
  پیشگیري از عقرب گزیدگی

پیشگیري از عقرب گزیدگی مهم ترین مسئله در عقرب گزیدگی و کنترل آن تست . زیرا 

پیشگیري همیشه بر درمان مقدم است و به طریقه هاي مختلف می توان از عقرب گزیدگی و ایجاد 

  عوارض آن جلوگیري کرد. 

رباره عقرب ها و راه هاي مهم ترین قسمت پیشگیري ،آگاهی دادن و آموزش همگانی د

پیشگیري از آسیب هاي ایجاد شده توسط این جانوران و راه هاي مبارزه با آنها است . این کار را 

  می توان از طریق رسانه هاي همگانی مثل رادیو ،تلویزیون و نیز نشریه هاي کشوري انجام داد. 

  

  اقدام هاي پیشگیري از عقرب گزیدگی

خانه هاي قدیمی همیشه محل زندگی عقرب ها هستند . بنابراین  نوسازي خانه هاي قدیمی: -1

نسبت به نوسازي آنها اقدام کرد و اگر این کار ممکن نبود دست کم باید سوراخها و شکاف هاي 

 دیوارها را با مواد بنایی الزم پوشاند. 

یرا احتیاط در پوشیدن لباس و کفش در مناطق عقرب خیز از نکته هاي مهم پیشگیري است ز -2

عقرب ها ممکن است میان لباس ها یا داخل کفش ها سکونت کنند و هنگام پوشیدن لباس یا 

کفش فرد را نیش بزنند . موارد متعددي عقرب گزیدگی هنگام پوشیدن لباس یا کفش دیده 

شده است که با عالئم سیستمیکبه بیمار آورده شده اند . حتی نوزاد چهار روزه اي به علت وجود 

قنداق دچار عقرب گزیدگی شده و در بیمارستان فوت نمود بهتر است در مناطق عقرب در 

 عقرب خیز از کفش هاي بندي و جلوباز استفاده شود . 

استفاده از تخت هاي بلند و پایه دار و گذاشتن پایه هاي تخت در قوطی یا ظرف محتوي آب تا  -3

رنده این عمل را در بیمارستان نگا 1385از باال رفتن عقرب از تخت جلوگیري شود ( در سال 

سینا، در منطقه کوت عبداهللا از مناطق عقرب خیز استان خوزستان انجام می داد و به ساکنان 

 آن منطقه نیز توصیه می کرد ) . 

بهتر است کشاورزان هنگام بلند کردن سنگ و آجر و کار در کشتزارها دستکش ضخیم به دست  -4

 کنند. 

 ي پرندگان ( به خصوص کودکان) جلوگیري شود . از فروبردن دست در النه ها -5



احتیاط در بیرون آوردن میوه از صندوق هاي میوه که از مناطق عقرب خیز به سایر مناطق برده  -6

منتقل می شوند. (نگارنده می شوند و بازرسی وسائلی که از مناطق عقرب خیز به جاي دیگر 

راي بازي با دوستانش به داخل کولر آبی کودك عقرب گزیده با گادیم را درمان کرده است که ب

 رفته که عقرب در آن النه کرده و از رامهرمزبه اهواز منتقل شده بود)

ماکیان به خصوص مرغ و خروس عالقه خاصی به عقرب ها دارند با مهارت آنها را شکار کرده و  -7

می بلعند و هیچ گونه آسیبی هم به آنها وارد نمی شود . بنابراین می توان در مناطق عقرب خیز 

 از پرورش ماکیان براي از بین بردن عقرب ها استفاده کرد . 

است نزدیک محل زندگی عقرب ها یک گونی خیس گذاشته براي از بین بردن عقرب ها بهتر  -8

 شود تا به علت خنک بودن زیر گونی جمع شوند . 

نخاله ها و باقی مانده هاي ساختمانی را، به دلیل ایجاد فضاي مناسب براي النه کردن عقرب ها،  -9

 در منزل نگهداري نکنید . 

دیازینون و ماال تیون براي از بین در بعضی کشورها از گرد سموم مثل بایگون یا لیندین ،-10

  بردن عقرب ها استفاده می کنند . البته این سموم از نظر ایجاد کانسر زیر سوال هستند. 

استفاده از آنها ممنوع است و استفاده از آنها باید با مجوز مقامات مربوط در تعدادي از کشورها 

باشد . در صورت لزوم استفاده از این سموم باید آنها را طی روز در مسیر یا النه عقرب ها پاشید. 

اگر این کار در شب انجام شود ممکن است به علت خروج عقرب ها و ندیدن آنها عقرب گزیدگی 

  اتفاق بیفتد. 

دارها و اطالعات به افراد جامعه درباره دادن هش مهم ترین نکته پیشگیري از عقرب گزیدگی -11

عمومی نحوه پیشگیري از عقرب گزیدگی است. این هشدارها را می توان از طریق رسانه هاي 

دهاي عقرب گزیدگی، پزشکان و تمام افرادي که به طریقی با ،پمفلت،مراقبان بهداشتی،واح

  سالمت جامعه سروکار دارند . انجام داد. بهداشت و 

  

  

  

 


