,
z banda˝ elastyczny (kilka sze-
rokoÊci) – do unieruchamiania
i usztywniania stawów, 
z kompresy ja∏owe z gazy (np.
9x7,5 cm oraz 7, 5x5 cm, pakowa-
ne po trzy), gaza wyja∏owiona
(1m2 lub 1/2m2) – do opatrunków
i ok∏adów,
z plastry z opatrunkiem (najlepiej
kilka kompletów ró˝nych typów),
a tak˝e plaster bez opatrunku
i plaster wodoodporny,
z chusta trójkàtna – do temblaków,
przytrzymywania opatrunków itp.,
z koc ratowniczy – przydatny, gdy
trzeba zapewniç poszkodowane-
mu korzystne warunki termiczne,
np. w razie oczekiwania na pomoc. 

JeÊli polujemy z psami, zawsze
warto mieç dodatkowe banda˝e, bo
psy nader cz´sto kaleczà sobie ∏apy.

W apteczce powinno znaleêç
si´ kilka rodzajów podstawowych
leków:
z leki przeciwbólowe – mo˝na je
podzieliç na kilka grup, w zale˝no-
Êci od tego, na jakim Êrodku sà
oparte. Leki oparte na pyralginie
(Pabialgina, Veramid) dzia∏ajà prze-

ciwbólowo, przeciwgoràczkowo
i s∏abo przeciwzapalnie, na parace-
tamolu (Codipar, Apap) – przeciw-
bólowo i przeciwgoràczkowo, na
ibuprofenie (Ibuprom, Advil, Nuro-
fen) – przeciwzapalnie, na aspiry-
nie (Aspiryna, Polopiryna, Upsarin)
– przede wszystkim przeciwgo-
ràczkowo i przeciwzapalnie, s∏abiej
przeciwbólowo. Kompletujàc ta-
bletki przeciwbólowe, trzeba zwró-
ciç uwag´ na ich sk∏ad, tak ˝eby nie
kupiç kilku takich samych leków
pod ró˝nymi nazwami handlowy-
mi. Najlepiej mieç w apteczce leki
z dwóch grup, np. Apap i Aspiryn´
lub Codipar i Ibuprom, poniewa˝
zarówno leki oparte na aspirynie,
jak i na ibuprofenie mogà wywo∏aç
reakcj´ uczuleniowà,
z maÊci powodujàce szybsze go-
jenie si´ ran, np. Tribiotic (anty-
biotykowa maÊç na ran´), Bepan-
then Plus, Alantan (przyspieszajà-
ce gojenie i odka˝ajàce), Linomag
(przyÊpieszajàcy gojenie),
z preparaty pobudzajàce prac´
serca, np. Kofex, Glukof, Glucar-
diamid – sà to tabletki do ssania,
przydatne w przypadku zas∏abni´-
cia i z∏ego samopoczucia,
z leki nasercowe uspokajajàce,
np. Validol czy krople nasercowe

– stosuje si´ je przy nadmiernym
biciu serca, pobudzeniu nerwo-
wym, dusznoÊci,
z tabletki przeciwalergiczne, przeciw-
uczuleniowe, np. Zyrtec, Calcium,
z Êrodki dzia∏ajàce na uk∏ad po-
karmowy w przypadku niestraw-
noÊci czy zatruç, takie jak tabletki
pobudzajàce trawienie, Smecta
(preparat przeciwbiegunkowy),
krople ˝o∏àdkowe,
z Êrodki do ok∏adów – Altacet lub
Altac Emo, ˝el na opuchlizn´ po
st∏uczeniach, skr´ceniach, soda
oczyszczona na ok∏ady po u˝àdle-
niu przez pszczo∏y lub osy,
z preparaty ∏agodzàce skutki ukà-
szenia przez owady, np. Comarol,
Fenistil,
z tabletki od bólu gard∏a, np. Tan-
tum Verde,
z Êrodki odka˝ajàce – woda utle-
niona (jest to jeden z podstawo-
wych i niezastàpionych Êrodków),
Rivanol, chusteczki odka˝ajàce itp.

Inne rzeczy przydatne w ap-
teczce to:
z no˝yczki – do przecinania
odzie˝y, plastrów itp.,
z r´kawiczki lateksowe, bo nie za-
wsze mamy czyste r´ce,
z aparat do sztucznego oddy-
chania, np. rurka z kawa∏kiem

plastiku, oddzielajàcym usta po-
szkodowanego od ust udzielajà-
cego pomocy,
z p´seta lub pompka – do usuwa-
nia kleszczy,
z agrafki ró˝nej wielkoÊci, opaska
zaciskowa, ig∏a i nitka, latarka, ku-
bek, ∏y˝eczka, tabletki do uzdat-
niania wody.

W apteczce powinna si´ te˝ zna-
leêç „Instrukcja pierwszej pomo-
cy” oraz chocia˝ pó∏ litra wody
mineralnej.

Bardzo istotne podczas komple-
towania apteczki jest sprawdzanie
daty wa˝noÊci leków.

IloÊç zabranych Êrodków po-
winna zale˝eç od liczby polujà-
cych osób – wszystko w grani-
cach rozsàdku – apteczka nie
powinna byç bowiem g∏ównym
baga˝em, jaki zabieramy ze sobà.
Ale z drugiej strony, zw∏aszcza
na polowaniu indywidualnym,
nie ograniczajmy si´ do tabletki
z krzy˝ykiem. Wprawdzie aptecz-
k´ musimy nieÊç sami, ale pami´-
tajmy, ˝e mo˝e ona nam pomóc!
Ponadto kompletujàc apteczk´
indywidualnà (i w ogóle szykujàc
si´ do wyjÊcia do lasu) nie zapo-
mnijmy o zabraniu leków, które
stale przyjmujemy. n

DODRUK
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