Hur skulle du hjälpa en kvinna som blivit biten av en
huggorm?
Namn på medlemmarna i gruppen:
1. Läs tidningsartikeln nedan.
En svampplockare från Itis strövade i måndags omkring i skogen utan att ha hittat någon svamp.
Precis innan hon skulle hem upptäckte hon massor med fårtickor bredvid ett träd i närheten av bilen.
Kvinnan gick in under trädgrenarna för att plocka svampen. Efter att ha plockat svamparna gick kvinnan upp för en liten uppförsbacke mot bilen. Kvinnan märkte snart att allt inte var som det skulle.
”Jag började må jättedåligt och började svettas. Jag trodde att det berodde på att jag hade varit förkyld
i två veckor. Därför förstod jag inte direkt vad som hade skett. Då tittade jag under jeansen
på mina ben och upptäckte ett märke från ett bett”, berättar kvinnan.
En huggorm hade bitit kvinnan genom jeansen när hon plockade svamp under trädet!
(Källa: Iltasanomat 28.9.2011)

Kvinnan blev förskräckt när hon upptäckte att hon blivit biten av en huggorm.
Hur hade ni kunnat hjälpa svampplockaren och ge henne råd om ni hade varit på plats?

Hur hade ni gjort på det sätt ni berättar?
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2. Planera och genomför en undersökning och ta reda på mer om symptomen för huggormsbett och hur det behandlas. Använd formuläret för undersökningsplanen i planeringen av undersökningen.
UNDERSÖKNINGSPLAN
Namn på undersökning (Hitta på ett namn som beskriver er undersökning):
Undersökare:
Undersökningsproblem:
• Vilka symptom ger ett huggormsbett hos människan?
		

• Vilken typ av första hjälpen ger man till patienten? Varför?

		

• Vilken typ av fortsatt behandling ger man patienten? Varför?

		

• Hur kan man undvika huggormsbett?

		

• Hur kan man förbereda sig inför huggormsbett?

Hur genomförs undersökningen? (Var söker man efter information? Var samlar man informationen? Vad gör man med den information man hittat?)

Hur beskriver man resultaten av undersökningen och presenterar den för
andra?

Arbetsfördelning och tidtabell: (Hur är arbetsfördelningen i gruppen? Enligt
vilken tidtabell görs undersökningen?)
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3. Genomför undersökningen enligt planen.
4. Upprätta en rapport som beskriver undersökningsresultaten
(OBS! Informationen i rapporten kan även visas med bilder och diagram)
5. Läs tidningsartikeln i början av inlärningen på nytt och fundera över följande:
Vilken typ av första hjälpen skulle man ha gett kvinnan som blev biten?

Jämför de råd ni hittade i början av inlärningen med de råd ni gav efter undersökningen.
Vad upptäckte ni?

Hur kan ni dra nytta av det ni lärt er i ett ert eget liv?
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