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پيشگيري از مسموميت ناشی پيشگيري از مسموميت ناشی 

  هاها  گزیدگیگزیدگیاز از 

  

 

 بلند و شلوار بلند به  هاي باز، پيراهن آستين   در محيط

 كودكان بپوشانيد.

 

 : درمان        

   وجود ندارد و   “   بند” یا  " دراكوال   "براي سم حشره

 شود. خود خوب مي عارضه بعد از مدتي خودبه

  روي پوست و  " بند   " یا  "   دراكوال " له شدن حشره

یا خاراندن پوست سبب انتشار سمم و تشمدیمد          

 هاي روي پوست  خواهد شد. زخم

        ،براي تخفيف عارضه پوستي سم حشمره دراكموال

توان در ساعات ابتدایي، با آب و صابون معممولمي    مي

داشمتمن      محل عارضه را شستشو داد و با تميز نگه

توان از بروز مشكالت ثانویه ازجملمه   محل عارضه مي

هاي باكتریایي جلوگيري كرد همچنين هرچمه   عفونت

 تر باشد شدت عارضه بيشتر است.   پوست مرطوب

 طور تجربي استعمال الكل سفيد بر روي مموضم       به

تواند در كاهش  آلوده به سم حشره دراكوال یا بند مي

 عالئم مؤثر باشد.

 پيشگيري:
 

   براي پيشگيري از گزش حشرات عالوه بر نصب تموري

كمنمنمده و       هاي محافظت ها، پوشيدن لباس به پنجره

،  استفماده از    هاي باز غيرشهري بلند در محيط آستين

 كش در شب توصيه مي شود. بند و مواد حشره پشه

   نگهداري حيوانات خانگي باعث تجم  بيشتر حشمرات

شود. بنابراین الزم است نگهداري حيوانات اهملمي     مي

 توأم با رعایت بهداشت باشد. 

      اگر در محل زندگي درختان زیادي وجود دارد بمایمد

هاي خانه از توري استفماده شمود و در          براي پنجره

 ها روي درخت خودداري شود. ها از آویختن لباس  پارك

      در مناطقي كه حشرات زیاد وجود دارد، بهتمر اسمت

هماي     روي پوست بدن مخصوصاً بدن كودك از كمرم   

دوركننده حشرات استفاده نمود. اما باید توجه داشمت   

استفاده دائم از این مواد سبب حساسيت بميمشمتمر       

 .شود مي

 كاري و زنبورها  وجه كندوي زنبورعسل را دست هيچ به

 را تحریك نكنيد.

 جاي نابود كمردن     اگر در نزدیكي خود زنبور دیدید به

 كش، موقتاً آن منطقه را ترك كنيد.  آن با مگس

 هایي بارنگ روشن و اسمتمفماده از       از پوشيدن لباس

عطرهاي تند در مناطقي كه حشرات زیادي دارند، جداً 

خودداري كنيد؛ زیرا تمام این موارد بماعمث جم ب        

  .شود ها مي زنبور

 

 

زند و نمه گماز        نه نيش مي“  بند” یا “  دراكوال” حشره 

كند  و محركي ترشح ميگيرد بلكه تركيبات سمي  مي

كه باعث ایجاد زخم در محل عبور خود از روي پوست 

 شود.  مي

باعث ایجاد صمدممات     “  بند” یا “  دراكوال” سم حشره 

صورت قمرممزي،    عالئم بهشود.   بافتي، زخم و تاول مي

هاي كوچك همراه با خارش و در  بروز تاول و یا جوش

 پوسته شدن پوست است. انتها ورقه شدن و پوسته
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 گزیدگی با حشرات



زنبور گزیدگي ممكن است در اثر نيش  انموا  زنبمور        

 مانند زنبورعسل و زنبور سرخ بروز نماید.

عالئم زنبور گزیدگي معمواًل در عمر  چنمد سماعت         

طور مكرر    شود. زنبورها و زنبورهاي سرخ به  ناپدید مي

سمادگي عفونمي      ها بمه    زنند و محل گزش آن نيش مي

 شود. مي

هم در ناحيمه   چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و آن

توانمد    تمر اسمت و ممي        گردن و سر بروز نماید، جدي 

 تهدیدكننده زندگي باشد.

 

 

 

 

 درمان:  

 گزیده ، خصوصاً كودكان را در اسر  وقت   فرد عقرب

 به بيمارستان منتقل نمایيد.  

   هماي بوممي كمشور مما در ناحيمه              برخي از عقرب

اند و فمرد      خوزستان ،كرمان و كاشان بسيار خطرناك

گزیده براي تزریق سرم ضمد زهمر بایمد بمه             عقرب

 بيمارستان منتقل شود.

 شدن پادزهر ادامه یابد.

در مارگزیدگي باید از سرد كردن عضو با آب سرد   -7

 یا یخ خودداري كرد.

هاي حساسيتي شدید  در مارگزیدگي عالئم واكنش  -8

مانند عطسه، مشكل در تنفس یا تورم سری  و شمدید،  

درد شكم، تهو ، سرگيجه، درد قفسه سمينه، خرخمر      

ها ازجمله ممواردي همستند     صدا و كبودشدن رنگ لب

 كه سریعاً باید به اورژانس مراجعه شود.

مارگزیدگي در كودكان، بيماران قلمبي، دیمابتي،          -9

افراد مسن و معلولين حركتي و بيماران مبتالبه آلرژي   

 تر است. بسيار خطرناك

تمر    گزش متعدد مار در ناحيه سر و گردن خطرنماك   -01

 است. 

 مار افعی: -1

  تا  0بروز درد تيز و سوزاننده در محل گزش مار افعي

 دقيقه بعد از گزش  5

   ساعت بعد از گزش  كه ممكن اسمت     4تورم نيم تا

ساعت افزایش یافته و كل انمدام     04-44در عر  

 مبتال را درگير نماید.  

 هاي كوچك در محل گزش احتمال بروز تاول 

 ساعت پس از گزیدگي 63-44 

  حسي در اطمرا        بروزعالئم: تهو  و استفراغ، بي

دهان، صورت و پوست سر و گزگز نوك انگشمتمان،   

 حالي و سرگيجه  تب و لرز، تعریق، ضعف و بي

 از مشخصه هاي مهم گزیدگی با مار افعی : 

صورت خونریزي از بيمني،     اختالالت انعقادي خون  به

وجود خون در خلط، خون در ادرار، خون در ممدفو ،  

 خونریزي در شكم و داخل چشم و مغزمي باشد.  

اختالل در عملكرد كليه، كاهش سطح هوشمياري و    

 عروقي از عالئم گزش مار افعي است. -شوك قلبي

 

 

 

 

 درمان زنبورگزیدگی  :

       نيش زنبورعسل ماده، به كيسه محتوي زهمر متمصل

ماند و محتویمات   است و پس از گزش در زخم باقي مي

شود. بنابراین برداشمتن     كيسه زهر به زخم منتقل مي

سری  نيش از روي زخمم، جهمت جلوگميري از ورود         

 بيشتر سم به زخم ضروري است.

      اگر فرد زنبور گزیده مشكل تنفسي داشت و یا تمورم

شدید و سری  در محل گزش بروز كرد، باید به پزشك  

 مراجعه نماید.

               اگر سمابقه واكنمش حساسميتي شمدید بمه نيمش

زنبوردارید، با پزشك خود براي مقابله با آن ممشورت    

 .كنيد

        فرد زنبور گزیده براي چند روز ازنظر تشدید درد یما

باقي ماندن تورم یا عالئم شبيه آنفوالنزا و یا تب بایمد   

تحت نظر باشد و در صورت بروز این عالئم سریعاً بمه       

 پزشك مراجعه شود.

 هاي معمولي زنبور شستمشوي     اقدامات اوليه در گزش

 محل زنبور گزیدگي با آب و صابون است.

           روي محل زنبور گزیدگي كممپرس سمرد یما كيمسه

دقيقمه    05طور متوالي همر    محتوي یخ قرار دهيد و به

بردارید. از قرار دادن  بار كيسه یخ را از روي پوست یك

مستقيم یخ روي پوست اجتناب نمایيد و از گرم كردن 

 موض  بپرهيزید.

         براي جلوگيري از گزیدگي حشرات در هنگمام سمفر

بند و یا دیگر وسایل ایمني را هممراه     كش، پشه حشره

 داشته باشيد.   

 سایر مارها : -2

    ازعالئم گزیدگي با مار كبري و مار مرجان،  افتادگمي

آلودگي، ضعف عضالني، فلج، اخمتمالل    ها، خواب پلك

تكلم و تنفس، آبریزش از دهان، استفراغ و تمهمو      

 است.

       عالئم گزیدگي با مار آبي )دریایي( ، درد عضالنمي و

 اي یا سياه است. تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه

 درمان :

قبل از انتقال مصدوم به مركز درماني باید بيمار را     -0

 ازحد او جلوگيري نمایيد.    آرام كنيد و از حركات بيش

تر فرد مارگزیده را بمه اورژانمس          هر چه سری   -4

بيمارستان منتقل كنيد و زمان را با تالش براي كشتن و 

 یا گرفتن مار از دست ندهيد.

مصدوم مارگزیده را باید از محل حادثه )جمهمت        -6

 جلوگيري از حمله مجدد مار( دور كرد.

حمركمت و        عضو محل گزیدگي مار را باید بمي     -4 

 تر از سطح قلب نگه داشت. سطح یا كمي پایين هم

ستن یك نوار محكم و پهن، چند انگشت باالتر از     -5

هما   ویژه اگر محل گزیدگي در دست محل مارگزیدگي به

 .الزامي است یا پاها باشد

قمدر   بستن نوار باالتر از محل مارگزیدگي نباید آن  -3

سفت باشد كه جریان خون اندام را مختل كند. اگر ورم  

باعث سفت شدن نوار شد، آن را بازكنيد و از محملمي   

دقيقه نوار را  0دقيقه، به مدت  05تا 01باالتر ببندید. هر  

بازكرده و دوباره ببندید. این كار باید تا زممان آمماده      

 

تواند منجر به بروز درد شدید در ناحيه  گزش عقرب مي 

گزش شود اما عالئم تهدیدكننده حيات و حوادث منجر 

 دهد. ندرت رخ مي به   مرگ به

تورم ناشي از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحيه گزش 

حسي و سوزش در ناحيه گزش براي  است و احساس بي

 44آید و معممواًل پمس از          ساعت به وجود مي 3تا  4

 یابد. ساعت بهبود مي

 

 مارگزیدگی      

 عقرب گزیدگی 

 گزیدگی با زنبور


