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TURINYS PIRMOJI PAGALBA GAMTOJE

Rimtos traumos DofE žygiuose yra retas dalykas, o daugumos 
nedidelių susižalojimų galima išvengti iš anksto imantis 
prevencinių priemonių.  
 
Tačiau atsitikimų gali būti visokių, tad kiekvienas DofE dalyvis 
prieš išeidamas į žygį, turi būti rimtai pasiruošęs reaguoti 
netikėtose situacijose.  
 
Pirmosios pagalbos procedūros keičiasi ir yra nuolat 
atnaujinamos, tad labai svarbu, kad dalyviai būtų mokomi 
kvalifikuoto žmogaus pagal naujausią tvarką.  
 
Pirmosios pagalbos rinkinys 
 
Kiekvienas DofE komandos narys turi neštis savo asmeninę 
vaistinėlę. Asmeninę vaistinėlę dalyvis gali pritaikyti pagal savo 
poreikius, būklę ar alergijas. Atskiras vaistinėles ypač svarbu 
turėti, jei taip nutiktų, kad komandai tektų išsiskirti.  
 
Žygio pirmosios pagalbos vaistinėlėje turėtų būti įvairių rūšių 
tvarsčių, pleistrų, tirpalas, skirtas išplauti žaizdoms, 
dezinfekuojantis skystis, vaistų nuo uždegimo, kurie malšina 
skausmą. Keliaujant į gamtą, rekomenduojama į pirmosios 
pagalbos vaistinėlę įsidėti pincetą, kuris reikalingas traukiant 
erkę. Jei planuojama maistą gamintis ar vakaroti prie laužo, 
reikėtų turėti putų, skirtų skausmui malšinti nudegimo atveju.  
 
Labai svarbu žinoti, kokios priemonės yra vaistinėlėje ir kas 
padės ištikus nelaimei. Pirmosios pagalbos vaistinėlė turi būti 
reguliariai peržiūrima ir papildoma, nes tam tikrų priemonių 
gali trūkti arba jų galiojimo laikas gali būti pasibaigęs. 
 
Daugiau rekomendacijų, ką įsidėti į vaistinėlę, rasite F5 
formoje.  
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DAŽNIAUSIOS TRAUMOS

PŪSLĖS 

Nuotr. aut. Will Truettner

Pūslės yra dažnos DofE žygeivių palydovės, tačiau jų galima 
išvengti imantis prevencinių priemonių. 
 
Prevencija:  
Batai. Į žygį svarbu keliauti su tinkamai parinkta, patogia 
avalynė. Per maži batai didina spaudimą kontakto taškuose. 
Avint per didelius batus, koja slidinėja bate, todėl daugėja 
trinties taškų. Prieš žygį reikia skirti pakankamai laiko naujų 
batų “pranešiojimui”. Batų medžiaga tampa lankstesnė, 
minkštesnė, taip sumažėja potencialių trinties vietų skaičius. 
 
Kojinės. Kojinės nemažiau svarbios nei batai. Jos turi būti 
švarios, nesiraukšlėti. Rekomenduojama kojines sluoksniuoti. 
Tinkamai suderinus kojines sumažinama trinties jėgų įtaka 
odai. Pirmam sluoksniui pasirenkama plona, švelnaus 
paviršiaus, gerai priglundanti prie odos, sintetinės medžiagos 
kojinė. Plona sintetinė kojinė nesulaiko drėgmės, pašalindama 
prakaitą nuo odos paviršiaus. Antram sluoksniui renkamasi 
stora vilnonė kojinė, kuri juda kartu su batu ir tuo pačiu 
tarnauja kaip paminkštinimas. 
 
Kojų nagai. Prieš žygį rekomenduojama nusikirpti kojų nagus, 
tai turėtų sumažinti riziką atsirasti skausmingam ponaginių 
kraujo išsiliejimui ar netgi kojų nagų netekimui.  
 
Sausos pėdos. Sudrėkus pėdų odai, padidėja trintis ir pūslių 
atsiradimo rizika. Stovyklavietėje reikėtų nusimauti batus ir 
kojines bei leisti jiems ir pačioms pėdoms išdžiūti. Puikus 
stovyklavietės apavas yra paplūdimio šlepetės (flip-flop’ai) arba 
atviros lengvos basutės. Jos svera labai nedaug, apsaugo pėdą 
ir tuo pačių leidžia jai vedintis.  

Rizikos zonos. Pūslės dažnai atsiranda tose pačiose vietose. 
Tad jei ši problema kilo bandomojo žygio metu, prieš 
kvalifikacinį žygį galima iš anksto užsiklijuoti pleistrą toje 
vietoje, taip papildomai apsaugant odą nuo galimų 
nutrynimų.  
 
Patarimas: jei jauti, kad kažkas trinasi, iškart sustok ir nusiauk 
batą, pasitvarkyk kojinę, išsikratyk akmenukus ar susivarstyk iš 
naujo batus.  
 
Pirmoji pagalba: tik pajutus, jog kažkuri pėdos vieta yra 
trinama (nemalonus jausmas, skausmas, deginimas), reikia 
nutraukti veiklą ir klijuoti pleistrą.  
 
Jei jau susiformavo pūslė - jos nepradurti, taip pat užklijuoti 
pleistru. Svarbiausia pleistrą klijuoti  ant sausos, švarios odos, 
tada jis tinkamai priglus ir ilgiau laikysis. Taip pat reikia turėti 
galvoje, kad kelionės ar kitos veiklos metu, koja greičiausiai 
sudrėks dėl prakaito, pleistrą reikės pakeisti nauju. Tad verta 
turėti jų pakankamai daug. 
 

Nuotr. aut. Alla Hetman

Nuotr. aut. Yann Allegre

Filmukas apie tai, kaip gydyti susidariusias pūsles (angl. k.)  
https://www.youtube.com/watch?v=Vm2TXMNPbn0 
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NUDEGIMAI IR NUSIPLIKYMAI 

PATEMPIMAI 

Prevencija: nusideginti galima neatsargiai gaminant valgį, 
kuriant laužą. Tad su ugnimi ir karštais dalykais reikia elgtis itin 
atsargiai. Prie palapinių negali būti jokių smilkstančių ar 
degančių atvira liepsna ugnies šaltinių.  
 
Nešiojamos viryklės turi būti statomos ant stabilaus paviršiaus, 
geriausia ant žemės. Nederėtų jų statyti ant nestabilių 
stovyklavimo stalų. Būtina, kad visa grupė būtų įspėta apie 
verdantį vandenį ar maistą.  
 
Pirmoji pagalba: nudegus pirmiausia reikia įvertinti situaciją: 
ar galime sau suteikti pirmąją pagalbą, ar vis dėlto reikia 
kviesti greitąją. Jei žaizda gili, didelė - reikia kviesti greitąją. 
 
 

Kai nukenčia tik odos paviršius - epidermis, nudegusi vieta 
parausta, atsiranda nedidelis pabrinkimas - tai pirmo laipsnio 
nudegimas. Nudegusią vietą 10 min. reikia palaikyti po šaltu 
vandeniu. Jei nėra galimybės panardinti nudegusios vietos, 
galima vandenį pilti iš butelio ar pakišti po šaltinio srove.  
 
Antro laipsnio nudegimas būna tada, kai pažeidžiamas ne tik 
epidermis, bet ir gilesni odos sluoksniai. Oda ne tik parausta, 
pabrinksta - atsiranda skaidraus skysčio pripildytų pūslelių, 
kurios po kiek laiko plyšta ir sudžiūva.  
 
Žaizdą taip pat reikia atšaldyti ir uždėti sterilų tvarstį (arba 
švarų rankšluostį), kad nepatektų infekcija. Žaizdos jokiu būdu 
negalime tepti aliejumi. 
 

Prevencija: tai ko gero dažniausiai žygiuose pasitaikanti 
trauma. Patempimų padės išvengti tinkamai pasirinkti žygio 
batai, atidumas, kai yra slidu, statu ar nelygus pamiršius.  
 
Pirmoji pagalba: patempimo sukeltą nepatogumo jausmą 
padės sumažinti poilsis, šaltas kompresas ir teisingas 
įtvirtinimas. Jei patirta trauma nebeleidžia tęsti žygio, būtina iš 
karto skambinti žygio vadovui.  
 

Filmukai apie tai, ką daryti nusideginus (angl. k.):  
https://www.youtube.com/watch?v=zExT8eNLnR0 
https://www.youtube.com/watch?v=EaJmzB8YgS0

Filmukas apie tai, kaip įtvirtinti patemptą galūnę (angl. k.) -  
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6OesdfWSk 

Nuotr. aut. Gary Sandoz 
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PERKAITIMAS / ŠILUMOS SMŪGIS 

Šilumos smūgis gali ištikti esant aukštai aplinkos temperatūrai 
ir fiziniam aktyvumui, kai organizmas nesugeba šilumos 
pertekliaus pašalinti su prakaitu. Be to, intensyviai 
prakaituojant netenkama svarbių organizmo gyvybinėms 
funkcijoms druskų.  
 
Perkaitimo požymiai atsiranda staiga: pakyla kūno 
temperatūra, atsiranda galvos skausmai, mieguistumas, 
žiovulys, sutrinka pusiausvyra, kalba tampa nerišli, veidas 
parausta, padažnėja pulsas ir kvėpavimas. 
 
Prevencija: svarbiausia – tinkamai apsirengti. Dėvėti lengvus 
medvilninius drabužius, nepamiršti galvos apdangalų. Riboti 
buvimo laiką atviroje saulėje. 
 
Per karščius būtina gaivintis dažniau nei apima troškulys - 
skysčius reikia gerti pastoviai, po truputį, visą dieną, nelaukiant 
troškulio jausmo. Kiekvienas dalyvis turi neštis pakankamai 
vandens, kurio turėtų užtekti pilnai dienai. Vadinasi bent 2 l 
kiekvienam dalyviui. Iš anksto suderinus, vandenį kitai dienai 
gali papildyti žygio vadovas arba vertintojas.  

Geriausiai gerti tinka paprastas geriamasis arba 
mineralizuotas vanduo. Venkite skysčių su kofeinu ir gėrimų su 
cukrumi ir saldikliais – tai skatina didesnį skysčių išsiskyrimą.  
 
Pirmoji pagalba: atsigulti pavėsyje arba vėsioje aplinkoje ant 
nugaros, kojas šiek tiek pakelti, pakišant kuprinę arba 
suvyniotus drabužius (taip pagerės galvos ir širdies 
kraujotaka). Atlaisvinti drabužius.  
 
Jeigu yra galimybė, ant galvos, kaklo, krūtinės dėti šaltus 
kompresus, duoti gerti vandens. 
 

Filmukas apie tai, kaip pagelbėti komandos nariui  
perkaitus (angl. k.)  
https://www.youtube.com/watch?v=R6VdoV8dZRc& 
 
Filmukas apie tai, kaip pagelbėti komandos nariui  
patiriančiam dehidrataciją (angl. k.)  
https://www.youtube.com/watch?v=DXo5hmiFQmQ& 

Nuotr. aut. Kayla Farmer  
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SAULĖS SMŪGIS 

NUDEGIMAS SAULĖJE 

Saulės smūgis - tai galvos smegenų pažeidimas, kai saulės 
spinduliai tiesiogiai veikia nepridengtą galvą arba sprandą. 
Pagrindiniai simptomai: galvos skausmas, atsiranda 
spengimas ausyse, pykinimas, žmogus ima vemti, pasidaro 
apatiškas, suglemba ir vėliau gali netekti sąmonės.  
 
Prevencija: galvos apdangalų nešiojimas, laiko praleisto 
atviroje vietoje ribojimas.  
 
Pirmoji pagalba: dažnai saulės smūgis ir perkaitimas (šilumos 
smūgis) ištinka kartu. Todėl būtina taikyti kompleksines 
pirmosios pagalbos priemones, t.y. šaldyti nukentėjusiojo galvą 
ir teikti tokią pirmąją pagalbą kaip perkaitus. 
 
Ką daryti:  
- Skubiai nešti nukentėjusįjį į pavėsį. 
- Paguldyti truputį pakelta galva arba pasodinti.  
- Ant kaktos uždėti šaltą kompresą (sudrėkintą vandenyje 
audeklą arba rankšluostį). 
- Skubiai kreiptis į medikus, informuoti žygio vadovą.  
 

Prevencija: geriausiai nuo saulės apsaugo ilgi laisvi drabužiai, 
kepurės ar skrybelės nuo saulės, kokybiškas apsauginis 
kremas.  
 
Pirmoji pagalba: nudegus saulėje puikiai tinka putos ar geliai, 
kurie turėtų būti dalyvių vaistinėlėse. Gydyti nudegimus 
galima ir vėsiais, bet jokiu būdu ne šaltais, kompresais, apsipilti 
vėsiu vandeniu. Svarbu gerti daug skysčių. Norėdami 
palengvinti skausmą, odą galima tepti losjonais. 
 

Dalyviai dažniau būna gerai pasiruošę apsisaugoti nuo šalčio ir 
lietaus, tačiau neretai pamiršta apsisaugoti nuo saulės 
nudegimo. Tai nutinka ypač ilgame žygyje, kai nė nesupranta, 
kad jų oda po truputį veikiama saulės spindulių net ir 
debesuotą dieną. 

Filmukas apie tai, ką daryti patyrus saulės smūgį (angl. k.)  
https://www.youtube.com/watch?v=lEOC_vccLSE 

Filmukas apie tai, ką daryti nudegus saulėje (angl. k.)  
https://www.youtube.com/watch?v=u0sLzfq_w9s 

Nuotr. aut. Holly Mandarich
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ŠALČIO SUKELTAS SUSTIRIMAS VABZDŽIŲ ĮKANDIMAI 

Galima sustirti esant šaltam, drėgnam orui, ilgą laiką nejudant 
(laukiant stovyklavietėje ar transporto pasibaigus žygiui).  
 
Prevencija ir pirmoji pagalba: atsarginės kojinės, gerai 
tinkantys batai, kepurė, pirštinės, odos uždengimas esant 
šaltam ir vėjuotam orui yra paprastos ir efektyvios priemonės 
norint išvengti sušalimo. Taip pat padeda pakankamas ir 
dažnas valgymas ir skysčių vartojimas.  
 
Patarimas: įkišk suglamžytą laikraštį į batus iki pat galų ir palik 
per naktį, laikraštis sugers drėgmę ir batai bus pradžiuvę iš 
ryto.  

UODAI 
 
Uodai kąsdami su seilėmis įleidžia tam tikrą medžiagą, 
stabdančią kraujo krešėjimą. Įkandus uodui negalima kasyti 
niežtinčios vietos, nes taip alergenas pasiskirsto toliau, niežti 
dar labiau, dėl įdrėskimų gali kilti infekcija. Uždegimo pobūdis 
priklauso nuo žmogaus jautrumo, kai kuriems gali pasireikšti 
alerginės reakcijos. Skausmas, tinimas ir niežėjimas – trys 
būdingiausi požymiai.  
 
Prevencija: laisvi, kūną pilnai dengentys drabužiai, odos 
purškalai nuo uodų. 
 
Pirmoji pagalba: šaltis. Įkąstą vietą reikia vėsinti. Pažeistos 
vietos nereikia tvarstyti, nepatariama klijuoti pleistro.  
 
 
BITĖS, VAPSVOS, ŠIRŠĖS, KAMANĖS 
 
Prevencija: prie šių vabzdžių reikėtų elgtis ramiai ir atsargiai. 
Jeigu jos skraido aplink - mosikavimas rankomis ir bandymas 
nuvyti širšes ir bites gali suerzinti.  
 
Jei nesate alergiški, jausite tiesiog skausmą, tvinksėjimą ir 
gėlimą įkąstoje vietoje. Jeigu įkandimo vietoje patinimas 
plinta, o simptomai sunkėja, reikėtų kviesti greitąją medicinos 
pagalbą.  
 
Net ir nealergiškam žmogui gali būti pavojingas atvejis, 
vabzdžiui įgėlus į burną ar ryklę, kai geriama iš stiklinės ar 
skardinės ir nepastebima ten įkritusių geliančių vabzdžių. 
Prasidėjus reakcijai atsiradęs patinimas gali užblokuoti 
kvėpavimo takus, todėl žmogus gali uždusti. 

Filmukas apie tai, kaip pagelbėti komandos nariui sustirus: 
https://www.youtube.com/watch?v=e3eimijVeLw 

Nuotr. aut. Mael Balland
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Pirmoji pagalba: įgėlus vapsvai ar bitei, svarbu apžiūrėti, ar 
neliko geluonies. Jį galima ištraukti pirštais ir jokiu būdu 
negalima spaudyti. Ištraukus geluonį, įkandimo vietą būtina 
dezinfekuoti.  
 
Pirmoji pagalba priklauso nuo reakcijos ir simptomų. Jeigu 
pasireiškia tik paraudimas, niežėjimas, pakanka prie įgėlimo 
vietos pridėti šaltą kompresą. Ant paraudusios odos galima 
uždėti vandeniu suvilgytą nosinę, servetėlę, rankšluostį. 
Sugeltą galūnę galima laikyti po srūvančiu vandeniu.  
 
Alerginę reakciją galima prognozuoti. Jeigu ankstesni 
vabzdžių įkandimai ar įgėlimai ilgai nepranykdavo, būdavo 
didelis patinimas, niežėdavo, galima tikėtis alergijos požymių. 
 
Žmogus, kuriam įgėlimai itin pavojingi, turėtų nešiotis 
vienkartinį adrenalino švirkštą: įgėlus vabzdžiui ir prasidėjus 
alerginiams simptomams, pats turėtų susileisti vaistų ir taip 
laimėtų daugiau laiko, kad galėtų pasiekti gydymo įstaigą. 
 

Filmukas apie alergines reakcijas įgėlus vabzdžiui (angl. k.)  
https://www.youtube.com/watch?v=0Ua3f7nDlpw 

Nuotr. aut. Mike Erskine

ERKĖS 
 
Prevencinės priemonės:  
 
1. Apranga. Eidami į žygį vilkėkite šviesiais drabužiais. 
Viršutinius drabužius rinkitės ilgomis rankovėmis, 
prigludusiomis prie riešo. Kelnės turėtų būti prigludusios prie 
kūno, sukištos į batus. Galvą apsaugokite gobtuvu ar kepure. 
 
2. Repelentai. Ant atvirų kūno vietų (veido, kaklo, rankų) 
naudokite medžiagas, kurios atbaido erkes arba jomis 
impregnuokite gamtoje dėvimus drabužius. Prisiminkite, kad 
repelentų poveikis trumpalaikis. 
 
3. Apsižiūrėkite. Dažniausios įsisiurbimo vietos yra kaklas, 
paausiai, kirkšnys, pažastys, kojų ir rankų sulenkimo sritys.  
 
4. Skiepai. Efektyviausia apsauga nuo erkinio encefalito – 
skiepai. Vakcina yra mokama, tačiau ligos gydymas ir 
reabilitacija kainuoja gerokai daugiau. Vakcinaciją geriausia 
pradėti žiemą arba ankstyvą pavasarį. Žmogus tampa pilnai 
apsaugotas praėjus dviem savaitėms nuo antrosios vakcinos 
dozės suleidimo.  
 
Pirmoji pagalba: pirmiausia nedelsiant ją ištraukite. 
Pasistenkite nespausti erkės kūnelio ir nenaudokite jokių 
aliejų, riebalų ar kitų tepalų. Įsisiurbusios erkės nereikėtų 
sukinėti prieš ar pagal laikrodžio rodyklę. Patogiausia traukti 
pincetu, kuo arčiau žmogaus odos, staigiu judesiu atgal. 
 
Likusią žaizdelę dezinfekuokite. Jei erkės galvutė liko odoje, 
nedraskykite – ją, kaip svetimkūnį, organizmas pašalins pats. 
 
Savijautą ir įkandimo vietą rekomenduojama stebėti mėnesį – 
per šį laiką pasireiškia erkių platinamų ligų simptomai. 
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Nuotr. aut. The Nigmatic 

UŽDUOTIS

Pradėk žygiams ruoštis iš anksto!  
 
Peržiūrėk namų vaistinėlėje esančias priemones, 
patikrink jų galiojimo laiką. Pasibaigusio galiojimo 
priemones sudėk į atskirą maišelį nešimui į vaistinę.  
 
Pagal F5 formą, susidaryk trūkstamų priemonių 
sąrašą.  

Nuotr. aut. Mika Baumeister
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