
بروتوكول التعامل للوقاية واإلسعافات 
االولية لحاالت لدغ الثعبان والحيات 

 والعقارب 



 ٌتعرض اإلنسان إلحتمالٌة لدغ الثعبان او الحٌات او

 .العقارب فى اوقات ارتفاع درجة الحرارة 

 تأثٌر تلك اللدغات تؤدي الى تكسٌر فى الصفائح

الدموٌة وحدوث سٌولة بالدم مما ٌعرض حٌاه 

 .االنسان للخطر



 أماكن تواجد الثعابٌن 
 األماكن المهجورة 1.

 اماكن تجمع القمامة والبوص2.

 روث الحٌوانات 3.

 .فوق أسطح المنازل التى تستخدم السماد العضوي كوقود عضوي4.

 .فى الترع والمستنقعات والمناطق الزراعٌة والهٌش 5.

 .آما الحٌات والعقارب فتتواجد غالبا فى األماكن الصحراوٌة 



 ًٌجب مراعاه السلوك الشخص

(  بووت ) وإرتداء أحذٌة واقٌة 

آثناء العمل فى الحقول والترع 
 والمصارف 



 إزالة جمٌع اماكن القمامة والبوص االماكن

المهجورة وروث الحٌوانات المستخدم فى 

السماد او المستخدم كوقود عضوي وخصوصا 
 أمام وبجانب المنازل وفوق االسطح 



 مسح المنازل وخصوصا األدوار االرضٌة

وذلك لطرد ( الجاز ) بالماء والكٌروسٌن 

 .الزواحف والثعابٌن 



 عمل صرر من الشٌح البابونً داخل شاش وٌبلل

وٌوزع فى االركان والجوانب وٌعلق على أبواب 

المنازل، حٌث تفوح منه رائحة نفاذة تقوم بطرد 

 .الثعابٌن والزواحف 

 وكذلك صرر من مادة النفتالٌن بدون بلل لها نفس

 .التأثٌر 



 فى حالة اللدغ 
 طمأنة المصاب ومحاولة إبقاؤه هادئا 1.

فى حالة لدغ العقرب ٌجب إزالة الذنب إن وجد بإستخاد جسم مسطح مثل 2.

 كارت وعدم إستخدام آله حاده او ملقاط لعدم عصر السم داخل الجرح 

غسل مكان اإلصابة بالماء والصابون مع إزالة الخواتم والحلً والساعة 3.

 .إلحتمال تورمة 

 



 فى حالة اللدغ 
 ٌمكن إستخدام رباط شاش على مكان اإلصابة لربط الورٌد لعدم إنتشار السم 1.

إستخدام ثلج ملفوف بشاش على مكان اإلصابة لمدة عشر دقائق وإزالتة لمدة 2.

عشر دقائق أخري مع تكرا العملٌة لعدم حدوث تورم بمكان االصابة مع 

 .تقلٌل إفراز السم 

 إبقاء الجزء المصاب مرفوعا بقدر اإلمكان 3.
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 .اإلسعاف لإلتصال بهم لتوجيه المصاب لعمل الالزم 

 أهم ما فى الموضوع هو التوجه بأقصي سرعة ألقرب مستشفي بواسطة

اإلسعاف أو وسيلة المواصالت الخاصة إن امكن وذلك لتلقي العالج 

 بالمستشفي 

 يتوفر بجميع المستشفيات بنطاق المحافظة المصل والعالج الخاص بلدغات

 .الثعابين والعقارب والحيات 

 



  -:املراجع 
 والسكان  الصحهتعليمات وزارة 

  كليه طب  –السموم  اصداربروتوكول التعامل مع لدغ الثعبان والعقرب

 عين شمس 

  كليه طب  –السموم  اصداربروتوكول التعامل مع لدغ الثعبان والعقرب

   المنوفيهجامعه 

      

 

 

 

 

 

 وكيل وزارة الصحة بالمنوفية 


