Укуси комарів та мошок
припадають найчастіше на весну та
літо, коли у комарів спостерігається
повторний пік розмноження. Комарі
більш агресивні в сутінках, жертву
знаходять за видимим (світла одежа)
та інфрачервоним випромінюванням
(відчувають тепло), а також за запахом. Тому кусають
частіше тих людей, запах тіла яких їх приваблює.
Приваблює також і більша тепловіддача через шкіру (у
жінок частіше більш виражена, ніж у чоловіків,
підвищується також після вживання
алкоголю).
Для захисту слід дотримуватись
правил гігієни (зменшується запах
тіла), носити закритий одяг.
Якщо комахи покусали, місця укусів можна
змочувати розчином соди чи оцту (чайна ложка на
склянку води), для зменшення свербіння наносити
бальзам «Спасатель» або «Зірочка». Для зменшення
алергії можна застосовувати лікарські засоби від алергії
(відпускаються, як правило, за рецептом лікаря).
Укуси кліщів небезпечні тим,
що кліщі можуть переносити збудників
кліщового енцефаліту та хвороби Лайма.
Лісовий кліщ зустрічається в основному в
листяних та хвойних лісах, в парках
приміської зони. З'являється він напровесні – в квітні, в
травні-червні його активність різко підвищується і
закінчується у вересні.
Щоб запобігти укусам кліщів, потрібно відповідно

одягатися, ретельно закриваючи відкриті ділянки шкіри,
штани заправляти у взуття. Перебуваючи в лісі та парках
остерігатися кущів над стежками.
Укус кліща не відчувається, тому що кліщ
впускає в ранку знеболюючі речовини.
Тому рекомендується періодично
оглядати відкриті ділянки шкіри. Якщо
виявили кліща, який ще не присмоктався
– його треба негайно обережно зняти.
Кліща, який присмоктався, можна
покрити рідким маслом (олією). Через нестачу кисню
кліщ може вилізти самостійно. Якщо цього не трапилось
– слід звернутись до лікаря (в найближчий травмпункт),
щоб видалити кліща, не залишивши частин його тіла в
місці укусу.
Бджоли та оси жалять, якщо їх необережно
притиснути або наблизитись до їхніх жител. Поведінка
оси більш передбачувана. Бджоли
можуть проявляти агресію і без
певної причини.
Оса, яка вжалила, самостійно виймає
жало, не залишаючи його в рані. Чим
швидше скинути осу, яка вжалила,
тим менше отрути вона встигне
ввести.
Бджола залишає жало в місці укусу. Тому
відразу після укусу бджоли слід обережно видалити
жало, не стискаючи на його вільному кінці мішечок з
залишками отрути, що зменшить кількість введеної
отрути.
Поодинокі укуси ос та бджіл для людей, у яких

немає підвищеної чутливості та алергії, зазвичай не
шкідливі. Крім місцевого набряку та
свербіння ніяких інших реакцій не буде.
Для зменшення цих проявів
відразу після укусу на це місце можна
прикласти тампон, змочений перекисом
водню, горілкою чи одеколоном,
прийняти лікарські засоби від алергії (відпускаються, як
правило, за рецептом лікаря). Зазвичай набряк спадає за
кілька днів.
Небезпечними є укуси в шию, випадкове
потрапляння бджіл та ос з їжею і їх укуси в ділянці
глотки. Такі укуси можуть викликати значний набряк
горла з порушенням дихання. Таку ж небезпеку
становлять і укуси 4-5 та більше комах одночасно. В цих
випадках спостерігається підвищення температури тіла,
сильний головний біль, інколи — нудота. В окремих
випадках можуть бути і судоми. Такі люди обов’язково
потребують негайної медичної допомоги.
У випадках індивідуальної алергії (навіть якщо
вжалить одна комаха) може виникнути анафілактичний
шок: потерпілий непритомніє, у нього можливі зупинка
серця і дихання. В цьому випадку негайна медична
допомога – єдиний порятунок. Не виключено, що до
приїзду лікарів може знадобитися проведення штучного
дихання та закритого масажу серця.
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