
 هاي دگیگز مسموميت ناشي از   پيشگيري از

 عالئم گزش توسط مار افعي 

درد تيز و سوزاننده در محل    عالئم گزيدگي با افعي .1

دقيقه بعد از گزش    5تا    1گزش است كه در عرض  

 شود. ظاهر مي 

ساعت بعد   4تورم در محل گزيدگي مار افعي نيم تا  .2

- 24كه ممكن است در عرض    دينمايماز گزش بروز  

درگير    12 را  مبتال  اندام  و كل  يابد  افزايش  ساعت 

 نمايد.  

ساعت پس از گزيدگي افعي، ممكن    24-36در طي   .3

 ی كوچك در محل ايجاد شوند. هاتاول است  

ي در حسيبغ،  از عالئم گزش مار افعي تهوع و استفرا  .4

نوك   گزگز  و  سر  پوست  و  صورت  دهان،  اطراف 

و   ضعف  تعريق،  لرز،  و  تب  و  حاليبانگشتان،  ي 

 سرگيجه است. 

ی  هانشانهعالئم و    نيترمهم و    نيترمشخصيكي از   .5

با   و  هايافعگزيدگي  بوده  انعقادی خون  اختالالت   ،

خلط،  به در  خون  وجود  بيني،  از  خونريزی  صورت 

خون در ادرار، خون در مدفوع، خونريزی در شكم و  

 . شودي مداخل چشم و مغز مشاهده  

اختالل در عملكرد كليه، كاهش سطح هوشياری و   .6

 عروقي از عالئم گزش مار افعي است.  -شوك قلبي

 

 

 ارها عالئم گزش توسط سایر م

مرجان .1 مار  و  كبری  مار  با  گزيدگي  افتادگي    عالئم 

اختالل  آلودگخواب،  هاپلك  فلج،  ي، ضعف عضالني، 

 تكلم و تنفس، آبريزش از دهان، استفراغ و تهوع است.

و   .2 درد عضالني  )دريايي(  آبي  مار  با  گزيدگي  عالئم 

 ی يا سياه است. اقهوه تغيير رنگ ادرار به رنگ  

 ار گزیدگياقدامات درماني هنگام م

در هنگام مارگزيدگي قبل از انتقال مصدوم به مركز   .1

  ازحدشيببيمار را آرام كنيد و از حركات    درماني بايد

 او جلوگيری نماييد. 

)جهت    دهيمارگزمصدوم     .2 حادثه  محل  از  بايد  را 

 جلوگيری از حمله مجدد مار( دور كرد.

  سطح همو    حركتي بضو محل گزيدگي مار را بايد  ع .3

 از سطح قلب نگه داشت.  ترنييپايا كمي  

از   .4 بستن يك نوار محكم و پهن، چند انگشت باالتر 

مارگزيدگي   در   ژهيوبهمحل  گزيدگي  محل  اگر 

 ست. يا پاها باشد، ضروری ا  هادست 

نبايد   .5 مارگزيدگي  محل  از  باالتر  نوار   قدر آنبستن 

سفت باشد كه جريان خون اندام را مختل كند. اگر  

نوار شد،   باعث سفت شدن  از    ديبازكن  آن راورم  و 

  1دقيقه، به مدت    15تا    10محلي باالتر ببنديد. هر  

و دوباره ببنديد. اين كار بايد تا   بازكردهدقيقه نوار را  

 دن پادزهر ادامه يابد. زمان آماده ش 

در مارگزيدگي بايد از سرد كردن عضو با آب سرد يا     .6

 يخ خودداری كرد. 

چه   .7 اورژانس    دهيمارگزفرد    ترعيسرهر  به  را 

برای   تالش  با  را  زمان  و  كنيد  منتقل  بيمارستان 

 كشتن و يا گرفتن مار از دست ندهيد.

مارگزيدگي عالئم   .8 ی حساسيتي شديد  هاواكنش در 

مانند عطسه، مشكل در تنفس يا تورم سريع و شديد،  

درد شكم، تهوع، سرگيجه، درد قفسه سينه، خرخر  

مواردی هستند    ازجمله هالب رنگ  و كبودشدنصدا 

 كه سريعاً بايد به اورژانس مراجعه شود.

مارگزيدگي در كودكان، بيماران قلبي، ديابتي، افراد     .9

حركتي   معلولين  و  بيماران  مسن  آلرژی    مبتالبهو 

 است.   ترخطرناك بسيار  

 

 
 



 گزش حشرات 

ناحيه    تواندي مگزش عقرب   بروز درد شديد در  منجر به 

گزش شود اما عالئم تهديدكننده حيات و حوادث منجر به  

   .دهديمرخ    ندرتبه مرگ  

 اقدامات درماني 

، خصوصاً كودكان را در اسرع وقت  دهيگزعقرب فرد   .1

 به بيمارستان منتقل نماييد.  

از   .2 ناحيه  هاعقرب برخي  در  ما  كشور  بومي  ی 

و فرد   اندخطرناك و كاشان بسيار    كرمان  خوزستان،

سرم    دهيگزعقرب  تزريق  زهربرای  به   ضد  بايد 

 بيمارستان منتقل شود. 

تورم ناشي از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحيه   .3

ي و سوزش در ناحيه  حسيبگزش است و احساس  

و معموالً    ديآيم   به وجودساعت    6تا    4گزش برای  

 . ابدييمساعت بهبود    24پس از  

زنبور گزيدگي ممكن است در اثر نيش  انواع زنبور   .4

 مانند زنبورعسل و زنبور سرخ بروز نمايد. 

ماده، به كيسه محتوی زهر متصل    نيش زنبورعسل .5

و محتويات    مانديماست و پس از گزش در زخم باقي  

بنابراين برداشتن  ؛  شودكيسه زهر به زخم منتقل مي

ورود   از  جلوگيری  زخم، جهت  روی  از  نيش  سريع 

 بيشتر سم به زخم ضروری است. 

ساعت   .6 در عرض چند  معموالً  گزيدگي  زنبور  عالئم 

 شود. ناپديد مي 

مشكل تنفسي داشت و يا تورم    دهيزنبور گزد  اگر فر   .7

شديد و سريع در محل گزش بروز كرد، بايد به پزشك  

 مراجعه نمايد. 

تشديد درد يا   نظر   ازفرد زنبورگزيده برای چند روز   .8

باقي ماندن تورم يا عالئم شبيه آنفوالنزا و يا تب بايد  

تحت نظر باشد و در صورت بروز اين عالئم سريعاً به  

 پزشك مراجعه شود. 

  نيش   به  شديد  حساسيتي  واكنش  سابقه  اگر .9

  مشورت   آن  با  مقابله  برای  خود  پزشك با  زنبورداريد،

 .كنيد

گزش  از  گيري  پيش  براي  هایي  کار  راه 

 حيوانات

ي از دست  طوركلبه   هايدگيگزبرای پيشگيری از بروز   .1

 . ديينمازدن به جانوران گزنده خودداری  

از گزيدگي حشرات در هنگام سفر   .2 برای جلوگيری 

و يا ديگر وسايل ايمني را همراه   بندپشه ، كشحشره 

 داشته باشيد.   

  بر   عالوه  توانمي  حشرات  گزش  از  پيشگيری  برای .3

  هایلباس   پوشيدن  ها،پنجره   به  توری  نصب

  باز  هایمحيط  در  بلندآستين  و  كنندهمحافظت 

  شب   در  كشحشره  مواد  و  بندپشه   از  غيرشهری،

 . نمود  استفاده

  است  بهتر  دارد،  وجود  زياد  حشرات  كه  مناطقي  در .4

  های كرم  از  كودك  بدن  مخصوصاً  بدن  پوست  روی

  داشت  توجه  بايد  اما  نمود؛  استفاده  حشرات  دوركننده

  بيشتر   حساسيت  سبب  مواد  اين  از  دائم  استفاده

 . شودمي

  به  بلند  شلوار  و  بلندآستين   پيراهن  باز،  هایمحيط  در .5

 بپوشانيد   كودكان

  از   استفاده  و  روشن   بارنگ  هاييلباس   پوشيدن  از .6

  دارند،   زيادی  حشرات  كه  مناطقي  در  تند  عطرهای

  باعث  موارد  اين  تمام  زيرا  كنيد؛  خودداری  "  جدا

 . شودمي  هازنبور   جذب

  زنبورها  و  كاریدست   را  زنبورعسل  كندوی  وجههيچبه .7

 . نكنيد  تحريك  را

 ي معمولي هاگزشاقدامات اوليه در  

كيسه   .1 يا  سرد  كمپرس  گزيدگي  زنبور  محل  روی 

دقيقه   15متوالي هر    طوربه محتوی يخ قرار دهيد و  

  قرار دادن . از  ديبردارپوست كيسه يخ را از روی    باركي

اجتناب   پوست  روی  يخ  گرم    ديينمامستقيم  از  و 

 كردن موضع بپرهيزيد. 

 

 

 

 مدیریت غذا و دارو

    ها مسموميت  از پپيشگيري  هفته

 ( 1401  ماه  آبان هفتم  تا   اول )


