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  عقرب گزیدگی 

هـاي   و در محـیط  زیر پوست درخت، بین هیزمهـا  در محیط خارج از خانه در شکاف و درز بین سنگها،عقرب ها اغلب 
این جانوران در طول روز در گوشه . داخل حمام، دستشوئی، آشپزخانه و محیطهاي مرطوب یافت می شوند خانگی در

بی حرکت و پنهان بوده و در طی شب فعالیت خود را آغاز می کنند و بدنبال شکار خود می روند و سم خود را از   اي
  .در انتهاي دم آنها وجود دارد به شکار خود تزریق می کنندطریق نیش که 

  

  

  

  

  عالئم

بی قراري، تشنج، راه رفتن نامتعادل، تکلم منقطع، آبریزش از دهان، حساسـیت شـدید پوسـت بـه لمـس، انقباضـات       
احتباس نبض تند، افزایش فشارخون، تنفس سریع، عرق سرد، ، ماهیچه اي، درد شکم و کاهش کارکرد سیستم تنفسی

ري شدن بزاق و آب بینی و ریـزش  ، جاادرار، مردمکهاي گشاد، راست شدن موهاي بدن و صورت رنگ پریده یا گلگون
  .اشک

   .تهوع ، استفراغ ، درد شکم و اسهال: عالئم گوارشی عبارتند از 

  درمان 

  .نددر اکثر موارد درمان عقرب گزیدگی مشتمل بر اقداماتی است که باعث تخفیف درد می شو

توصیف بیمار از ظاهر عقرب و یا بـدام افتـادن عقـرب    ( فقط در مواردي که به گونه هاي خطرناك مشکوك می شویم  
در هـر صـورت   . در صورت موجود بودن سرم عقرب از آن استفاده می کنیم) توسط افراد دیگر و شناسائی گونه آن 

  :اقدامات زیر باید در مورد عقرب گزیدگی مد نظر قرار گیرد

ضمن دادن آرامش به مصدوم و حفظ خونسردي، مصدوم را روي زمین بخوابانید و ایشان را در حالت  .1
  . استراحت مطلق نگه دارید

  .سازي عضو آسیب دیده استفاده کنیدحرکتاز تکنیک بی .2

  .تا حد امکان باید از دستکاري محل گزش خودداري شود .3

  .  به فرد آسیب دیده مایعات زیاد دهید و متوجه تغییر رنگ احتمالی ادرار باشید .4

  .کنیدهاي سنتی خودداري از درمان .5
تشخیص گونه و نوع سم و  جهتدر قوطی دردار را در صورت امکان و بدون اتالف وقت عقرب زنده یا مرده  .6

  .فرماییدارسال  به نخستین مرکز درمانی انتخاب روش درمانی همراه فرد آسیب دیده

 . زیورآالت، ساعت،  کفش عضو آسیب دیده یا لباس هاي تنگ را خارج کنید .7
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 .براي کاهش درد نیز از قرص استامینوفن می توان استفاده کرد   .8

را  همه افراد عقـرب گزیـده  . در اسرع وقت و ترجیحاً در حالت درازکش، مصدوم را به بیمارستان منتقل کنید .9

 .باید به بیمارستان منتقل کرد

   . است عقربها زیست محیط بردن بین از گزیدگی عقرب از پیشگیري در عملی اقدام خستینن  

 پیشگیري 

از انباشـت هیـزم،     .هاي چوب و یا تنه درختان شکسته اسـت  مهمترین محل زیست این جانور در میان خرده •

  .دنیغیر قابل استفاده در مناطق گرم پرهیز کهاي چوب و مصالح ساختمانی  علوفه، خرده

کشها به میزان  مهمترین منابع غذایی عقربها، حشرات هستند که پاکیزه نگاهداشتن محیط و استفاده از حشره •

 .دتواند مفید باش نابودي حشرات می کم براي

مان بـا خـاك وجـود    د که تماس سـاخت یدر فضاي باز خارج از منزل، باید حشره کش را در قسمتهایی بکار بر •

هتر ب .توان به پی و پایه ساختمان، ستونها، راهروها، ایوانها و رواقها اشاره کرد دارد، از جمله این مناطق می
هـاي   سانتی متر از سطح زمین باشد ضمن آنکه سمپاشـی تـوده    60  است ارتفاع سمپاشی در این مناطق تا 

  .تن نیز ضروري اسه در اطراف ساختماسنگ، چوب و الوار انباشته شد

را مسدود درزها، شکافها و سوراخهاي دیوارها، منازل و ساختمانها مخصوصا درب، پنجره و اطراف فاضالب  •
  .نمایید

یابد و عقرب براي دوري از خشک شـدن بـدن بـه جاهـاي      فعالیت این جانور در ماههاي گرم سال افزایش می •
آوري عقربها استفاده کرد و با پهن کردن یک  توان براي جمع آورد، از این خاصیت می نمناك و مرطوب پناه می

 .گونی خیس در گوشه حیاط عقربها را به آن نقطه کشاند و آنها را از بین برد

د، همچنین پیش از کنیبه دقت وارسی  آنها را عقرب خیز بهتر است قبل از پوشیدن کفش یا لباس،  قدر مناط •

  .نماییدورود به دستشوئی و حمام از نبود عقرب اطمینان حاصل 

پیش از رفتن به رخت خواب نیز، وارسی محل خواب الزم است و براي خوابیدن در محلهاي روباز، استفاده از  •

   .شود پشه بند توصیه می
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