
 

 

 

 زنبورگزیدگی
 

 

 روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی جهرم

 )آموزش مجازی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

اورژانس های پزشکی و گزش ها ، مهم ترین کار حفظ خونسردی   ر تمام انواعد

و آرامش فرد و اطرافیان است .در صورت بروز عالیم شدید حساسیت ، مهم 

 .می باشد ۱۱۱ترین کار تماس با اورژانس 

باعث مرگ افراد شده است که شاید اگر « زنبورگزیدگی»بارها شنیده ایم ، 

خود را در خصوص اقدامات و توصیه ها در این زمینه بیشتر اطالعات و آگاهی 

 .کنیم بتوانیم تا حد زیادی از بروز چنین حوادثی ناگوار جلوگیری کنیم

 

 زنبور گزیدگی چرا باعث فوت برخی افراد می شود ؟

بدن انسان در واکنش به برخی مواد اعم از غذایی ، موادخارجی ، نیش حشرات ، 

مکن است واکنش های شدیدی نشان دهد و این واکنش ها عقرب ، مار و غیره م

گاها ً باعث مرگ افراد شود. بدن انسان نسبت به یک ماده خارجی می تواند از 

یک حساسیت بسیار خفیف تا بسیار شدید نشان دهد، که در درصدی از این موارد 

 یبدلیل ایجاد عالیم شدیدی از قبیل افت فشارخون و بسته شدن راه های هوای

 . منجر به مرگ افراد میشود

 

 



 

 

 حساسیت در چه افرادی بیشتر است ؟

حساسیت می تواند در هر فردی ایجاد شود . در افرادی که سابقه این نوع 

حساسیت ها را دارند ، معموال ً گزش های بعدی نیز ایجاد حساسیت می کند . اما 

یت ود در حساساگر فردی در یک گزش حساسیت خفیفی داشته باشد باعث نمی ش

های بعدی ، عالیم شدیدی را تجربه نکند. بنابراین اقدامات و توصیه ها برای 

 .تمامی افراد صدق می کند

 

از کجا بفهمیم حساسیت داریم ؟ پس از زنبور گزیدگی چه عالیمی در فرد بروز 

 می کند؟

حساسیت در همه افراد رخ می دهد ولی شدت آن فرق می کند. احتمال دارد 

 حساسیت خیلی خفیف به صورت واکنش پوستی در ناحیه گزش مانند قرمزی و

خارش باشد یا همراه با عالیم شدیدتری مانند تهوع ، استفراغ ، دردهای شکمی ، 

تورم لب و صورت ، درگیری راه های هوایی ، تنگی نفس و در موارد بسیار 

 .با افت فشارخون و شوک باشد  شدید همراه

یل گزش در خون آزاد می شود می تواند باعث کاهش سطح موادی که به دل

هوشیاری ، ضعف، بی حالی ، استفراغ ، ضربان قلب باال و شوک آنافیالکتیک 

شود که نشان دهنده حساسیت بسیار شدید می باشد. همه افراد شوک حساسیتی ( (

 .باید این عالیم را بشناسند و راه مقابله با آن را بدانند



 

 

 

 زنبورگزیدگی چیست؟بهترین اقدام پس از 

اورژانس های پزشکی و گزش ها ، مهم ترین کار حفظ خونسردی   در تمام انواع

باید محل گزش را تمیز کرد و با   و آرامش فرد و اطرافیان است .در گزش ها

یا ناخن ، نیش حشره را از محل  یا لبه کارت بانکی لبه کاردوسیله ای مانند 

ستفاده کرد. اندام خارج و از کیسه یخ برای کاهش گسترش زهر و شدت عالیم ا

در صورت امکان باال نگه داشت.در صورت بروز عالیم شدید   مورد نظر را

 .می باشد ۱۱۱حساسیت ، مهم ترین کار تماس با اورژانس 

 

 

 توصیه های مهم شما به مردم در این خصوص چیست؟

افرادی که سابقه حساسیت شدید با زنبور دارند حتی االمکان در محیط هایی که 

هست قرار نگیرند ، لباس های آستین دار و پوشش مناسب داشته باشند .  زنبور

 تماس بگیرید ۱۱۱ضمن حفظ خونسردی با اورژانس   در صورت گزش ، ابتدا

دیر دسترسی پیدا می کنند ، به   به هر دلیل ۱۱۱در صورتیکه به اورژانس 

سرعت به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنند. بهتر است فرد مورد گزش 

رانندگی نکند چون ممکن است طی رانندگی عالیم شدید حساسیت بروز و منجر 

 .به حادثه شود


