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(آتش گرفتگی ،برق گرفتگی و گزشها)
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آتشگرفتنلباس

هنگام وقوع حریق ممکن است به علت بیاحتیاطی یا شرایط حاکم،
لباس افراد دچار سوختگی شود که در این خصوص سه مرحله مهم برای
کمک به حادثهدیدگان وجود دارد.
غلت بزنید

روی زمین
دراز بکشید

ندوید

اقدامات گام به گام
 -1فرد حادثهدیده باید از دویدن پرهیز کرده و بایستد ،چرا که دویدن
سبب افزایش شعلههای آتش و به دنبال آن افزایش میزان آسیبدیدگی
میشود.
 -2افراد باید خود را روی زمین بیاندازند و پس از آنکه خود را روی زمین
انداختند ،با دو دست صورت خود را پوشانده و غلت بزنند تا از گسترش
آتش به لباسشان جلوگیری شود.
 -3بهترین وسیله برای خاموش کردن یا خفه کردن شعلههای آتش روی
فردی که آتشگرفته است ،استفاده از پتوهای مقاوم یا خیس است.

برقگرفتگی

علت:
لو
ی در مناز 
ن برق خانگ 
ق با ولتاژ پایین (جریا 
ع بر 
س با مناب 
تما 
محلهای كار) :میتواند منجر به آسیبهای جدی یا مرگ شود.
ل نیرو و کابلهای
ط انتقا 
ل خطو 
ق با ولتاژ باال (مث 
ع بر 
س با مناب 
تما 
ی زمین) :غالب ًا باعث مرگ فوری میشوند .البته بهدلیل
پرفشار افتاد ه رو 
پرت شدن بیمار حتی در  صورت زنده ماندن آسیبهای جدی ایجاد
میشود.

عالیم:
بیهوشی
ایست قلبی تنفسی
سوختگی در محل ورود و
خروج برق از بدن یا سوختگی
شدید پوست و سایر بافتهای بدن
و احشاء
گرفتگی عضالنی که گاهی باعث
میشود جدا کردن مصدوم از منبع برق
امکان پذیر نباشد.
آسیبهای ناشی از ضربه بهدنبال پرت شدن
مصدوم (شکستگی و دررفتگی استخوانها و مفاصل)
تشنج
مرگ
اقدامات:
 -1ضمن تماس فوری با اورژانس ( )۱۱۵و درخواست کمک ،جریان برق
را قطع کنید (قطع کردن فیوز یا کشیدن دوشاخه از پریز) و در صورت
آتش گرفتن لباسهای بیمار آن را خاموش کنید.
 -2بدن مصدوم را از اتصال به لوازم برقی جدا کنید و تا وقتی که جریان
برق به مصدوم متصل است نباید به مصدوم دست بزنید.
 -3اگر امکان شناسایی و قطع سریع منبع برق وجود نداشته باشد،
بهخصوص اگر زمین خیس است ،دمپایی الستیکی به پا کنید ،روی زمین
مقداری روزنامه یا پارچه بیندازید تا خشکتر شده و سپس با چوب یا هر
وسیله غیر رسانا مصدوم را از محلی که برق در آن وجود دارد دور کنید.
 -4ضربان قلب و تنفس را کنترل کنید و در صورت نداشتن نبض یا
تنفس بالفاصله ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را شروع کنید.
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گزشها

گازگرفتگی به وسیله فک یا بخشهایی از دهان حیواناتی مانند سگ،
عنکبوت ،مار ،عقرب و  ...ایجاد میشود و برخی از این حیوانات سم نیز
تزریق میکنند.
همیشه سعی کنید حیوان عامل گزش یا گازگرفتگی را بشناسید.
عقرب گزيدگي
بيش از  650گونه عقرب در جهان وجود دارد كه تنها  50گونه
آنها براي انسان خطرناك است .خطرناکترین عقربي که
در ايران وجود دارد در استان خوزستان و با نام محلي
گارديم يا گاديم است.
عالیم:
تورم در ناحیه گزش
بیحسی و سوزن سوزن در ناحیه گزش
برای حدود  4تا  6ساعت
درد متوسط تا شديد در ناحيه گزش
انقباضات مداوم عضالني
تپش قلب و اختالل در
عملكرد اعصاب
در كودكان ممكن است

متعاقب درد در ناحيه گزش ،بیقراری ،حركات غیرارادی چشمها و ترشح
بزاق و همچنین افزایش دمای بدن مشاهده شود.
درمان:
با اورژانس تماس بگیرید
برای جلوگیری از گزش مجدد ،محل را به دقت ارزیابی کنید
محل نیش را با آب و صابون بشویید
از برش و مکش محل زخم خودداری کنید
عضو را بهمنظور کاهش جذب سم ،بیحرکت کنید
وسایل زینتی و جواهرات مانند انگشتر را بیرون آورید
فرد را به آرامش و خونسردی دعوت کنید

مارگزیدگی

ویژگیهای مارهای سمی عبارتاند از :دندانهای نیش بلند ،مردمک
باریک دراز ،سر مثلثی شکل ،لکه رنگی میان چشم و دهان ،فرورفتگی
میان دو چشم
ً
مارهای سمی ایران معموال از نوع کبری ،جعفری و افعی هستند که سم
کمتری در خود دارند و پادزهرشان موجود است.
عالیم:
درد و تورم ایجاد خونریزی در ناحیه گزش ایجاد اختالالت عصبی
مانند مشکالت بینایی ،حسی ،حرکتی ،کالمی و ...
اقدامات گام به گام
مصدوم را در حالت استراحت و خوابیده قرار دهید
اندام را بیحرکت کنید و همسطح بدن قرار دهید
از کمپرس سرد استفاده نکنید
مصدوم را مرتب ًا از نظر عالیم حیاتی و سطح هوشیاری بررسی نمایید
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نیش زنبور
زنبورها دارای نیش و نیش آنها دارای خارهایی
است که موجب باقی ماندن نیش روی بدن میشود.
خطر اصلی گزش زنبور ایجاد واکنش حساسیتی شدید
و همچنین در صورت گزش اطراف دهان ،گلو یا صورت که
میتواند با تورم شدید باعث انسداد راه هوایی گردد.
اقدامات گام به گام
ابتدا خار نیش را با استفاده از یک کارت بردارید.
نیش را از کنار پاک کنید و از کشیدن یا فشار دادن نیش خودداری
کنید تا زهر باقیمانده وارد بدن نشود.
از کمپرس سرد استفاده کنید
محل گزش را با استفاده از کیسه یخ به مدت  10دقیقه نگه دارید.
محل گزش را برای جلوگیری از التهاب ،باالتر نگه دارید
هرگونه تغییر در وضعیت بیمار را گزارش نمایید (تغییر سطح هوشیاری،
نوع تنفس ،رنگ پوست و )...
در صورت گزش در ناحیه صورت ،دهان یا گلو و همچنین در صورت
ایجاد عالیم حساسیت مانند بثورات ظریف پوستی ،خسخس ،سرفه و
تورم زبان و گلو بالفاصله با اورژانس تماس بگیرید

گاز گرفتگی توسط حیوانات
گازگرفتگی توسط حیوانات بسیار شایع است و اکثرا ً توسط سگها و
گربهها ایجاد میشود؛ اما میتواند جدی باشد؛ چراکه جای دندان نیش
میتواند باکتریها را به عمق زخم وارد کند.
اقدامات گام به گام
زخم را کام ً
توشو دهید.
ال با آب و صابون شس 
در صورت ایجاد خونریزی با قرار دادن یک گاز یا پارچه
تمیز روی زخم ،خونریزی را متوقف کنید.
برای دریافت واکسن هاری و اقدامات درمانی
بالفاصله به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه
نمایید.
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مراقب حیوان گزیدگی
باشــــید
در صــورت حیــوان گزیدگــی ،متاس
بــا بــزاق یــا خراشــیدگی بــا پنجــه حیوانــات،
ابتــدا زخــم را بــا صابــون و آب بشــویید و فــورا
بــرای واکسیناســیون هــاری بــه نزدیکتریــن
مرکــز هبداشــتی درمانــی مراجعــه مناییــد.
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