
У ФОКУСІ:  ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

ОБЕРЕЖНО: БДЖОЛИ!
Здоров’я

Які ж чудові літні прогулянки! Солодкі пахощі квітів, гудіння бджіл… 

Як тішаться малюки, коли помічають, як із барвистих пелюсток вила-

зить пухнастий джміль або бджілка! Заохочуйте допитливість малят, 

але розкажіть їм про правила безпечної поведінки з цими комахами 

і самі дотримуйтеся їх. А також запам’ятайте дії з надання першої 

 допомоги у випадку бджолиного укусу.
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Цікавинки про бджіл у журналі “Джміль” № 7-8, 2017

Підготувала Євгенія Педченко, вихователька, ЗДО № 532 “Країна дитинства”, м. Київ

Увага! Треба терміново звернутися до лікаря, якщо бджола вжалила в око, губу або язик, оскільки 
набряк у цих місцях може бути небезпечним для життя. Не слід зволікати також, якщо місце укусу де
далі більше набрякає, підвищується температура, з’являються висип, головний біль, запаморочення, 
проблеми з диханням. До приїзду лікаря слід охолоджувати місце укусу. 

ЯК НЕ НАРАЗИТИСЯ НА НЕБЕЗПЕКУ 

��  Пам’ятайте: бджоли — комахи, що жалять, і 
їхні укуси можуть викликати алергічну реак-
цію. Цих комах приваблює аромат квітів, фрук-
тів, солодощів, напої та яскравий одяг. 

��  Обирайте світлий одяг нейтральних кольорів.

��  Будьте пильними на базарах і біля яток з ово-
чами та фруктами.

��  Перед тим як їсти фрукти, переконайтеся, що 
на них не сіла бджола.

��  Не пийте з пляшки, що стояла відкритою, — 
налийте напій у склянку, аби пересвідчитися, 
що туди не потрапила комаха.

��  Обтирайте губи, коли з’їли щось солодке.

��  Не підходьте до бджолиних кубел чи вуликів.

��  Не робіть біля комах різких рухів, оскільки це 
може спровокувати напад.

��  Якщо бджола проявляє до вас нав’язливий ін-
терес, треба або завмерти і чекати, поки вона 
відлетить, або повільно, не розмахуючи рука-
ми, переміститися в інше місце.

��  Якщо бджола сіла на одяг, легенько струсіть її, 
але не намагайтеся роздавити.

ПЕРША ДОПОМОГА  

��  Завважте: отрута бджіл викликає місцеву ре-
акцію, при укусі кількох комах може діяти ток-
сично на нервову систему, а також викликати 
алергічні реакції. Насамперед у місці укусу 
 виникають біль, печіння, почервоніння і на-
бряк. Крім того, можливі запаморочення, ну-
дота, біль у суглобах, підвищення темпера-
тури, утруднення дихання або навіть втрата 
при томності.

��  Відразу після укусу бджоли обережно ви-
даліть пінцетом або пальцями жало з ранки 
(не роздавлюючи отруйну бульбашку на ньо-
му) і дайте потерпілому антигістамінний пре-
парат.

��  Добре промийте місце укусу водою з милом.

��  Зробіть пов’язку з нашатирного спирту, роз-
бавленого водою у співвідношенні 1:5.

��  У разі сильного болю прикладіть до місця уку-
су компрес із розчином кухонної солі (полови-
на чайної ложки на півсклянки холодної води) 
або просто змочений холодною водою. 

��  Давайте пити багато рідини, щоб швидше ней-
тралізувати отруту.
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Як не заплутатися в розмаїтті 
освітніх технологій?
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