
 

 عقرب گزیدگی

 بخش  اورژانس 

 بازنگری دوم—واحد آموزش سالمت

نوبت درجه حرارت بدن خود را با  2در صورت امكان روزانه 

 تب گير اندازه گيري كنيد. 

انس ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اور

 يا پزشك مراجعه كنيد : 

  ساعت  22عدم بهبودي عاليم پس از 

  تشديد تورم ضايعه و گسترش يا دردناكي شديد آن 

   خارش و سوزش بسيار شديد ضايعه با وجود مصرف

 داروها 

  بروز تاول يا زخمي شدن ضايعات 

   تشديد قرمزي و گرمي ضايعه يا كبودي شديد آن 

  ترشح چركي و بدبو از محل گزش 

  )بروز درد شديد يا تورم يا تغيير رنگ )قرمزي يا كبودي

در سراسر اندامي كه دچار گزش شده است يا دردناك 

 شدن حركات اندام يا تغيير رنگ ناخن هاي آن       

  بروز كهير يا ضايعات پوستي در سراسر بدن 

  احساس خارش در سراسر بدن 

 سختي تنفس يا تنفس صدادار ) خس خس ، تنگي نفس

 سينه ( 

  سرفه ي شديد يا گرفتگي گلو 

  بيرون ريختن بزاق )آب دهان( از دهان 

 گلو و لب ها ، حلق، تورم شديد و قرمزي زبان 

 صورت يا دست و پاها ، تورم اطراف چشم 

  هرگونه خونريزي از هر نقطه ي بدن 

  درجه و حمالت لرز  83تب باالتر از 

  سردرد مقاوم به درمان با داروهاي ضد درد معمولي مثل

 استامينوفن و بروفن 

  سرگيجه شديد و پايدار 

  تشنج 

  رنگ پريدگي يا تعريق شديد 

   درد يا سنگيني و گرفتگي قفسه ي سينه يا تپش قلب 

 تهوع و استفراغ يا درد شكم ، اسهال 

 ( انگشتان، سفتي يا تورم مفاصل ) زانو، درد......، 

  ضعف و بي حالي يا خواب آلودگي شديد 

  بروز عوارض ناشي از مصرف داروها به خصوص خواب

 آلودگي شديد 
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و گزش عقرب   د  دي ش ر  سيا ي ب راحت ا و ن د  در ساس  ا اح ب

سوزنده و نيز ترس و اضطراب زياد همراه است. زهر عقرب پس 

مقدار ، از گزش وارد بدن شده و با توجه به درجه ي سميت آن 

زهر وارد شده و نيز ميزان حساسيت بدن نسبت به زهر عاليم 

حساسيت بسيار شديد )مثل ،مختلف و متفاوتي بروز مي كند 

، بي نظمي ضربان قلب ، تشنج ،بيهوشي ، تنگي نفس شديد 

قرمزي و خارش كل بدن( نسبت به زهر عقرب تنها در افراد 

 بسيار كمي ديده مي شود.

مكيدن آن يا بستن ، دقت كنيد كه از شكافتن محل گزش 

اين كار ، محكم اندام در باالتر از محل گزش بايدخودداري شود 

نه تنها به هيچ وجه باعث پيشگيري از بروز آسيب نمي شود 

 .بلكه مي تواند عوارض بسيار خطرناكي نيز ايجاد كند 

 توصيه های زمان ترخيص  :

 22روز )    1-8عاليم موضعي مانند درد و تورم حداقل به مدت  

 ساعت( ادامه مي يابند . 22 -

خنك كردن ضايعه باعث كاهش احساس درد و خارش مي 

كمپرس سرد يا كيسه ي يخ ، مي توانيد از دوش آب سرد ، شود

 ساعت استفاده كنيد. 22 -22در طول 

)كيسه ي يخ را در يك پوشش پارچه اي پيچيده و به مدت   

از تماس مستقيم يخ با ، دقيقه بر روي پوست قرار دهيد   22

ساعت   1اين كار را مي توانيد با فاصله   ، پوست جلوگيري نماييد

 تكرار كنيد( 

در صورتي كه هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز 

 شده است فقط همان دارو را طبق دستور مصرف كنيد. 

براي كاهش تورم مي توانيد اندام خود را )هنگام خوابيدن يا 

نشستن( باالتر از سطح بدن قرار دهيد )يك يا دو عدد بالش را 

در زير اندام خود به شكلي قرار دهيد كه دست يا پاي شما بر 

ين كار ا )روي آن تكيه كرده و در ارتفاع باالتر از قلب قرار بگيرد  

 ساعت اول موثر خواهد بود.   22به خصوص در 

براي كاهش درد و ناراحتي مي توانيد داروهاي ضد درد معمولي 

توصيه ، لوفن مصرف كنيد ژناپروكسن يا  ، بروفن،مثل استامينوفن

 مي شود از مصرف آسپيرين خودداري نماييد.

توجه كنيد مصرف داروهاي آنتي هيستامين در اغلب موارد باعث 

بنابراين پس از مصرف آنها ، ايجاد خواب آلودگي شديد مي شود 

از انجام فعاليت هاي مهم كه نياز به تمركز ذهني دارند )به 

 خصوص رانندگي( كامال پرهيز كنيد.  

ر صورتي كه براي شما آنتي بيوتيك خوراكي تجويز شده د

تنها همان دارو را دقيقا مطابق دستور و در ساعات معين ،است 

در ، مصرف كرده و حتما دوره ي درمان را تا پايان كامل نماييد 

غير اين صورت از مصرف خودسرانه ي اين داروها جدا خودداري 

 كنيد.  

در صورتي كه براي بيماري خاصي داروهاي ديگري را به طور  

دائم مصرف ميكنيد )مثل انواع كورتون يا آسپيرين ( حتما به 

اما به هيچ وجه به طور خودسرانه ، پزشك خود اطالع دهيد 

مصرف دارو را تغيير نداده يا قطع نكنيد. از خاراندن ضايعه 

خارش باعث زخمي شدن و بروز عفونت شديد ، خودداري كنيد 

 پوستي مي شود.

براي كاهش احساس خارش شديد مي توانيد از پمادهايي مثل  

كاالندوال يا كورتون هاي خفيف ) هيدروكورتيزون( بر ، كاالمين 

 روي پوست استفاده كنيد.  

 از الكل يا بتادين يا آب اكسيژنه بر روي ضايعه استفاده نكنيد.

هاي كامال نخي و پوشيده با آستين و پاچه هاي بلند بر لباس 

تن كنيد تا تماس ضايعه با مواد مختلف باعث تحريك آنها 

دقت كنيد كه لباس ها كامال گشاد و آزاد باشند تا تماس ، نشود

 خود آن ها با پوست باعث تشديد درد و ناراحتي نگردد.  

به طور مرتب استحمام كرده و پوست را كامال تميز نگاه داريد 

 تا از بروز عفونت هاي ثانويه پيش گيري شود.  

از صابون ها يا مواد شوينده ي معطر براي استحمام و شستن 

لباس ها استفاده نكنيد و از تماس طوالني مدت ضايعات با كف 

و مواد شوينده جلوگيري نموده و بالفاصله پس از شستشو محل 

 گزش را خشك نماييد.  

از اصالح و تراشيدن موهاي ناحيه ي گزش تا زمان بهبودي 

 پرهيز كنيد.  

پرندگان و فضوالت آنها دوري ، از تماس نزديك با حيوانات 

 كنيد.  

از تماس خاك و گرد و غبار با پوست محل گزش جلوگيري 

 نماييد.  

از استعمال انواع كرم ها و لوسيون هاي آرايشي مختلف بر روي 

 ضايعه خودداري كنيد. 

تا زمان بهبودي كامل از مواد شيميايي يا بهداشتي غيرضروري 

 مانند رنگ مو استفاده نكنيد.  

 از شنا كردن در استخرهاي عمومي خودداري كنيد. 

تا حد امكان از استعمال سيگار و قليان و تماس با انواع دود 

 خودداري نماييد.
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