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Byla jsem okouzlena jeho
klidem dýchající atmosférou,
impozantním zámkem a stejně
tak zámeckou zahradou či při-
lehlým parkem.

Ze všeho nejvíce mě oslovil
mohutný platan, s kořeny 
v podobě polštářků pro hrou
znavené děti nebo snad milen-
ce, na jehož kmeni jsem za-
hlédla nikoliv nožem vyryté
srdce, ale pomalované barev-
nými křídami. Je přece máj -
lásky čas. Nemohu pominout
ani vstřícnost obyvatel, se kte-
rými jsme se seznámila jen tak,
mimoděk.

Odjížděla jsem s hřejivými
pocity, k čemuž jistě přispěla
dvě získaná ocenění - Cena
Benjamina Kinga za báseň
Letmý polibek uveřejněnou 
v almanachu Stoupající hvěz-
dy roku 2006 a Cena královny

Alisy za rok 2006 - nejúspěš-
nější talent roku. 

Věřím, že tímto potěším
všechny své příznivce i město
Bohumín, ke kterému převáž-
nou část života patřím.

Dagmar ČÍŽOVÁ

Úspěchy bohumínské básnířky
Ve dnech 4. až 6. května jsem se zúčastnila setkání autorů

nakladatelství Alisa, uskutečněného v malebném městečku
Opočno. 

● Alergie na hmyzí štípnutí

Hmyzí alergii u nás vyvolá-
vají většinou včely a vosy. Vče-
ly nejsou »přirozeně« agresiv-
ní. Většinou bodnou, když
jsou ohroženy nebo když cítí
nebezpečí. Včelí žihadlo je
ostnaté a nelze je po propích-
nutí kůže vytáhnout. Včela
proto po bodnutí umírá.

Vosy s sršni jsou naopak ve-
lice agresivní, zejména na pod-
zim, a sami napadají. Jejich ži-
hadlo je hladké, bez ostnů. Po
bodnutí je vosa snadno vytáh-
ne a může proto bodnout i ně-
kolikrát.

● Příznaky

Po včelím či vosím bodnutí
pozorujeme malý svědivý pu-
pen, který do pár dnů zmizí.
Nejde o alergii, ale o místní re-
akci na hmyzí jed. Místní aler-
gická reakce je větší. Objevuje

se bolestivý rudý otok, který se
může šířit a přetrvává několik
dnů.

Celkové reakce jsou nejzá-
važnější a nejnebezpečnější.
Projeví se velmi prudce celým
souborem pří-
znaků - duš-
nost, otoky,
průjem, studený pot, zrychle-
ný tep srdce, zrychlený dech,
mravenčení v končetinách,
promodrávání končetin, ne-
volnost, slabost, kolaps, gene-
ralizovaná kopřivka.

Vystupňovanou alergickou
reakcí mimořádné intenzity je
anafylaktický šok - což je velmi
nebezpečný stav, který vyžadu-
je okamžitou lékařskou po-
moc. Zabíjet může drastickým
poklesem krevního tlaku, oto-
kem krku či smrtelným zá-
chvatem astmatu. Každá zá-
važná alergická reakce se obje-

vuje vždy během 30 minut po
bodnutí, obvykle však již bě-
hem 10 minut.

● Co dělat v případě...

... bodnutí včelou - je po-
třeba vždy odstranit žihadlo,
abychom zabránili vstříknutí
dalšího jedu do kůže;

... lokální nealergické 
reakce v místě bodnutí - léč-

ba není nutná
žádná, není
zapotřebí vy-

hledat ani lékařskou pomoc;
... lokální alergické reakce

(bolestivý zvětšující se otok) -
lokálně studené obklady, není
nutno vyhledat lékařskou po-
moc;

... celkové alergické reakce
- (bolestivý zvětšující se otok)
- lokálně studené obklady s vy-
hledáním lékařské pomoci - 
s podáním celkových a lokál-
ních protialergických léků -
antihistaminik a kortikoidů;

... celkové anafylaktické
reakce - okamžité vyhledání
lékařské pomoci s podáním
příslušné léčby. Takového pa-

cienta je nutno sledovat na
lůžku (interního nebo dětské-
ho oddělení) i po odeznění té-
to reakce, a to nejméně po do-
bu 24 hodin.

Po každé takové příhodě by
měl být pacient vyšetřen v aler-
gologické ambulanci se stano-
vením dalšího postupu (vhod-
né diagnostické testy, vybave-
ní pohotovostním setem léků
a rozhodnutím o specifické 
alergenové terapii). Pacient 
alergický na hmyzí jed musí
být vybaven průkazkou alergika.

Každý pacient s prokáza-
nou přecitlivělostí na hmyzí
jed musí být vybaven poho-
tovostním setem (obsahuje
léky - autoinjekci adrenalinu,
antihistaminikum, kortikoid)
a návodem v jakém pořadí uži-
je léky v případě hmyzího bod-
nutí. Pacient by měl o svém o-
nemocnění informovat rodi-
nu, přátele a spoluzaměstnan-
ce, aby mu byli schopni při ná-
hlé reakci poskytnout pomoc.

Vlasta ZVOLÁNKOVÁ, 
Jana TOMÁNKOVÁ, lékařky

interního oddělení BMN, a. s.

Co dělat s alergií na včelí a vosí bodnutí
Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systé-

mu na látky, se kterými se většina z nás setkává ve svém pro-
středí. Termín »alergie« pochází z řeckého »allos ergos«, což
znamená »jiná reakce«.

Ten v něm hovoří o tom, že
jim v Orlové vyrůstá problé-
mové ghetto. »V Orlové 3 se
nám vytváří velký problém, vzni-
ká tam ghetto, které obývají větši-
nou Romové. Nevíme, co s tím. 
Z okolních měst - Bohumína 
a Rychvaldu - se k nám totiž začí-
nají stěhovat problémoví lidé,
protože tamní radnice si daly jako

podmínku přidělení bytu čistý
trestní rejstřík. My jsme v únoru
rozhodli, že uděláme v Orlové 3
služebnu městské policie. Chce-
me ji otevřít v srpnu.«

Slova orlovského starosty
zástupce Bohumína utvrzují 
v tom, že nekompromisní poli-
tika nulové tolerance začíná
být účinná. (balu)

»Nulová tolerance« je účinná
V deníku Právo byl v pátek 11. května zveřejněn rozhovor

se starostou Orlové Jiřím Michalíkem.

Aerobic show už tuto sobotu
V hale zimního stadionu 26. května v 8.45 hodin odstar-

tuje pátá aerobic show. Pořadatel Aerobic club Bohumín
připravil pro všechny účastníky maratón pohybu a pro divá-
ky nádhernou podívanou.

Cvičení povede také David Huf z Prahy, několikanásobný
mistr Evropy ve sportovním aerobicu. Vstupenky jsou sloso-
vatelné, hlavní cenou je DVD přehrávač. Výtěžek ze vstup-
ného bude darován stacionáři Salome Bohumín. Divácké
vstupné je symbolických 10 korun. Srdečně zveme! (ide)

lékař  radí


