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 ديتا

 تنها شده انجام هاي بررسي و معاينات به توجه با، ايد كرده مراجعه انسژاور به گزيدگي زنبور علت به شما..............................................  آقاي/  خانم گرامي بيمار

 شما در عمومي و مهم عوارض و خطرناك و شديد هاي نشانه حاضر حال در و شود مي مشاهده موضعي عاليم همراه به.............................. ي ناحيه در زنبور گزش

 . بازگرديد منزل به توانيد مي و نداشته بيمارستان در بستري به نياز فعال بنابراين، ندارد وجود

 عاليم و شده بدن وارد گزش از پس زنبور زهر،باشد مي همراه ناراحتي و درد احساس با اغلب كه است حشرات هاي گزش انواع ترين شايع از يكي گزيدگي زنبور 

 : كند مي بروز گزيدگي زنبور از پس معموال زير

  گزش محل در درد -

  قرمزي و تورم -

  سوزش و خارش -

  خستگي و ضعف احساس -

  خفيف تب -

 . باشد تر گبزر ضايعه است ممكن كمي افراد در اما شود مي برطرف ساعت 42 طول در و بوده متر سانتي 5 از كمتر موارد اكثر در گزش محل در برجستگي قطر 

 . شود مي ديده كمي بسيار افراد در تنها زنبور زهر به نسبت( بدن كل خارش و قرمزي يا نفس تنگي مثل) شديد بسيار حساسيت بروز 

  نداريد كزاز واكسن تزريق به نياز مناسب واكسيناسيون ي سابقه به توجه با □

 است شده تزريق شما براي كزاز واكسن، واكسيناسيون قديمي يا نامشخص ي سابقه به توجه با □

 

 : كنيد توجه زير هاي توصيه و نكات به بهبودي زمان تا ترخيص از پس

 كيسه) كنيد استفاده اول ساعت 42 طول در يخ ي كيسه يا سرد كمپرس، سرد آب دوش از توانيد مي، شود مي خارش احساس كاهش باعث ضايعه كردن خنك 1.

 با توانيد مي را كار اين، نماييد جلوگيري پوست با يخ مستقيم تماس از، دهيد قرار پوست روي بر دقيقه 42 مدت به و پيچيده اي پارچه پوشش يك در را يخ ي

 ( كنيد تكرار ساعت 1 ي فاصله

 دهيد قرار شكلي به خود اندام زير در را بالش عدد دو يا يك) دهيد قرار بدن سطح از باالتر( نشستن يا خوابيدن هنگام) را خود اندام توانيد مي تورم كاهش براي 4.

 . بود خواهد موثر اول عتاس  42 در خصوص به كار اين(، بگيرد قرار قلب از باالتر ارتفاع در و كرده تكيه آن روي بر شما پاي يا دست كه

 تان خانواده اعضاي يا شما در كهير و پوستي يا تنفسي هاي حساسيت، آسم به ابتال ي سابقه يا و حشرات ساير يا زنبور نيش به شديد حساسيت ي سابقه گر ا 3.

 . دهيد اطالع پزشك به حتما دارد وجود

 . كنيد خودداري گزش محل از باالتر اندام محكم بستن يا ضايعه روي بر شديد فشار ايجاد از 2.

 . كنيد مصرف دستور طبق را دارو همان فقط است شده تجويز شما براي خاصي داروي ترخيص هنگام كه صورتي در 5.

 . كنيد استفاده لوفنژ يا ناپروكسن، بروفن،استامينوفن مثل معمولي درد ضد داروهاي از توانيد مي ناراحتي و درد كاهش براي 6.

 حداكثر) هيدرامين ديفن يا فكسوفنادين، ستيريزين، لوراتادين،زين هيدروكسي، پرومتازين مثل مختلف هيستامين آنتي داروهاي از توانيد مي عاليم بهبود براي 7.

 ( پزشك نظر طبق ترجيحا. )نماييد استفاده(  روز در بار سه

 كه مهم هاي فعاليت انجام از آنها مصرف از پس بنابراين، شود مي شديد آلودگي خواب ايجاد باعث موارد اغلب در هيستامين آنتي داروهاي مصرف كنيد توجه 8.

 .كنيد پرهيز كامال( رانندگي خصوص به) دارند ذهني تمركز به نياز

 . كنيد خودداري جدا داروها اين ي خودسرانه مصرف از بنابراين، ندارد خوراكي بيوتيك آنتي مصرف به نياز موارد اغلب در گزيدگي زنبور درمان.9

  بيماران راهنماي                              زنبورگزيدگي 
 

 



 پزشك دستور بدون و خودسرانه طور به(  پردنيزولون، هيدروكورتيزون، بتامتازون، دگزامتازون مثل) دار كورتون خوراكي يا تزريقي مختلف تركيبات مصرف از 12.

 . نماييد خودداري كامال

 . نكنيد استفاده عنوان هيچ به( خوراكي يا موضعي) ناشناخته گياهي تركيبات از 11.

 به اما، دهيد اطالع خود پزشك به حتما(  آسپيرين يا كورتون انواع مثل) كنيد مي مصرف دائم طور به را ديگري داروهاي خاصي بيماري براي كه صورتي در 14.

 . نكنيد قطع يا نداده تغيير را دارو مصرف خودسرانه طور به وجه هيچ

  شود مي پوستي شديد عفونت بروز و شدن زخمي باعث آنها خارش، كنيد خودداري ضايعات خاراندن از 13.

 . نشود عفونت و زخم دچار شما پوست خواب در خصوص به ضايعات ي ناخواسته خاراندن صورت در تا داريد نگاه كوتاه كامال را خود هاي ناخن 12.

  كنيد استفاده پوست روي بر( هيدروكورتيزون)  خفيف هاي كورتون يا كاالندوال، كاالمين مثل پمادهايي از توانيد مي شديد خارش احساس كاهش براي 15.

 . نكنيد استفاده ضايعات روي بر اكسيژنه آب يا بتادين يا الكل از 16.

 . ندارد استريل گاز و باند با شدن پوشيده و پانسمان به نياز گزيدگي زنبور 17.

، گرم آب با تماس ال) مث آنها شدن گرم از بايد بنابراين، شود مي آنها خارش احساس شدن بيشتر و ضايعات التهاب و قرمزي تشديد باعث موارد اغلب در گرما 18.

 . شود پرهيز(  گرم هواي در فعاليت، داغ آب بخار

 . كنيد محدود كامال را ضايعه روي بر آفتاب مستقيم تابش 19.

 . نشود آنها تحريك باعث مختلف مواد با ضايعه تماس تا كنيد تن بر بلند هاي پاچه و آستين با پوشيده و نخي كامال هاي لباس 42.

 .كنيد محدود امكان حد تا را(  فروشي گل يا پارك يا باغ در حضور مثال)  گياهان و ها گل با خود تماس 41.

  شود گيري پيش ثانويه هاي عفونت بروز از تا داريد نگاه تميز كامال را پوست و كرده استحمام مرتب طور به 44.

 و نموده جلوگيري شوينده مواد و كف با ضايعات مدت طوالني تماس از و نكنيد استفاده ها لباس شستن و استحمام براي معطر ي شوينده مواد يا ها صابون از 43.

 . نماييد خشك را گزش محل شستشو از پس بالفاصله

 . كنيد پرهيز بهبودي زمان تا گزش ي ناحيه موهاي تراشيدن و اصالح از 42.

 . كنيد دوري آنها فضوالت و پرندگان، حيوانات با نزديك تماس از 45.

 . نماييد جلوگيري گزش محل پوست با غبار و گرد و خاك تماس از 46.

 . كنيد خودداري ضايعه روي بر مختلف آرايشي هاي لوسيون و ها كرم انواع استعمال از 47.

 . دهيد كاهش امكان حد تا را( شديد و تند بوهاي با بويژه) اسپري و عطر انواع و شوينده، آرايشي، بهداشتي مواد هرگونه مصرف 48.

 . نكنيد استفاده مو رنگ مانند غيرضروري بهداشتي يا شيميايي مواد از كامل بهبودي زمان تا 49.

 . كنيد خودداري عمومي استخرهاي در كردن شنا از 32.

 . نماييد خودداري دود انواع با تماس و قليان و سيگار استعمال از امكان حد تا 31.

 . بنوشيد كافي مايعات و باشيد داشته كافي استراحت، كرده خودداري گرم هواي در بويژه شديد خستگي و جسماني سنگين هاي فعاليت انجام از 34.

 يا كار محيط در نيز و داشته وجود شما در( بدن كل خارش و قرمزي يا نفس تنگي مثل) حشرات ساير يا زنبور نيش به نسبت شديد حساسيت ي سابقه اگر 33.

 ايمني سيستم و يژآلر متخصص به زدايي حساسيت هاي مان در و تكميلي هاي بررسي جهت شود مي توصيه دارد وجود مجدد گزش بروز احتمال تان زندگي

 .كنيد مراجعه

 : كنيد مراجعه پزشك يا انسژاور به مجددا زير عاليم از يك هر بروز صورت در

  ساعت 42 از پس عاليم بهبودي عدم -

  آن شديد دردناكي يا گسترش و ضايعه تورم تشديد -

  داروها مصرف وجود با ضايعه شديد بسيار خارش -

  ضايعات شدن زخمي يا تاول بروز -

  ضايعه گرمي و قرمزي تشديد -

  گزش محل از بدبو و چركي ترشح -

  بدن سراسر در پوستي ضايعات يا كهير بروز -

  بدن سراسر در خارش احساس -

 (  سينه خس خس)  صدادار تنفس يا تنفس سختي، نفس تنگي -

  گلو گرفتگي يا سرفه -

  بلع سختي و اختالل -

  دهان از( دهان آب) بزاق ريختن بيرون -

  ها لب و گلو، حلق، زبان تورم -

  پاها و دست يا صورت، چشم اطراف تورم -



  خونريزي هرگونه -

  لرز و تب -

  سرگيجه يا سردرد -

  شديد تعريق يا پريدگي رنگ -

  قلب تپش يا سينه ي قفسه سنگيني يا درد -

  شكم درد يا استفراغ و تهوع، اسهال -

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

  شديد آلودگي خواب يا حالي بي و ضعف -

 شديد آلودگي خواب خصوص به داروها مصرف از ناشي عوارض بروز -

 

 : شديد گزيدگي زنبور دچار مجددا آينده در گرا

 . كنيد حفظ را خود خونسردي و باشيد آرام -

 . برويد ايمني محيط به، شده دور محل آن از سريعا -

 . كنيد خودداري شديد و زياد فعاليت و حركت از -

 . بكشيد نفس عميق و آرام -

 انجام ضايعه طرف دو دادن فشار يا تميز و تيز نوك جسم يك از استفاده با توانيد مي را كار اين) كنيد خارج گزش محل از را زنبور نيش ي مانده قي با سريعا -

 ( دهيد

 پارچه دستمال يك از استفاده با و( شود سوزش و درد تشديد باعث است ممكن سرد بسيار آب از استفاده كنيد دقت) بشوييد صابون و شير آب با را گزش محل -

 . نماييد خودداري ضايعه شديد مالش و ساييدن از، كنيد خشك تميز كتاني اي

 . بماليد ضايعه روي بر هيدروكورتيزون يا كاالندوال، كاالمين پماد كمي مقدار -

 . نماييد عمل كامال باال هاي توصيه به بهبودي زمان تا -

 :كنيد مراجعه انسژاور مركز يا پزشك به حتما زير موارد در -

 . است ها چشم و بيني يا دهان داخل، گردن، صورت، سر در گزش محل اگر ·

 . ايد شده متعدد و مختلف ي نقطه چندين در گزش دچار اگر ·

 . است كرده بروز شما در باال عاليم از يك هر اگر ·

 . داريد را حشرات ساير يا زنبور نيش به شديد حساسيت ي سابقه اگر ·

 . دارد وجود شما در كهير و پوستي يا تنفسي هاي حساسيت، آسم به ابتال ي سابقه اگر ·

 .گذرد مي سال 12 از بيش ايد كرده تزريق كزاز واكسن كه زماني آخرين از اگر ·

 

 مهر وامضاي پرستار                               وامضاي پزشك             مهر 
 


