
 تابستان فصل در شایع ازحوادث پیشگیري اصول و اولیھ ھاي كمك
 

  
  

 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 

  معاونت سالمت
  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی

  
  
  

  
  
  
  
  

  کمک هاي اولیه و اصول پیشگیريکمک هاي اولیه و اصول پیشگیري
  از حوادث شایع در فصل تابستاناز حوادث شایع در فصل تابستان  

  
 
 
 
 

  1388تابستان  

 



 تابستان فصل در شایع ازحوادث پیشگیري اصول و اولیھ ھاي كمك
 

 مرکز مدیریت حوادث و فوریتھای پزشکی    ١٣٨٨تابستان 
 

 مارگزیدگی 

افـرادي کـه در   . در فرد می شوندهاي آلرژیک بعضی از مارها بسیار خطرناك هستند که باعث ایجاد عفونت و واکنش

  . زنند باید نسبت به مارهاي کشنده آگاهی نسبی کسب نمایندهاي باز چادر میروند و در مکانتابستان به مسافرت می

  :  گزیدگی با مار سمی

  : این عالئم شامل. استعالئم مارگزیدگی در افراد مختلف، متفاوت 

 زخم همراه با خونریزي در ناحیه گزیدگی ●

 جاي دندان بر روي پوست و تورم آن منطقه ●

 درد موضعی بسیار شدید ●

 اسهال  ●

 تشنج ●

 گیجی ●

 بی حالی  ●

 ضعف ●

 تاري دید ●

 تعریق بیش از حد ●

 تب و لرز ●

 افزایش تشنگی ●

 کاهش هماهنگی عضالت  ●

 تهوع و استفراغ ●

 بی حسی و کرختگی نوك انگشتان ●

 نبض سریع ●

 خونریزي از بینی، خون در ادرار و یا مدفوع ●

 و یا تنگی تنفس  تند شدن ●
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  )کمک هاي اولیه: (درمان 
  :انید موارد زیر را به کار بندیدتا زمان رسیدن نیروهاي امدادي می تو. تماس بگیرید 115سریعاً با اورژانس 

 . مصدوم را از محل گزیدگی دور کنید .1

ضمن دادن آرامش به مصدوم و حفظ خونسـردي، مصـدوم را روي زمـین بخوابانیـد و ایشـان را در حالـت        .2
 . استراحت مطلق نگه دارید

  .محل گزیدگی را با آب و صابون بشویید .3

 . زیورآالت، ساعت،  کفش عضو آسیب دیده یا لباس هاي تنگ را خارج کنید .4

 . داریدهمسطح قلب نگه از تکنیک بی حرکت سازي استفاده کنید و عضو را .5

 .توان در گزیدگی پا، یک اندام را به اندام دیگر ببندیدحرکت کنید، میاندام را بی .6

 .باالي محل گزش را  نبندید از تورنیکه یا گارو استفاده نکنید و هرگز .7

 .هرگز محل گزش را مک نزنید و برش ندهید .8

 .به مصدوم غذا ندهید .9

 .را با آب ساده یا شیر شستدرصورت ورود سم به چشم باید آن  .10

 .توان براي تسکین درد از مسکن هاي ساده مانند استامینوفن استفاده کردمی .11

 .از سرمادرمانی یا کمپرس آب سرد در محل گزش خودداري شود .12

 .ارجاع فوري دهید .13

 . مرتباً نبض و تنفس مصدوم را چک نمایید .14

 

  :پیشگیري از مارگزیدگی
پس به مارها نزدیک . شوندخواهند مار را بکشند و یا به آن نزدیک میاست که یا میعلت گزیدگی بیشتر افراد این  ●

 . نشوید و از آنها فاصله بگیرید

 . هاي بلندي دارد ، وارد نشوید حتی اگر پوتین بلند و چرمی به پا داریداماکنی که چمن در ●

 . ها و یا سوراخ نکنیددست و یا پاي خود را وارد گودال ●

 . دیها را بلند نکنچوبسنگ ها و  ●

 . روید کامالً مراقب باشید و همه چیز را به دقت نگاه کنیدها باال میوقتی از صخره ●
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