معاونت غذا و دارو – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

توصیه های مفید در مورد گزیدگی ها در سفر و در ایام تعطیالت عید نورروز

 .1هنگام تفرج در دشت و جنگل از دستکاری سنگها و راهپیمایی بدون کفش برای جلوگیری از گزش مار سمی و
عقرب خودداری نمایید.
 .2در هنگام مارگزیدگی بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیری کنید .عضو محل گزیدگی مار را
باید بی حرکت و هم سطح یا کمی پایین تر از سطح قلب نگه داشت .فرد گزیده شده را سریعا به مرکز درمانی
منتقل نمایید.
 .3در مارگزیدگی ،یك نوار محکم و پهن ،چند انگشت باالتر از محل گزیدگی مار بویژه اگر محل گزیدگی در دست
ها یا پاها باشد ببندید .هر  11تا  11دقیقه ،به مدت یك دقیقه نوار را باز کرده و دوباره ببندید .این کار باید تا
زمان آماده شدن پادزهر در بیمارستان ادامه یابد.
 .4هر چه سریعتر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را با تالش برای کشتن و یا گرفتن
مار از دست ندهید همچنین از سرد کردن عضو مارگزیده با آب سرد یا یخ خودداری کرد.
 .1گزش عقرب می تواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود .گرچه عالئم تهدیدکننده حیات و حوادث
منجر به مرگ نیز گاهی رخ می دهد ،ولی فرد مصدوم را باید به نزدیك ترین مرکز درمانی برای تزریق پادزهر
منتقل نمایید.
 .6تورم ناشی از گزش عقرب ،عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش
برای  4تا  6ساعت بوجود می آید و معموالً پس از  24ساعت بهبود می یابد.
 .7زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسرخ بروز نماید .از دستکاری کندوی
زنبور های خصوصاً وحشی خودداری کنید .حمله و گزش دسته جمعی زنبورها می تواند کشنده باشد.
 .8نیش زنبورعسل ماده ،به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی می ماند بنابراین برداشتن
سریع نیش از روی زخم ،جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است.
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 .9اگر فرد زنبورگزیده مشکل تنفسی داشت و یا تورم شدید و سریع در محل گزش بروز کرد ،باید به پزشك
مراجعه نماید.
 .11اقدامات اولیه در گزش های معمولی زنبور عبارتند از :محل زنبور گزیدگی را با آب و صابون بشوئید ،روی محل
زنبور گزیدگی کمپرس سرد یا کیسه محتوی یخ قرار دهید و به طور متوالی هر  11دقیقه یکبار کیسه یخ را از
روی پوست بردارید ،از قراردادن مستقیم یخ روی پوست اجتناب نمائید و از گرم کردن موضع بپرهیزید.
 .11در مناطقی که حشرات زیادی وجود دارد ،بهتر است روی پوست بدن مخصوصاً بدن کودك از کرمهای دور
کننده حشرات استفاده نمود .اما باید توجه داشت استفاده دائم از این مواد سبب حساسیت بیشتر می شود.
 .12برای پیشگیری از گزش حشرات در محیطهای باز،
پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان
بپوشانید.

