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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

  گسیذگیزنبور  -راهنمای بیماران 

تِ اٍسطاًس هشاجعِ وشدُ ایذ. تا تَجِ تِ هعایٌات اًجام ضذُ تٌْا گضش صًثَس تِ  صًثَس گضیذگی .....................ضوا تِ علتتیواس گشاهی خاًن/آلای...........

ضَدٍ دس حال حاضش ًطاًِ ّای ضذیذ ٍ خطشًان ٍ عَاسض هْن ٍ عوَهی دس ضوا ٍجَد ًذاسد تٌاتشایي فعالً ًیاص تِ ّوشاُ عالئن هَضعی هطاّذُ هی

                                        گشدیذ. تَاًیذ تِ هٌضل تاصتستشی دس تیواسستاى ًذاضتِ  ٍ هی

 عالئم و نشانه ها پس از زنبور گسیذگی:

دسد دس هحل گضش*    

تَسم ٍ لشهضی*   

خاسش ٍ سَصش*   

احساس ضعف ٍ خستگی *  

خفیفتة *   

 

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ:

ساعت اٍل ٍ ّشتاس  24.هی تَاًیذ اص دٍش آب سشد، ووپشس سشد دس طَل ضَداحساس خاسش هیخٌه وشدى ضایعِ تاعث واّص  -1

.) یخ دس تواس هستمین تا پَست ًثاضذ( ساعت استفادُ وٌیذ 1تِ فاصلِ دلیمِ 20  

تشای واّص تَسم اًذام خَد سا ٌّگام ًطستي یا خَاتیذى تاالتش اص سطح تذى لشاس دّیذ. -2  

اگش ساتمِ حساسیت ضذیذ تِ ًیص صًثَس یا سایش حطشات یا ساتمِ اتتال تِ آسن، حساسیت ّای تٌفسی یا پَستی ٍ وْیش دس ضوا ٍ  -3

 اعضای خاًَادُ تاى ٍجَد داسد حتواً تِ پضضه اطالع دّیذ.

س هصشف وٌیذ.ای ضوا تجَیض ضذُ است فمط ّواى داسٍ سا طثك دستَشداسٍی خاصی تدسصَستی وِ ٌّگام تشخیص  -4  

ایی وِ ًیاص پس اص هصشف آًْا اص اًجام فعالیت ّ ضَد،تَجِ وٌیذ هصشف داسٍّای آًتی ّیستاهیي تاعث ایجاد خَاب آلَدگی ضذیذ هی -5

 تِ توشوض رٌّی داسًذ)ساًٌذگی( پشّیض وٌیذ.

داسی وٌیذ.دخَ خَدسشاًِ ایي داسٍ جذاًاص هصشف  صًثَس گضیذگی دس اغلة هَاسد ًیاص تِ هصشف آًتی تیَتیه خَساوی ًذاسد.-6  

تِ طَس خَدسشاًِ ٍ تذٍى دستَس  ٍ تشویثات گیاّی) خَساوی یا هَضعی( اص هصشف تشویثات هختلف تضسیمی یا خَساوی وَستَى داس -7

یذ.ئپضضه واهالً خَداسی ًوا  

.ًاخي ّای خَد سا واهالًوَتاُ وشدُ ٍ اص خاساًذى ضایعات خَدداسی وٌیذ -8  

الىل یا تتادیي تش سٍی ضایعات استفادُ ًىٌیذ ٍ ضایعِ سا دس هعشض تاتص هستمین آفتاب لشاس ًذّیذ.اص  -9  

اص استعوال اًَاع وشم ٍ لَسیَى ّا ٍ هَاد آسایطی ٍ تْذاضتی ٍ هصشف سیگاس خَدداسی وٌیذ. -10  
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 در صورت بروز هریک از عالئم زیر به اورشانس یا پسشک خود مراجعه کنیذ:

ضایعاتدسد ضذیذ دس هحل ٍ اطشاف *   

اّاپ، صَست یا دست ٍ اطشاف چطن ّاتَسم یا لشهضی *   

هحل گضش خشٍج چشن یا تشضحات سثض سًگ اص*   

هحل ضایعاتاستطوام تَی تذ اص*   

یا تعشیك ضذیذ  تغییش سًگ*   

هحذٍدیت حشوت یا دسد ٍ تَسم دس اًگطتاى ٍ هفاصل*   

ٍ لشصتشٍص تة *   

تٌگی ًفس ٍ اختالل ٍ سختی تلع *   

ّشگًَِ خًَشیضی، سشدسد یا سشگیجِ*   

تَْع ٍ استفشاغ ٍ اسْال یا دسد ضىن*   

حالی ٍ خَاب آلَدگیضعف ٍ تی*   

یا صخوی ضذى ضایعات تشٍص تاٍل*   

تشٍص وْیش ٍ ضایعات پَستی دس سشلسش تذى*   

تیشٍى سیختي تضاق اص دّاى*   

 

 اگر در آینذه مجذداً دچار زنبورگسیذگی شذیذ:

.آسام ٍ خًَسشد تاضیذ*   

.سشیعاً اص هحل دٍس ضذُ ٍ تِ هحیط ایوٌی تشٍیذ*   

.حشوت ٍ فعالیت صیاد ضذیذاً خَدداسی وٌیذ اص*   

.ٍ عویك ًفس تىطیذآسام *   

.) تا یه جسن تویض ٍ ًَن تیض(سشیعاً تالی هاًذُ ًیص صًثَس سا اص هحل گضش خاسج وٌیذ*   

آب ٍ صاتَى تطَییذ ٍ اصسائیذى ٍ هالص ضایعِ خَدداسی وٌیذ.گضش سا تا هحل *   

  همذاس ووی پواد واالهیي،واالًذٍال یا ّیذسٍوَستیضٍى تش سٍی ضایعِ توالیذ.* 

ٍ یا دچاس گضش دس چٌذیي ًمطِ هختلف ضذُ ایذ ٍ ساتمِ حساسیت تِ  اگش هحل گضش دس سش، صَست، گشدى، داخل دّاى یا تیٌی ٍ چطن ّاست*

حتواً تِ پضضه هشاجعِ ًواییذ. ًیص صًثَس یا حطشات ٍ یا تیواسی آسن داسیذ،  

گزسد تِ پضضه هشاجعِ وٌیذ.سال هی 10تضسیك وشدُ ایذ، تیص اص  اگش اص آخشیي صهاًی وِ ٍاوسي وضاص*   


