إدارة تعزيز الصحة

اإلسعافات األولية
إلصابات الحيوانات والحشرات

إصابات العض

تُــؤوي احليوانــات الكثيــر مــن اجلراثيــم فــى أفواههــا،
ومعظمهــا لهــا أنيــاب حادة ،ولذلــك فإن عضاتهــا غالباً ما
تُخلــف جــروح وخزية عميقــة وحتقن اجلراثيــم فى أعماق
األنسجة .وعضات اإلنسان أسوأ ألنها تسحق األنسجة ،إن
أى عضة حتدث قطعاً فى اجللد بحاجة إلى عناية ســريعة
ملنــع العدوى ،فقد حتــدث مضاعفات مثل التيتانوس أو داء
الكلب.

املعاجلة:

1 -1اغســل اجلرح جيداً باملــاء والصابون ملدة خمس دقائق
ثم جففه وغطه بضماد معقم.
2 -2فى اجلروح البليغة ،سيطر على النزف احلاد بالضغط
املباشر والرفع وغط اجلرح بضماد معقم وثبته برباط.
3 -3اطلب العون الطبى.

داء الكلب

هو من احلاالت التى قد تكون مميتة والتى تنتشر عن طريق
لعاب احليوانات املعدية .وداء الكلب متوطن ،وفى كثير من
البلدان هناك أنظمة صارمة توجب تطعيم الكالب .كما أن
مــن الضرورى أن يعطى اإلنســان الذى عضــه كلب مصاب
بالفيروس مجموعة من احلقن الضرورية.
و لكــى تؤكــد أو تنفى وجود داء الكلب يجب فحص احليوان
طبيــاً ،وإذا أمكــن يجــب محاولــة عــزل احليــوان بــدون أن
تعرض نفسك للخطر.

لدغ العقرب

هنــاك  12نــوع مــن العقــارب أخطرهــا األصفــر .العقارب
عــادة مــا تختبــئ حتــت احلجــارة وبــن  الصخــور،
وفــي لدغتهــا مــادة ســامة زالليــة تدخــل مجــرى الــدم.
وأغلــب اللدغــات تكــون فــي األطــراف الســفلى.
مــن أعــراض لدغــات العقــارب أنهــا تســبب أملــاً موضعيــاً
واحمــراراً وورمــاً .وفي احلاالت الصعبة قد يســبب الســم
شــل ً
ال وتقلصــات ووقــف عمليــة التنفس وعنــد الصغار قد
تتطور احلالة إلى تسمم عام.
عالمات لدغ العقرب هي:
1 -1إفــراز لعاب زائــد من الفم ،مع دموع و ُكحــة وتقيؤ وألم
وإسهال.
2 -2نبض ســريع وارتفاع في ضغط الدم ،عرق بارد ،تنفس
ســريع ،توسع البؤبؤ ،تســمر الشعر واحمرار في الوجه
واحلاجة إلى التبول.

3 -3ســخونة ودوخــة ورعدة عضالت وضبابيــة في الوعي.
4 -4بالرغــم من خطــورة األعــراض وصعوبتهــا فإنها تزول
عــادة تلقائيــاً خالل ســاعات لكــن األهم الوقايــة منها
مبنع الصغار من قلب احلجارة واملشي حفاة بينها.

ما ميكننا القيام به:

1 -1تعقيم مكان اللسعة أو اللدغة باملاء والصابون والكحول.
2 -2راحة امللدوغ واستلقائه مع منعه من احلركة.
3 -3تبريد موضع اللسعة باملاء البارد والثلج.
4 -4مانع وريدي ،رباط ضاغط ملنع انتشار السم.
5 -5تناول مسكنات ألم حسب الضرورة.
6 -6التأكــد مــن التطعيــم ضــد التيتانــوس (ف ّعــال ملــدة 5
سنوات).
7 -7يجــب نقــل كل ملدوغ إلى املستشــفى خاصــة في حالة
العقرب األصفر.

لسع العناكب

العنكبوت البيتي أكثر إيذا ًء ،والذي يلسع أثناء القيام بعملية
تنظيفات داخل البيت.
مــن أعراضهــا أنها تؤدي إلى ألم شــديد ومتزايــد ،وانتفاخ
موضعي  -غالباً درنة حولها منطقه بيضاء محاطة باحمرار
ويحتمل أيضاً سخونة وضعف وغثيان وألم مفاصل وطفح.
لهذا فإن اســتعمال قفازات جلدية عند تنظيف أماكن غير
مرئية قد يكون كافياً للوقاية من هذه اللدغات.

العالج الذاتي:

٭تبريد موضع اللسعة.
٭تعقيم اجلرح.
٭التأكد من التطعيم ضد التيتانوس.

لدغات األفاعي

اخلــوف واالنفعال اللذان ينتجان من اللدغة يســببان نبضاً
ســريعاً وتوســعاً في األوعيــة الدموية بحيث يســهل وصول
السم سريعاً إلى جميع أعضاء اجلسم.

تتواجــد فــي املناطق اخلضراء وفي الصحــراء وفي الرمال
وقــرب مصــادر امليــاه ،وفــي حالة اللــدغ يظهر فــي موضع
اللدغة ثقبان لنابي السم.
من أعراض ســم األفعى أنه يسبب أذى في اجلهاز الدموي
ويطــ ّور مت ّيــع دم .واخلــوف واالنفعــال اللــذان ينتجــان من
اللدغة يســببان نبضاً ســريعاً وتوســعاً في األوعية الدموية
بحيث يسهل وصول السم سريعاً إلى جميع أعضاء اجلسم.
وبعد  10دقائق يظهر نبض ســريع وضعيف ،وتنفس ســريع

وضعيف وحتى إلى حالة من فقدان الوعي.
يظهر في موضع اللدغة ألم متزايد ،وورم متغير اللون وميتد
في اجلسم مع جريان الدم ثم احمرار وازرقاق وتظهر على
اجللد خطوط حمراء تبرز ســريان الســم في اجلســم وبعد
ســاعات تظهر حويصالت موضعية فيها دم وسائل ،وبدون
عــاج مالئم تتفاقم احلالة ،يزيــد النبض وينخفض ضغط
الــدم حتى فقدان الوعي .وعند امللدوغني الذين ال يفقدون
وعيهم يظهر إســهال وآالم بطن ثم إدماء من أماكن مختلفة
من جلد ،أمعاء ،قلب ،دماغ.

الوقاية:

٭ يجــب االمتنــاع عــن إدخــال األيــدي فــي احلفــر ،وقلب
احلجارة.
٭احتذاء أحذية سميكة وعاليه أثناء التنزه.
٭االنتبــاه إلــى ما يدور من حولنا مســا ًء ولي ً
ال خاصة في
الصيف.

العالج الذاتي:

٭تهدئة امللدوغ وراحته مضطجعاً ،وعدم حتريك العضو
امللدوغ ،كي يصبح انتشار السم في اجلسم بطيئاً.
٭تضميد املوضع بضمادة خفيفة.
٭إذا فقد املصاب وعيه ،افتح مسلك الهواء لديه وحتقق
من تنفسه واعمل على إنعاشه إذا لزم األمر وضعه فى
وضع اإلفاقة.

ما هي األعمال التي يجب االمتناع عنها؟

٭تشطيف أو جرح مكان اللدغة إلخراج السم.
٭امتصاص السم بالفم (قد تؤدي إلى تسمم املاص).
٭مانــع شــرياني  -رباط ضاغط على الشــريان.
٭تبريد مكان اللدغة (يُعيق سريان الدم إلى العضو امللدوغ).
٭القبض على األفعى (معرفة نوعها على األقل).

متى ُينقل امللدوغ إلى املستشفى؟

فــي كل حالة لدغــة أفعى يجب نقل امللدوغ إلى املستشــفى
القريــب وبأقصى ســرعة ممكنة ،مع تشــخيص نوع األفعى
أو إحضارها ح ّيه أو ميتة.

لسعات الحيوانات المائية

دهن معجون حالقه يساعد في تخفيف آالمه.

قناديل البحر واملرجان

قناديل البحر هي حيوانات مائية لها زوائد سامة ،تبقى ف ّعالة
لفترة طويلة من انفصالها عن جســم القنديل وإلى أن جتف
واملرجان فيه أجسام سامة مشابهة ولكنها تتجمع في أماكن

الســامة قد تؤدي إلى اكتواء
ثابتة .واإلصابة بهذه األجســام ّ
وأحياناً إلى حرق سطحي واسع وألم ومعاناه للمصاب.

األعراض:

إحســاس أ ّولــي باكتواء صعب ملــدة نصف ســاعة تقريباً ثم
ألم يســتمر  24ســاعة ،وأحياناً قد تظهر تقلصات عضلية.

الوقاية:

االمتنــاع عن مالمســة قناديل البحر واملرجــان ،هي جميلة
ولكنها خطرة.

العالج الذاتي:

٭انتــزاع وإخــراج الزوائــد الســامة مــن موضــع اإلصابة
بالقشط أو بجسم صلب  -سكني غير حاد أو بواسطة
بالستر ،الصق وانتزع.
٭دهن معجون حالقة وحالقة املوضع ،ثم غســل املوضع
مــع حامــض ودهــن كــرمي يحــوي  %1كورتيــزون مرتني
لتخفيــف األلم فــي اليوم األول ميكن دهــن  5-4مرات
حامــض أو كحول بتركيز  %70-40أو أمونيا مخففة أو
صودا بتركيز .%50

٭تناول مسكنات ألم حسب احلاجة.

ما هي األعمال التي يجب االمتناع عنها؟

1 -1غسل املوضع مباء عادي.
2 -2تبريد املكان بالثلج.
3 -3حك املوضع.
4 -4دهن كورتيزون لفترة طويلة.
5 -5تعقيــم بأدوات حتوي كحول بتركيز منخفض أو مرتفع،
مثل املواد التي تستعمل بعد احلالقة.

لسع الحشرات

للحشــرات كالنحــل والدبابير لســعات يكــون إزعاجها أكثر
ممــا حتدثــه مــن خطــر .ولبعــض النــاس حساســية ضــد
الســم ،وأكثر من ذلك فإن اللســعات املتعددة التي تأتي من
أســراب احلشــرات ميكــن إن ينتــج عنهــا أثــر تراكمي وقد
تكون اللســعات في الفم أو احللق ســبباً للتــورم الذي يؤدي
لالختناق.
1 -1ألم حاد ومفاجئ وقد تظل احلشرة في مكانها.
2 -2يحيــط التــورم باملنطقــة املصابــة مع نقطــة حمراء في
مركزها.
3 -3احتمــال حــدوث صدمــة تتوقف علــى درجــة التفاعل.

الهدف:

نزع إبرة احلشرة إذا كانت موجودة ومحاولة تخفيف التورم
وإزالة األلم أما إذا كانت اللسعة داخل الفم فيتوجب العمل
بسرعة على نقل املصاب إلى املستشفى.

املعاجلة:

إذا كانت اللسعة في اجللد:
1 -1إذا بقيــت اإلبــره فــي اجللــد امســك بامللقــط أقرب ما
يكون إلى اجللد ثم اضغط على اإلبرة وانزعها.
2 -2ال تعصر مكان الســم ألن ذلك يدخل الســم الباقي في
عمق اجللد.
3 -3لتســكني األلــم وتخفيــف التــورم ضــع كمــادة بــاردة أو
كحوالً طبياً أو محلول بيكاربونات الصودا .أما بالنسبة
للســعات قناديل البحر فضع قلي ً
ال من دهون الكاالمني
على املنطقة املصابة.
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