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 "(1400 آبان ماه اول تا هفتم ) هاتیمسمومهفته پیشگیری از "مربوط به  یهاامیپ

 

 و سمومداروها  يرساناطالعو معرفي مراكز  هاتيمسمومشعارهاي عمومي، اهداف برگزاري هفته پيشگيري از 

 

 سؤاالتپاسخگويی به  دارعهده ، 2كد- 3ی، داخل190و با شماره تلفن  20تا  8از ساعت داروها و سموم در تهران  یرساناطالعمركز  .1

 . می باشدتلفنی  صورتبهدارويی و موارد مسمومیت 

 صورتبهدرمانی را به مراكز دارويی خود و همچنین نحوه برخورد با فرد مسموم پیش از رسیدن  سؤاالتید توانمیگرامی  وطنهمما ش .2

 میان بگذاريد. در  2كد- 3داخلی، داخلی 190تلفن اره داروها و سموم با شم یرساناطالعتلفنی از مراكز 

 ؟باشندیمفعالیت مشغول به   2كد- 3داخلی، داخلی 190تلفن داروها و سموم در كل كشور با شماره  یرساناطالعمركز  45دیدانیمآيا  .3

و  190مسمومیت با تلفن موارد از برخورد با  . بالفاصله پسباشندمیحظات اولیه پس از بروز مسمومیت، برای نجات فرد مسموم حیاتی ل .4

 تماس بگیريد. 115يا 

ناشی از مسمومیت عوارض داروها و سموم، راهنمايی فرد مسموم يا همراهان وی، برای كنترل و كاهش  یرساناطالعوظیفه مهم مراكز  .5

 و نه درمان مسمومیت.  است

 ؟دهندیمسال و به علت عدم توجه والدين رخ  5كان زير اتفاقی در كود یهاتیمسموماكثر  دیدانیمآيا  .6

  .استعلت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادير درمانی  نيترعيشا .7

 .استراه ورود سموم به بدن  نيترعيشاهان، د .8

 از: راه خوراكی، تنفسی، پوستی و تزريقی. دنعبارتورود سموم به بدن  یهاراه نيترمهم .9

و برخی از  یمواد نفتبا  تیمسموماستفراغ در  جاديايجاد استفراغ در فرد مسموم، همیشه بهترين راه خارج كردن سم از بدن نیست و ا .10

  .اندازدیمجان بیمار را به خطر داروها 

 .ديینما، خودداری است هوشیباز خوراندن مايعات به فرد مسمومی كه  .11

پیشگیری از بنابراين در فرد مسموم ايجاد نمايند. و حتی معلولیت دائمی  ريناپذجبران، وارض ناگوارممكن است ع هاتیمسمومبرخی از  .12

 .ها بسیار مهم است مسمومیت

 با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سالمت خود را به خطر نیندازيد.  .13

 فرد كشنده باشد.برای  توانندیم، خطركم ظاهربهمقادير باالی برخی از داروهای  .14

 باشد.شديدتر از ديگر افراد  تواندیمباردار و افراد سالمند  یهاخانمخطرات ناشی از مسمومیت در كودكان،  .15

 .دينمایمو عوارض متعاقب آن ساالنه هزينه سنگینی را بر جامعه تحمیل  هاتیمسمومدرمان  دیدانیمآيا  .16

 يك ماده ناشناخته آن را شناسايی كنید. هرگز سعی نكنید با چشیدن و يا بويیدن  .17

 

 هاتيمسمومبروز  ازنظرمنازل  يسازمنیا
 بهداشتی را دور از دسترس كودكان نگهداری كنید. -آرايشی یهافرآوردهداروها، محصوالت شوينده و  .1

 آبكشی نمايید. آن راقبل از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیايی و شوينده داخل  .2

 نمايید. یدارنگهكمد مجهز به قفل  و دررا دور از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع باال داروها  .3

، داروها و كنپاكگاز شوينده، و لك بر، مواد  دكنندهیسفمحلول  ،ریگجرم، جوهر نمك، بازكنلولهمحصوالت خانگی خطرناك )مانند  .4

 نگهداری نمايید.درب بسته  و با هاآنبندی اصلی  بسته درديگر مواد شیمیايی( را 

 از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیايی در كنار مواد غذايی خودداری نمايید.  .5

باال  اریبس قيطر نياكنجكاو از در كودكان نوپا و  تی. خطر مسمومديیاجتناب نما يیشوظرف ريز یدر كمدها ندهياز قرار دادن مواد شو .6

 . است
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در  خوشبوكنندهبهداشتی و آرايشی و  یهافرآوردهو يا ديگر  یشودهان، ردندانیخمداريد، از قرار دادن چنانچه در منزل كودكی  .7

 دسترس كودكان خودداری نمايید.

كودهای باغبانی در و  كشحشره، سموم كشعلف، بنزين، نفت، سموم كنپاكشهیشمحصوالت خطرناك مثل ضديخ،  یاز نگهدار .8

 .ديیمنزل اجتناب نما اطیو ح نگیاركبدون قفل در پ یكمدها

 نمايید. یدارنگهدر منزل را در ظروف با درب غیرقابل دسترسی كودكان  مورداستفادهتمامی سموم  .9

 .ديینماظروف سموم و مواد دفع آفات را ابتدا كامالً مطالعه كنید و سپس دقیقاً مطابق آن عمل  برچسب  .10

 .است، مطلقاً ممنوع كنندهخفه یگاز سم جاديا لیجرم بر به دل با تركیبات دكنندهیسف یهافرآوردهمخلوط كردن  .11

خوراكی و  یهافرآوردهمربوط به كنید و از ريختن اين مواد داخل ظروف  یدارنگه هاآنموادی مانند نفت و بنزين را در ظرف اصلی  .12

 نوشابه جداً پرهیز كنید. یخال ینوشیدنی مانند بطر

ممكن است سبب اين وسايل نايلونی، در دسترس كودكان پرهیز كنید.  یهاسهیكو ساك خريد و همچنین  یدستفیكاز قرار دادن  .13

 خفگی كودكان شوند.

 باشد. خانواده خود را محافظت كنید. ريناپذجبران تواندیمآسیب ناشی از مسمومیت  .14

 نمايید. نسبت به بروز مسمومیت ايمن ا . خانه خود ردهندیمدر منازل رخ  هاتیمسموماز  %90به  كينزد .15

 باالتر است.فصل سرما غیرعمدی در كشور ما است و شیوع آن در  های مسمومیت نيتركشندهيكی از كربن  دیمنو كسمسمومیت با گاز  .16

 ؟استبا دارو  یخوراك تیدر اثر مسموم هامارستانیببه  تیعلت مراجعه مسموم نيترعيشا دیدانیم ايآ .17

 .است يیدارو یهاتیمسموم ،هامارستانیب نیداروها و سموم كشور و همچن یرساناطالعارجاع شده به مراكز  یهاتیمسموم نيشتریب  .18

 منظوربهخود مانند منزل را  كيمنزل بستگان نزد د؟یآگاه هستند روبرو هاآنبا  هادر منزل مادربزرگان كه كودك یاز خطرات ايآ .19

 .ديسازمنيا، هاتیمسموماز  یریشگیپ

 یدسترس كودكان نگهداردور از خود را  یمصرف یداروها دیخود بخواه نيكودك دلبندتان، از والد يیدارو تیاز مسموم یریشگیپ یبرا .20

 . ندينما

ف دارو مطمئن مصرنحوه تا از صحت  ديینما یسالمند خود را همراه نيدارو از داروخانه، والد افتيدر هنگام مراجعه به پزشك و در .21

 .ديشو

در  یراتییبدن، تغ یچربعضالت و  ،عاتيامیزان م ه،یمانند كبد، كل یداخل یهااندامساختار در  راتییتغ لیبه دل یدر دوران سالمند .22

 شود. تیمنجر به مسموم تواندیمداروها  قیبه مصرف دق يیاعتنایبجذب و دفع داروها حادث خواهد شد و 

بروز  جهیدرنتمصرف داروها و در ضمن  یمنجر به بروز اشتباهات تواندیم ،یو فراموش ، شنوايیيینایدان كاهش قدرت باز سالمن یدر برخ .23

 گردد. يیدارو تیمسموم

 .ندينماحاصل  نانیاطم شانينحوه مصرف دارو در ا میاز تفه ديسالمند با مارانیپزشكان و داروسازان در برخورد با ب .24

 یانيكمك شا تواندیمداروها  میتقس یهاجعبه. استفاده از باشندیمدر طول روز  یمتعدد یدان ناچار به مصرف داروهااز سالمن یاریبس .25

 .گرددیم شانيدر ا یتكرار یو مصرف دارو تیاز مسموم یریشگیبه پ

تا از بروز  ديیكنترل نمارا  شانيا یوهادارنحوه مصرف  یادوره صورتبه، باشندیمسالمند شما مجبور به مصرف دارو  نيچنانچه والد  .26

 شود. یریشگیپ يیدارو تیمسموم

داروها و مصرف مجدد  زيتجوخود را به همراه داشته باشند تا از  یمصرف یدر مراجعه به پزشك، نام داروها ديسالمندان محترم با  .27

 شود. یریشگیپ يیخطرناك دارو تتداخالبروز  ايو  هاآن زمانهم

 است. ترخطرناكافراد جامعه  گريف خودسرانه داروها در سالمندان نسبت به دمصر  .28

 

 

  "پيشگيري از مسموميت با سم فسفيد آلومينيوم )قرص برنج("اختصاصي مربوط به  يهااميپ
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 است؟ هامسمومیتدر كشور ما مسمومیت با سموم كشاورزی يكی از علل مهم ايجاد  دانیدمیآيا  .1

 كشاورزی در محیط منزل استفاده ننمايید. اين سموم سالمت خانواده را به خطر خواهد انداخت.از سموم صنعتی و  .2

ممنوع و دارای  هایعطارسم و  یهافروشندهبنابراين عرضه آن توسط ؛ قرص برنج( يك كاالی قاچاق است) ومینیآلومسم فسفید  .3

 .استمجازات 

گاز حاصل از آن می تواند كشنده  منزل، آشپزخانه و كمد اجتناب نمايیدانند سم قرص برنج در محصوالت خطرناك ماز نگهداری  .4

 .باشد

كه  و نمك غالت و حبوبات در منزل، بجای استفاده از قرص برنج كه بسیار سمی و كشنده است، از سیر یزدگآفتبرای پیشگیری از  .5

 استفاده نمايید. است خطریبكامالً 

 منجر به مرگ شود. واندتیمتنفس گاز متصاعد شده از قرص برنج  .6

واصله، سه نفر از اعضای يك خانواده )مادر و دو كودك( در اثر استنشاق تدريجی گاز حاصل از قرص برنج داخل  یهاگزارشبر اساس  .7

 .اندنموده، فوت كردندیمبرنجی كه در گوشه اتاق نگهداری  یهاسهیك

 شد، منجر به مرگ دو فرزند يك خانواده شده است.قرص برنج داخل كیسه های نخود كه در يك منزل نگهداری می  .8

 می باشد.ممنوع  هایفروشو سم  هایعطارآن توسط هر فردی خصوصا  خريد، توزيع و ارائه كااليی قاچاق است وقرص برنج  .9

 در صورت مسمومیت اتفاقی يا تعمدی با قرص برنج، مصدوم بايد بدون اتالف وقت به بیمارستان منتقل شود. .10

، اين سم هایفروشو سم   هایعطاركشور و ممنوعیت عرضه قرص برنج در  مجاز سموم ذف سم قرص برنج از فهرست رسمیح رغمبه .11

 .  شودیمتوسط قاچاقچیان به كشور وارد 

خواهد شد  زانتانيعزجانگرامی از خريد قرص برنج قاچاق و نگهداری و مصرف آن در منزل كه باعث به خطر انداختن  وطنهم .12

 ری كنید.خوددا

 

 پيشگيري از مسموميت ناشي از داروها
 با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سالمت خود را به خطر نیندازيد. -1

 كشنده باشد.خصوصاً كودكان و افراد مسن  برای فرد  توانندیم، خطركم ظاهربهمقادير باالی برخی از داروهای  -2

 .استصرف داروها بیش از مقادير درمانی علت بروز مسمومیت در جهان، م نيترعيشا  -3

 .استدارويی  یهاتیمسمومداروها و سموم كشور،  یرساناطالعارجاع شده به مراكز  یهاتیمسمومهفتاد درصد از  -4

 .استراه ورود سموم به بدن  نيترعيشادهان،   -5

 نمايید. یدارنگهمجهز به قفل  كمد و در ارتفاع باالدور از ديد و دسترس كودكان و در  را داروها  -6

 .در هنگام بیماری كودكتان مراقب باشید تا دوز تكراری دارو به وی ندهید -7

برای كاهش تب در كودكان، داروی استامینوفن را بر اساس وزن و سن كودك و با مشورت پزشك و داروساز به كودك بدهید. مقادير  -8

 ايجاد مسمومیت نمايد. تواندیمدرمانی استامینوفن  ازحدشیب

 داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداريد.   -9

 پرهیز كنید تا مانع خورده شدن دارو توسط كودكان شود. یدستفیكاز قرار دادن دارو در   -10

چشم  و ممكن است دور از كنندیمكودكان از رفتار بزرگساالن تقلید  چراكهد، مصرف نكنیداروهای خود را در مقابل چشم كودكان   -11

 والدين داروها را به دهان ببرند. 

 ، شكالت و يا خوراكی استفاده نكنید.نباتآببه او تفهیم كنید كه اين دارو است و از كلماتی مثل  دیدهیماگر به كودك خود دارو   -12

خودكشی دارند را دور از  بهتر است داروهای بیمار افسرده و يا بیمارانی كه تعادل رفتاری ندارند و يا افرادی كه سابقه اقدام به  -13

 .ديآورعملايشان قرار دهید و مراقبت دقیقی در خصوص میزان داروی مصرفی ايشان به  دسترس
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 طوربهيا  اشتباهبهبر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید چراكه ايشان به داليل زير ممكن است داروی خود را   -14

و يا خوانا نبودن  یسوادكميا  یسوادیبشكل داروها، ابتال به فراموشی، عدم اطالع از نام داروها،  تكراری مصرف نمايند: تشابه ظاهری

 مقادير مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارويی.

در داخل  هاقرصشگیری از خوردن دوز تكراری دارو، يادداشت كردن دفعات مصرف دارو و يا قرار دادن بهترين كار برای پی  -15

 . استو شب(  ظهرشده )برحسب صبح،  یبندمیتقسصوص مخ یهاجعبه

مصرف مقادير باالی بسیاری از داروها در اقدام به خودكشی، ممكن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته باشد ولی وضعیت   -16

 .خواهد شدناگهانی وخیم  طوربهفرد مسموم 

منجر به  توانندیمه مرگ نگردد ولی مقادير باالی اين داروها بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممكن است منجر ب -17

 صدمات دائمی كبد و كلیه فرد مسموم شود. 

 طوربهچراكه با مصرف چند برابر مقادير درمانی داروها  ديینماداروها را مطابق با توصیه پزشك يا داروساز و نه بیشتر از آن مصرف   -18

 بلكه دچار عوارض سوء و يا مسمومیت با داروها خواهید شد. شودینم ترعيسرروند درمان شما  تنهانهخودسرانه، 

 خواهد شد. هاهیلبد و ككداروهای مسكن سبب تخريب  شدههیتوصمصرف بیش از مقادير  -19

 مصرف خودسرانه داروی استامینوفن جهت درمان درد و تب بیش از مقادير درمانی، منجر به صدمات كبدی خواهد شد.    -20

داريد. ممكن است با استفاده از غفلت شما، كودك  دورنگهمخصوص كودكان را از دسترس ايشان  طعمخوشوصا داروهای داروها خص -21

 اقدام به مصرف دارو نمايد.

داروی خورده شده وجود دارد، ضمن حفظ خونسردی خود و عدم  یهابستهدر برخورد با فرد مسموم غیر هوشیاری كه در كنارش   -22

 دارويی را همراه بیمار به بیمارستان ببريد. یهابستهاين فرد، القاء استفراغ در 

را  هاآنتعمدی با دارو، بهتر است در صورت هوشیاری فرد مسموم، نام دارو يا داروهای مصرفی و تعداد هر يك از  یهاتیمسمومدر   -23

 از وی بپرسید و به كادر درمانی اطالع دهید.

با شماره تلفن مركز  ترعيسرمدی با داروها، برای اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه، هرچه اتفاقی و يا تع یهاتیمسمومدر اغلب   -24

 تماس بگیريد. 115و يا اورژانس   2كد- 3داخلیداخلی  190داروها و سموم یرساناطالع

 . استدارويی  یهاتیمسمومعلت مسمومیت در كشور ما بروز  نيترعيشا دیدانیمآيا  -25

 داروها را در كمدهای باالتر و مجهز به قفل قرار دهید. حتماًسال داريد،  5كودك زير  چنانچه در خانه  -26

، كودكان اقدام به چشیدن و باشندیمفامیل در حال مصرف داروهای خود  سالمندكودكان كنجكاوند و ممكن است زمانی كه افراد    -27

 يا بلعیدن دارو بنمايند.

دلبندتان، از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از دسترس كودكان برای پیشگیری از مسمومیت دارويی كودك  -28

 نگهداری نمايند.

یمساالنه تعدادی از كودكان كشورمان به دلیل مصرف ناخواسته شربت متادون كه در شیشه داروهای ديگری نگهداری  متأسفانه  -29

  .روندیماست به كام مرگ  شده

درصد از  60تا  50يعنی در حدود  هاتیمسمومداروها و سموم كشور، كماكان درصد بااليی از  یرساناطالعكز از مرا آمدهدستبهدر آمار  -30

 در اين مراكز به مسمومیت دارويی تعلق دارد. شدهثبت یهاتیمسمومكل 

داروهای آرامبخش و ضد  اغلب مسمومیت های دارويی مراجعه شده به بیمارستانها در اثر داروهای بیماريهای اعصاب و روان مانند -31

 افسردگی بروز می كند.

 

 كودكان در  هاتيمسموم پيشگيري از بروز 
 بروز مسمومیت هستند. ازنظرگروه سنی  نيپرخطرترسال،  5كودكان زير  .1

 است.بوده  كودكاندر درصد از مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستان ها 18در حدود  1398در سال  .2
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ست هر چیزی را به دهان ببرند. اين عمل بخشی از آموزش و درك اين گروه سنی از محیط اطرافشان كودكان خردسال ممكن ا  .3

 بروز مسمومیت است. سازنهیزماست و اين عمل 

 در هنگام بیماری كودكتان مراقب باشید تا دوز تكراری دارو به وی ندهید.  .4

وسايلی باشد كه توسط  هاآنكان قرار دهید. ممكن است داخل نايلونی را دور از دسترس كود یهاسهیك، ساك خريد و یدستفیك  .5

 كشیده و سبب خفگی وی شود. سرخودرا روی  هاآنكودك بلعیده شود و يا كودك ضمن بازی 

 ی آپارتمانی مانند خرزهره و ديفن باخیا در منزل خودداری نمايید.هاگلاز نگهداری گیاهان و  ،دیهستچنانچه دارای كودك   .6

 هاگلباشید تا توسط  هاآنیاهان آپارتمانی را دور از دسترس كودكان قرار دهید و هنگام بازی كودكان در فضای باز مراقب و گ هاگل .7

 و گیاهان سمی، مسموم نشوند. 

نام گیاهان خانگی را به خاطر بسپاريد و آن را روی ضمن اطمینان از غیر سمی بودن گیاهانی كه در منزل نگهداری می نايید،  .8

 بنويسید.  هاآنچسبی كنار بر

 هاآنو يا به دهان بردن  هاآنآپارتمانی مانند خرزهره و ديفن باخیا، سمی هستند و تماس پوست با  یهاگلبسیاری از گیاهان و  .9

 .شودیممنجر به مسمومیت و سوختگی مخاط 

 يد و دسترس كودكان قرار دهید. را در منزل در كمدهای دارای قفل و دور از د دكنندهیسفمواد شیمیايی، شوينده و  .10

 .ديینمابا قفل يا طناب محكم  ديداریمدرب كمدهايی كه در آن مواد شیمیايی خطرناك را نگه   .11

 داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداريد.   .12

كودكان در برابر حوادث و مسمومیت اتفاقی  در هنگام بروز مسائل و مشكالت خانوادگی، بیشتر مراقب كودكان باشید. در اين شرايط .13

 .رترنديپذبیآس

از دسترسی كودكان در امان  یادربستههمیشه پس از استفاده از مواد شیمیايی سريعاً درب آن را ببنديد، ولی بدانید هیچ ظرف  .14

 نیست.

 الكل و ضد يخ را در دسترس كودكان قرار ندهید. گاهچیه .15

 190با شماره تلفن  هاتیمسمومو يا مركز كنترل  115را بلعید، با مركز اورژانس  یرخوراكیغ یامادهكودك شما  كهیدرصورت  .16

 تماس بگیريد.  2كد- 3داخلیداخلی 

با عوارض جدی همراه باشد. در اين موارد كودك را سريعاً به يك  تواندیمكودك  ( دربلع باطری كوچك ساعت )باتری مینیاتوری .17

 مركز درمانی منتقل كنید.

 نمايید. جلوگیریديسكی و مینیاتوری  یهایباتردارای باتری، خصوصاً  یهایبازاسباباز دسترسی كودكان به  .18

اطالع رسانی  : شماره تلفن پزشك كودك، شماره تلفن مركزديینمازير را در دسترس و يا در كنار تلفن نصب  یهاتلفنشماره   .19

 .115، شماره تلفن اورژانس: 190 داروها و سموم

را در ظرف مواد  هافرآوردهاين  گاهچیهمحصوالت شیمیايی و شوينده، نفت و بنزين را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری كنید.   .20

 .شودیمنكنید. اين عمل سبب خورده شدن اتفاقی اين مواد توسط كودكان  یدارنگهخوراكی )مانند بطری نوشابه( 

یاد( در ظرف خالی نوشابه و شیشه خالی دارو، منجر به مسمومیت ناخواسته و نگهداری شربت متادون )جهت ترك اعت متأسفانه .21

 كودك شده است. هادهمرگ 

 خودداری نمايید. هایدنینوشاز نگهداری شربت متادون در داخل يخچال و در كنار بقیه  .22

 نگهداری نمايید. دارقفل شربت متادون جهت درمان ترك اعتیاد، بسیار سمی است. آن را دور از دسترس خانواده و در كمد .23

 باشد.  ساالنبزرگننوشند و يا نخورند مگر اينكه با اجازه  یزیچچیهبه كودكان بیاموزيد   .24

و ممكن است دور از چشم  كنندیمتقلید  ساالنبزرگكودكان از رفتار  چراكهداروهای خود را در مقابل چشم كودكان نخوريد،   .25

 والدين داروها را به دهان ببرند. 

 ، كودكان در معرض بیشترين خطر مسمومیت قرار دارند. ديسپاریمشما در منزل نیستید و كوك را به فرد ديگری  كه یزمان  .26

 ، شكالت و يا خوراكی استفاده نكنید.نباتآببه او تفهیم كنید كه اين دارو است و از كلماتی مثل  دیدهیماگر به كودك خود دارو   .27
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چنانچه مجبور شديد به زنگ درب ورودی و يا تلفن جواب دهید، قبل از هر  كنندهپاكت شیمیايی و در هنگام استفاده از محصوال  .28

 چیز درب ظرف را ببنديد و هرگز از كودك خود چشم برنداريد.

موارد مسمومیت در كودكان در اثر خوردن داروها، مواد شیمیايی و محصوالت خانگی مانند مواد آرايشی بهداشتی،  نيترعمده  .29

 سمی بوده است. )استون( و گیاهان كنپاك، الك بازكن ولولهشوينده، سفیدكننده  یهافرآورده

 نيتركينزداو را  ترعيسر. در صورت بلع نفت توسط كودك هر چه استمسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در كودكان بسیار خطرناك  .30

 مركز درمانی منتقل نمايید.

 منجر به مرگ وی شود. تواندیمیست ولی اگر كودك وادار به استفراغ شود اين امر اگر كودكی نفت را ببلعد كشنده ن .31

، كودكان اقدام به چشیدن باشندیمكودكان كنجكاوند و ممكن است زمانی كه افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهای خود  .32

 و يا بلعیدن دارو بنمايند.

، از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از دسترس كودكان برای پیشگیری از مسمومیت دارويی كودك دلبندتان .33

 نگهداری نمايند.

. اين كار سبب ورود مقاديری از سرب محیط به برندیمكودكان به دلیل روند رشدشان اغلب دست و اجسام اطراف خود را به دهان  .34

 .شودیمبدنشان 

  .  كنندیمحیط را جذب ، سرب مساالنبزرگبرابر بیشتر از  5تا  4كودكان  .35

 سال و زنان باردار دو گروه اصلی در معرض خطر در اثر تماس با سرب هستند. 5كودكان زير  .36

 .دينمایمسرب در تكامل سیستم عصبی كودكان  و بهره هوشی كودك بروز  یعارضه نيتریاصل  .37

 

 کربندیمنوکسپیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و 

د قبل از راه اندازی مجدد وسايل گرمايشی گازسوز و نفتی منزل، آنها را از نظر اتصاالت و دودكش كنترل با شروع فصل سرما باي .1

 كنیم.

های نفتی و گازی، جهت پیشگیری از مسمومیت با گاز منو كسید كربن، اطمینان از نصب صحیح و در هنگام استفاده از بخاری .2

 ها الزامی است. كاركرد مناسب دودكش

. در ادامه تماس، فرد است یآلودگخوابو ، وزوز گوش هاقهیشق، ضربان شديد كربن، سردرد، گیجیدیمنوكسس طوالنی با تما عالئم .3

 . شودیممسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب 

می ، آسیب دائهوشیاریكاهش تهوع، استفراغ، تپش قلب،  سبب تواندیمدر مدت طوالنی  كربندیمنوكستماس با مقادير باالی  .4

 و مرگ شود. ، كماعصبی

 .دينمایماز منوكسیدكربن بروز  یترنيیپاكه با مقادير  استكربن در كودكان تهوع، استفراغ و اسهال دیمنوكسمسمومیت با  عالئم .5

 . استسرد بودن لوله دودكش بخاری، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی  .6

كوچك دربسته منجر به سوخت ناقص  هایمحیطج در داخل محیط حمام و يا نفتی يا گازی و يا دستگاه پكی كنگرمآباستفاده از  .7

 و مسمومیت با گاز خواهد شد.

سیلی مانند نفت، گاز، ف هایسوختو غیر محرك است كه در اثر سوختن ناقص  و بدون طعم بوبی، رنگبیكربن گازی  منو كسید .8

 . ودشمیو ذغال چوب حاصل  ، دود اگزوز اتومبیلبنزين، گازوئیل

ايمنی در  هایتوصیه. برای پیشگیری از بروز آن است هاتیمسمومكربن يكی از مرگبارترين انواع منوكسیدمسمومیت با   .9

 از وسايل حرارتی را رعايت نمايید.  مورداستفاده

كه شديداً سمی  شودیمكربن، گاز سیانید از سوختن مواد پالستیكی ايجاد دیمنوكسعالوه بر ايجاد گاز  یسوزآتشدر هنگام بروز  .10

 است.

ع و استفراغ در فرد ظاهر اختالالت گوارشی مانند تهو صورتبهكربن منوكسیدمسمومیت با گاز  یهانشانه و عالئمدر برخی موارد  .11

 شوندیم
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هوشی با بروز اختالالت رفتاری و كاهش حافظه و ضريب  تواندیمدر كودكان،  ژهيوبهكربن  منو كسیدبا گاز  مدتیطوالنتماس  .12

 همراه باشد.

سیگار  مدتیطوالندر اثر مصرف  تواندیمكربن موجود است و اين گاز منوكسیددر دود سیگار مقاديری از گاز  دیدانیمآيا  .13

 سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری گردد؟

ه برای گرم كردن خودروی است ك شدهگزارشكربن در رانندگانی منوكسیدكشنده با  یهاتیمسموممواردی از  دیدانیمآيا  .14

 .اندنمودهاستفاده  یكینكیپخود در فصول سرد سال از گاز 

مجاز است. از بكار بردن  باشندیمكه دارای تهويه و جريان مناسب هوا  يیهاطیمحبدون دودكش تنها در  هایبخاریاستفاده از  .15

 بسته و فاقد جريان هوا خودداری نمايید. یهاطیمحاين وسايل در 

كربن را سیدكمنوكه در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسمومیت با  دربسته یگاراژهاحضور در  دیدانیم آيا .16

 به همراه دارد؟ 

 كه با گاز منوكسیدكربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هوای آزاد است. اولین اقدام در برخورد با فردی .17

 بايد احیای قلبی عروقی را آغاز نمايید.ديگر،  یگازهاو  منوكسیدكربنبا م سمودر صورت قطع تنفس بیمار م .18

 كولر و يا بخاری آن روشن است خودداری نمايید. كهیدرحالاز خوابیدن در داخل اتومبیل روشن  .19

ر اثر د، 99نفر در پنج ماه نخست سال  235و  1398در سال نفر از هموطنانمان  784به نقل از سازمان پزشكی قانونی كشور،  .20

 مسمومیت با منوكسید كربن جان باخته اند.

 

 یاهان سمیگو  مواد غذايی ناشی از یهاتیمسمومپیشگیری از 

 یهاتیمسموم، فلزات سنگین، باقیمانده سموم نباتی از عوامل مهم ايجاد رمجازیغ، مواد افزودنی هاقارچ، هاروسيو، هایباكتر .1

 .شوندیمغذايی محسوب 

 ايجاد شود. هاآنغذايی، تهیه و نگهداری  یهافرآوردهدر اثر آلودگی غذا در جريان تولید  تواندیم يیغذامسمومیت با مواد  .2

 خودداری كنید. شودمیمشاهده  یزدگزنگو  یفرورفتگآثار نشت، برآمدگی و  هاآناز مصرف كنسروهايی كه در قوطی  .3

 ؟رودیمشمار ه ب هاتیمسمومانواع  نيتركشندهاز  " سمیبوتول "نوعی از مسمومیت غذايی موسوم به  دیدانیمآيا  .4

در اثر مصرف مواد غذايی مانند سوسیس، كالباس، كنسرو ماهی، كنسرو ذرت، كنسرو لوبیا، كشك خام و عسل  سمیبوتول .5

 .شودمیايجاد  اندشدهتهیه و نگهداری  یربهداشتیغطبیعی كه در شرايط نامناسب و 

تاری ديد،  صورتبهساعت بعد از مصرف غذای آلوده به باكتری( و  24تا  12) یریتأخ صورتبه سمیبوتو ل یهانشانهو  عالئم .6

 .شودمیدوبینی، افتادگی پلك، عدم توانايی حركتی، سختی در بلع، اختالل تكلم و يبوست ظاهر 

 غذايی است؟ یهاتیمسمومدر بسیاری از  عالئماسهال يكی از  دیدانیمآيا  .7

 .ديآیمشمار ه اتفاقی در كودكان در جهان ب یهاتیمسمومعلل بروز  نيترعيشايكی از  سمی مسمومیت با گیاهان .8

 مصرف يك گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی، دلیلی بر غیرسمی بودن آن برای انسان نیست. .9

 ند.سبب بروز مسمومیت در انسان شو توانندیم هاباغچهینی موجود در آپارتمان ها و ئبرخی از گیاهان تز .10

داروها و  یرساناطالعبا مركز  حتماًمختلف يك گیاه مانند میوه، دانه و برگ آن توسط كودكان  یهاقسمتدر صورت بلعیدن  .11

 تماس حاصل نمايید.  2كد- 3داخلیداخلی  190سموم با شماره 

 گروه پزشكی اطالع دهید. تا در موارد بروز مسمومیت به خود را بدانید یوزندگسعی كنید نام گیاهان موجود در محیط كار  .12

كشنده باشد. در صورت  تواندیمو كرچك  شوكران آزالیا، ، گل انگشتانه،ایخبامسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، ديفن  .13

 مركز درمانی منتقل كنید.  نيتركينزدوقوع  مسمومیت با اين گیاهان  بیمار را در اسرع وقت به 

 خودداری كنید. جداً دیشناسینمرا  هاآنكه نوع  يیهاقارچ. از مصرف اك استبسیار خطرنسمی  یهاقارچمسمومیت با  .14

 باعث نارسايی حاد كبدی و مرگ شوند؟ توانندیمسمی در صورت مصرف خوراكی  یهاقارچبرخی از  دیدانیمآيا  .15
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ه و نیاز به تجربه و تبحر كاری دشوار بود هاآنسمی از انواع غیر سمی از روی شكل ظاهری  یهاقارچتشخیص  دیدانیمآيا  .16

 دارد؟

 خودداری نمايید.  باشندیمو ظاهر جذاب برای كودكان  هاوهیمخود از نگهداری گیاهان تزئینی كه دارای  در منزل  .17

مختلف يك گیاه سمی منجر به بلعیده شدن  یاشهابخسال و وجود جذابیت در شكل و رنگ  5كنجكاوی ذاتی كودكان زير   .18

 .ودشیمآن توسط كودك 

سبب تورم، خارش و  تواندیمدر صورت خورده شدن  وميدكاالو  ایخبا نيدشیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند  .19

 و يا آسیب گوارشی فرد مسموم شود. یو خفگسوزش مخاط دهان 

 جاد نمايند.منجر به مرگ اي یهاتیمسموم توانندیميا نابجا  ازحدشیببرخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف  .20

كشنده باشد. از القای استفراغ  تواندیمخورده شود، حتی در مقادير كم )يك قاشق(  اشتباهبه كهیدرصورت پتوسیاكالبخور  .21

 مصدوم را سريعاً به بیمارستان منتقل نمايید.و  نموده  یدارخوددر مسمومیت با اين فرآورده 

، به بیمارستانها مراجعه نموده اند 98كه در سال  رچها و گیاهان سمیاز میان نزديك به هزار مورد مسمومیت ناشی از قا  .22

 درصد در اثر گیاه سمی بوده است. 60درصد در اثر قارچ سمی و 40

 

  شوينده خانگی و مواد شیمیايی سموم دفع آفات و  با پیشگیری از بروز مسمومیت

برچسب روی  حتماً در نور كافی سموم خانگی يا صنعتی، و سموم مختلف اعم از شیمیايی یهافرآوردهدر هنگام استفاده از  .1

 . ديینمارا مطالعه نموده سپس مصرف  یبندبسته

در محیط جريان داشته  یخوببهتا هوا  دیبازكنرا  هاپنجره كنندهپاكشوينده و  یهافرآوردهدر هنگام استفاده از مواد شیمیايی و   .2

 باشد.

جداً خودداری كنید. بخارات و  مانند وايتكس دكنندهیسف یهافرآوردهبا   و جرم برنمك  از اختالط مواد شیمیايی مانند جوهر  .3

 .است كنندهخفهگازهای ناشی از اين اختالل بسیار سمی و 

 ی بهداشتی، درب و پنجره را باز گذاشته و هواكش را روشن نمايید.  هاسيسروو يا جرم بر در  دكنندهیسفهنگام استفاده از مواد  .4

 عنوانچیهبهدربسته و كوچك مانند دستشويی و حمام  یهاطیمحدر  بازكنلولهو ، جرم بر سفیدكننده، از مصرف مواد شويندهپس   .5

 .استو سمی  كنندهخفهفضای كوچك، در  دشدهیتولگازهای  چراكهتوقف نكنید  هامكاناين در 

شلوار بلند و  ،بلندنیآستلباس  ،رينفوذناپذد دستكش بلند، كفش مانن كنندهمحافظتضمن استفاده از مواد شیمیايی حتماً از وسايل   .6

 .ديینماجوراب استفاده 

دقیقتاً مطتابق دستتور عمتل      جهت استتفاده  را ابتدا كامالً مطالعه كنید و سپس و بروشور آن سموم دفع آفات ظروف برچسب روی    .7

 .ديینما

 )مانند بطری نوشابه( نگهداری نكنید. امیدنیهرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراكی و آش  .8

از طريق ايجاد باقیمانده در محصتوالت و   تواندیمبلكه  شودمیباعث بروز مقاومت در آفات  تنهانهاز سموم دفع آفات  هيرویباستفاده   .9

 برای انسان مضر محسوب گردد. ستيزطیمحآلودگی 

 است؟ هاتیمسمومم كشاورزی يكی از علل مهم ايجاد با سموتعمدی در كشور ما مسمومیت  دیدانیمآيا   .10

 حتماٌ از ماسك، دستكش و لباس مناسب استفاده نمايید. هاباغچهمزارع، باغات و  یپاشسمدر هنگام  .11

 سموم برای مقاصد كشاورزی خودداری كنید. شدههیتوص حد ازشیباز بكار بردن مقادير   .12

 حیه آلوده را با مقادير فراوان آب و صابون شستشو دهید.، ناپوست بادر صورت تماس سموم دفع آفات   .13

مركتز درمتانی    نيتتر كيت نزدمصرف خوراكی با سموم دفع آفات را جدی بگیريد و بیمار را برای درمان در اسرع وقت بته   هرگونه  .14

 منتقل كنید.

ساعت بعد از  48تا  24)  تأخیری تصوربه تواندیمكش  مسمومیت با برخی از سموم موش یهانشانهو  عالئم دیدانیمآيا     .15

 مصرف( ظاهر شوند؟
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)موسوم به تركیبات ارگانوفسفره( با تهوع، استفراغ، دردهای شكمی،  هاكشحشرهمسمومیت با گروه مهمی از  یهانشانهو  عالئم  .16

 ی و عصبی همراه است.اسهال، اشك ريزش، آبريزش از بینی، تعريق، تنگی نفس، افت فشارخون، تنگی مردمك چشم، اختالالت قلب

در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدی و يا قلیايی پوست و چشم را با مقادير فراوان آب شستشتو داده و مصتدوم را بته     .17

 مركز درمانی منتقل كنید.

 تفاده نكنید.اس یسازیخنثيی و يا اسیدی جهت ايی هرگز از مواد قلیادر صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدی و يا قلی .18

د سبب وختیم  توانمیمانند اسیدها و قلیاها، هرگز بیمار را وادار به استفراغ نكنید. اين كار  گیدر صورت بلع مواد با خاصیت خورند .19

 شدن وضع بیمار گردد.

 .استآن ممنوع  فروش دويخرو  شودمیقاچاق محسوب  "برنج قرص " بانامفسفید آلومینیوم  كشحشرهسم  دیدانیمآيا  .20

منجر به مسمومیت با  تواندیمدر چارچوب و ديوار كه حاوی سرب است  مورداستفادهآب سربی و رنگ  یهالولهدر منازل قديمی،  .21

 سرب شود.

، اختالل در يادگیری، اختالل در رشد و منجر به یكندذهنمنجر به بروز اختالالت رفتاری،  تواندیممسمومیت با سرب در كودكان  .22

 بروز تشنج  شود.

 از طريق تنفس و يا خوردن ذرات معلق سرب موجود در هوا، خاك و يا آب صورت گیرد. تواندیممسمومیت با سرب  .23

 .شودیم هاآندر كودكان مانع تماس آلودگی سرب محیط با دهان  هادستشستشوی مرتب  .24

 یهتا ورقته كته دارای   یاشتده  یزیت آمرنتگ  یهتا یبتاز اسبابيا پالستیكی بازيافت شده و  یهایبازاسبابدسترسی كودكان به از  .25

 خودداری نمايید. باشندیمرنگ  پوستهپوسته

دارند، از تماس اين وسايل با دهان كودك   یاشده یزیآمرنگاگر تخت و گهواره  برندیمرا به دهان  زیچهمهكودكان نوپا  ازآنجاكه .26

 جلوگیری نمايید.

، برای جلوگیری از انتقال آلودگی، قبل از ورود به منزل لباس كار ختود  دیهستشغل خود با مشتقات سرب در تماس  واسطهبهاگر  .27

 را تعويض كنید.

 خودداری كنید. هاآن. از مصرف باشندیمو حتی سرمه، حاوی مقادير باالی سرب  راستانداردیغخصوصاً  شيآرالوازمبرخی از  .28

 .استبسیار بیشتر از روستائیان  نیشهرنشسرب موجود در خون افراد  .29

 .گرددیمچرب سبب افزايش سرعت جذب سرب توسط بدن انسان  یغذاهاصرف م .30

چند برابر ديگتر   یسازرنگ، یسازیباتر یهاكارخانه، خاك و محیط اطراف مناطق صنعتی مانند هابزرگراههوای محیط نزديك به  .31

 .استنقاط حاوی سرب 

 مرتب انجام شود. طوربهدارند، آزمايش خون بايد سنجش سرب در خون افراد شاغل در صنعت كه با سرب تماس  منظوربه  .32

 برای پیشگیری از عوارض ناشی از تماس با سرب بايد جامعه از خطرات اين فلز سمی آگاه شود.  .33

 
 

 هایدگيگز مسمومیت ناشی از پیشگیری از

 .شودمیزش ظاهر دقیقه بعد از گ 5تا  1كه در عرض است درد تیز و سوزاننده در محل گزش  گزيدگی با افعی الئمع .1

ساعت افزايش يابتد   12-24كه ممكن است در عرض  دينمایمبروز ساعت بعد از گزش  4نیم تا  مار افعی تورم در محل گزيدگی  .2

 و كل اندام مبتال را درگیر نمايد.  

 كوچك در محل ايجاد شوند. یهاتاولممكن است  ،ساعت پس از گزيدگی افعی 24-36در طی  .3

در اطراف دهان، صورت و پوست سر و گزگز نوك انگشتان، تب و لترز، تعريتق،    یحسیبتهوع و استفراغ،  فعیاز عالئم گزش مار ا .4

 .استسرگیجه  و یحالیبضعف و 

خونريزی از بینی،  صورتبهبوده و  ، اختالالت انعقادی خونهایافعگزيدگی با  یهانشانهو  عالئم نيترمهمو  نيترمشخصيكی از  .5

 .شودیممشاهده خون در ادرار، خون در مدفوع، خونريزی در شكم و داخل چشم و مغز  وجود خون در خلط،
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 .استاز عالئم گزش مار افعی  عروقی -اختالل در عملكرد كلیه، كاهش سطح هوشیاری و شوك قلبی .6

آبريتزش از   و تتنفس، ، ضعف عضالنی، فلج، اختالل تكلتم  یآلودگخواب، هاپلكافتادگی  گزيدگی با مار كبری و مار مرجان عالئم .7

 .استدهان، استفراغ و تهوع 

 .استيا سیاه  یاقهوهگزيدگی با مار آبی )دريايی( درد عضالنی و تغییر رنگ ادرار به رنگ  عالئم .8

 ید.نماياو جلوگیری  ازحدشیببیمار را آرام كنید و از حركات  در هنگام مارگزيدگی قبل از انتقال مصدوم به مركز درمانی بايد .9

 را بايد از محل حادثه )جهت جلوگیری از حمله مجدد مار( دور كرد. دهيمارگزم مصدو  .10

 از سطح قلب نگه داشت. ترنيیپايا كمی  سطحهمو  حركتیبعضو محل گزيدگی مار را بايد   .11

، ضتروری  اشتد يا پاها ب هادستاگر محل گزيدگی در  ژهيوبهگزيدگی مارچند انگشت باالتر از محل  بستن يك نوار محكم و پهن،  .12

 .است

سفت باشد كه جريان خون اندام را مختل كند. اگر ورم باعث سفت شتدن نتوار    قدرآننبايد  باالتر از محل مارگزيدگی بستن نوار .13

زمتان  و دوباره ببنديد. اين كتار بايتد تتا     بازكردهدقیقه نوار را  1دقیقه، به مدت  15تا  10و از محلی باالتر ببنديد. هر  دیبازكن آن راشد، 

 آماده شدن پادزهر ادامه يابد.

 در مارگزيدگی بايد از سرد كردن عضو با آب سرد يا يخ خودداری كرد.  .14

را به اورژانس بیمارستان منتقل كنید و زمان را با تالش بترای كشتتن و يتا گترفتن متار از دستت        دهيمارگزفرد  ترعيسرهر چه   .15

 ندهید.

شديد مانند عطسه، مشكل در تنفس يتا تتورم ستريع و شتديد، درد شتكم، تهتوع،       حساسیتی  یهاواكنشعالئم  در مارگزيدگی  .16

 مواردی هستند كه سريعاً بايد به اورژانس مراجعه شود. ازجمله هالبرنگ  و كبودشدنسرگیجه، درد قفسه سینه، خرخر صدا 

 است. ترخطرناكبسیار آلرژی  مبتالبهكودكان، بیماران قلبی، ديابتی، افراد مسن و معلولین حركتی و بیماران مارگزيدگی در   .17

 . است ترخطرناكدر ناحیه سر و گردن مار گزش متعدد  .18

 نتدرت بهمنجر به بروز درد شديد در ناحیه گزش شود اما عالئم تهديدكننده حیات و حوادث منجر به مرگ  تواندیمگزش عقرب  .19

   .دهدیمرخ 

 یمارستان منتقل نمايید.  ، خصوصاً كودكان را در اسرع وقت به بدهيگزعقربفرد  .20

بترای تزريتق سترم     دهيت گزعقربو فرد  اندخطرناكو كاشان بسیار  كرمان بومی كشور ما در ناحیه خوزستان، یهاعقرببرخی از  .21

 بايد به بیمارستان منتقل شود. ضد زهر

ستاعت   6تتا   4زش برای و سوزش در ناحیه گ یحسیبتورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس  .22

 .ابديیمساعت بهبود  24و معموالً پس از  ديآیم به وجود

 سرخ بروز نمايد. زنبور گزيدگی ممكن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبور .23

بته زختم   و محتويتات كیسته زهتر     ماندیمنیش زنبورعسل ماده، به كیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی  .24

 برداشتن سريع نیش از روی زخم، جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است. بنابراين؛ شودمیمنتقل 

 .  شودمیعالئم زنبور گزيدگی معموالً در عرض چند ساعت ناپديد  .25

 مراجعه نمايد. سريع در محل گزش بروز كرد، بايد به پزشك مشكل تنفسی داشت و يا تورم شديد و دهيزنبور گزاگر فرد  .26

 .شودمیعفونی  سادگیبه هاآنو محل گزش  زنندیممكرر نیش  طوربهزنبورها و زنبورهای سرخ  .27

 زندگی باشد. دكنندهيتهد تواندیماست و  تریجددر ناحیه گردن و سر بروز نمايد،  همآنچنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و  .28

و در  باشتد تحتت نظتر   بايتد  درد يا باقی ماندن تورم يا عالئم شبیه آنفوالنزا و يا تب  تشديد نظر ازگزيده برای چند روز فرد زنبور .29

 د.شوصورت بروز اين عالئم سريعاً به پزشك مراجعه 

 .ديینمااز دست زدن به جانوران گزنده خودداری  یطوركلبه هایدگيگزبرای پیشگیری از بروز  .30

 .استمحل زنبور گزيدگی با آب و صابون  شستشویمعمولی زنبور  یهاگزشاقدامات اولیه در  .31
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كیسته يتخ را از روی    باركيدقیقه  15متوالی هر  طوربهروی محل زنبور گزيدگی كمپرس سرد يا كیسه محتوی يخ قرار دهید و  .32

 و از گرم كردن موضع بپرهیزيد. ديینمامستقیم يخ روی پوست اجتناب  قرار دادن. از ديبردارپوست

    و يا ديگر وسايل ايمنی را همراه داشته باشید. بندپشه، كشحشرهگی حشرات در هنگام سفر برای جلوگیری از گزيد .33

 كه باعتث ايجتاد زختم    كندمیرشح و محركی تبلكه تركیبات سمی  ردیگیمو نه گاز  زندیمنه نیش  "بند "يا  "دراكوال "حشره  .34

 . شودمیدر محل عبور خود از روی پوست 

و يتا   تتاول بتروز  ، یقرمتز  صتورت بته عالئتم  . شتود متی و تتاول   خمز ،باعث ايجاد صدمات بافتی "بند " يا "دراكوال "سم حشره   .35

 .استشدن پوست  پوستهپوستهشدن و  ورقهكوچك همراه با خارش و در انتها  هایجوش

 .شودمیخوب  خودخودبهندارد و عارضه بعد از مدتی سم حشره دراكوال يا بند وجود درمان قطعی برای   .36

 روی پوست خواهد شد. یهازخمروی پوست و يا خاراندن پوست سبب انتشار سم و تشديد  دراكوال يا بند ه شدن حشرهل .37

اد در ساعات ابتدايی، با آب و صابون معمولی محل عارضه را شستشتو د  توانمیپوستی سم حشره دراكوال،  برای تخفیف عارضه   .38

باكتريايی جلتوگیری كترد همچنتین هرچته پوستت       هایعفونت ازجملهروز مشكالت ثانويه از ب توانمیمحل عارضه  داشتننگهبا تمیز و 

 باشد شدت عارضه بیشتر است.  ترمرطوب

 باشد. مؤثر عالئمد در كاهش توانمی دراكوال يا بند تجربی استعمال الكل سفید بر روی موضع آلوده به سم حشره طوربه .39

 خودمان در برابر گزش حشرات محافظت كنیم.  توانیم از نكته ساده می با رعايت چند  .40

در  بلندآستین كننده وهای محافظتها، پوشیدن لباسنصب توری به پنجرهعالوه بر  توانمیبرای پیشگیری از گزش حشرات  .41

 .وددر شب استفاده نم كشحشرهو مواد  بندپشه، از غیرشهریباز  هایمحیط

با رعايت بهداشت  توأمشود. بنابراين الزم است نگهداری حیوانات اهلی حشرات می نگهداری حیوانات خانگی باعث تجمع بیشتر  .42

 . باشد

ها ها از آويختن لباستوری استفاده شود و در پارك های خانه ازاگر در محل زندگی درختان زيادی وجود دارد بايد برای پنجره  .43

 .روی درخت خودداری شود

استفاده  شراتح دوركننده هایكرماز بدن كودك  مخصوصاً، بهتر است روی پوست بدن مناطقی كه حشرات زياد وجود دارد در  .44

 .شودمیسبب حساسیت بیشتر  استفاده دائم از اين مواد داشتاما بايد توجه ؛ نمود

 .تحريك نكنید و زنبورها را كاریدسترا  زنبورعسلكندوی  وجههیچبه  .45

  آن منطقه را ترك كنید. موقتاًكش، مگس ود كردن آن باناب جایبهاگر زنبور در نزديكی خود ديديد   .46

 خودداری كنید؛ زيرا "جدا استفاده از عطرهای تند در مناطقی كه حشرات زيادی دارند،  روشن و بارنگهايی از پوشیدن لباس  .47

  .شودها میتمام اين موارد باعث جذب زنبور

 .بپوشانیدبه كودكان  و شلوار بلند بلندآستینهای باز، پیراهن در محیط  .48

 .، با پزشك خود برای مقابله با آن مشورت كنیدزنبورداريد اگر سابقه واكنش حساسیتی شديد به نیش  .49

 

 مخدر و محرکمواد  سوءمصرف ناشی از از مسمومیتپیشگیری 

 .  باشندمیدر برخی موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر مانند سرب موجود در انواع مواد مخدر،  هایناخالصی .1

 .باشندمیمواد  سوءمصرففرد به  مستعد كنندهروحی از عوامل  هایبحرانمشكالت خانوادگی، طالق، بیكاری، فقر و  .2

متواد ستمی و كشتنده وجتود      هاآنبلكه در اغلب  شوندینمسبب ترك اعتیاد  تنهانهتقلبی تمجیزك و نورجیزك،  هایفرآورده .3

 دارد.

دهان و يا تترك ستیگار،    خوشبوكنندگیمبنی بر  شدهمطرحبرخالف ادعای "پراگ " اي "پان "زای  مخدر و اعتیاد هایفرآورده .4

 .گردندمیسبب بروز اعتیاد 

 .گرددمیمحسوب  هامسمومیتمسمومیت با مواد مخدر يكی از مرگبارترين انواع  .5

 ده است.موجود مصرف حتی يك عدد قرص اكستازی، منجر به مرگ ش یهاگزارشاساس  بر دانیدمی آيا .6
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از  تتر خطرناك مراتببه، ولی اعتیاد  به آن كندنمی يیشناساقابلشیشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سريعاً دگرگون و  سوءمصرف .7

 مواد مخدر ديگر است.

 اعتیاد است. بازگشتبیامتحان كردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روی كنجكاوی، آغاز  حركت در مسیر  .8

مغتزی و عضتالنی از عتوارض مستمومیت بتا قترص        هتای سلولی، تشنج، نارسايی كبد و كلیه و تخريب قلبی و مغز هایسكته .9

 .باشندمی و شیشه اكستازی

ند سبب بتروز حتوادث مرگبتار ماننتد ستقوط از ارتفتاع،       توانمیو شیشه  LSD ، مانند حشیش، اكستازی زاتوهممصرف مواد  .10

 شوند. كنندهمصرفد و خودكشی در فر ، ارتكاب به جنايتتصادف، نزاع

د سبب بروز عوارض وخیمی مانند عقیمی، نارسايی قلبتی و  توانمیدر جوانان  سازیبدن باهدفمصرف انواع داروهای هورمونی  .11

 گردد. هاخانمكبدی، كوتاهی قد و بزرگ شدن سینه در مردان و پرمويی و خشونت صدا در 

ی شتديد و  هتا مسمومیتد سبب بروز توانمی بخشآرامو  آورخواباروهای مواد مخدر با برخی از د زمانهممصرف  دانیدمیآيا  .12

 گردد؟ كنندهمصرفحتی مرگ در فرد 

 ی شیمیايی در بسیاری از كشورها است.هامسمومیتمسمومیت با مواد مخدر يكی از علل مهم مرگ ناشی از  .13

كه ايتن   افزايندمیواد مخدر مانند ترياك، فلز سرب ه مو برای اضافه شدن وزن مواد، ب سود بیشتردستیابی به قاچاقچیان برای  .14

 .گرددمیامر سبب مسمومیت حاد با سرب و مرگ معتادان 

به انواع اختتالالت   خطر ابتالو پرورش اندام در جوانان،  سازیبدنقاچاق و بدون مجوز جهت  هایفرآوردهاستفاده خودسرانه از  .15

 در بردارد. كنندهمصرفجسمی و روانی را برای 

. فرزنتدانمان را از  شتود متی و ورزشی داروهای هورمونی دامی به جوانتان و نوجوانتان عرضته     سازیبدن هایباشگاهدر برخی از  .16

 عواقب مصرف اين داروها آگاه نمايیم.

 یضتداجتماع استروئیدهای آنابولیك در جوانتان، پرخاشتگری و بتروز رفتارهتای      سوءمصرفيكی از عوارض روانی  دانیدمیآيا  .17

 ؟تاس

عفونی خطرناك ماننتد ايتدز    یهایماریبآلوده، غیر استريل و مشترك با خطر بروز انواع  یهاسرنگتزريق مواد مخدر از طريق  .18

 و هپاتیت همراه است.

 مواد است. سوءمصرفاعتیاد و  یسوبهاستعمال سیگار در نوجوانان و جوانان، اولین گام در جهت حركت  .19

 است؟ برزمانمواد مخدر، فرآيندی طوالنی و درمان اعتیاد به  دانیدمیآيا  .20

، پرخاشتگری، غیبتت از محتل كتار و     یحوصتلگ یبت ، یختواب یب، یریگگوشهو ناگهانی مانند  یرعادیغتغییرات رفتاری  هرگونه .21

 و ناامیدی در فرزندان خود را جدی گرفته و در پی بررسی علت آن باشید. ینظمیبتحصیل، 

گتام در   نيتریاساسمواد،  سوءمصرفوارض ويرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیری از بروز افزايش سطح آگاهی در مورد  ع  .22

 است.  سوزخانمانمبارزه با اين بالی 

ورزشی با خطتر بتروز عتوارض قلبتی و عروقتی       یهارقابتو  سازیبدنمصرف نابجای استرويیدهای آنابولیك در جوانان جهت  .23

 ی همراه است.و نارسايی قلب فشارخونمانند ازدياد 

 شدهگزارشدر جهان  یاحرفهناگهانی در اثر سوءمصرف داروهای نیروزا در ورزشكاران  یهامرگموارد متعددی از  دانیدمیآيا  .24

 است؟ 

 یشگیری و درمان بیماری كرونا نمی شود.پبرخالف ادعای برخی سودجويان، غرغره كردن و يا نوشیدن الكل منجر به  .25

مومیت با انواع الكل، عدم مصرف خوراكی آن و دور نگه داشتن الكل و حالل هتای ديگتر از دستترس    راه های پیشگیری از مس .26

 كودكان است.

 و مرگ می باشد. عالئم مسمومیت با الكل، اختالل تعادل، دو بینی، اختالل حافظه، كما، وقفه تنفسی .27

 د ايجاد مسمومیت نمايند.می توانن الكل موجود در مشروبات الكلی، دهان شويه ها، ژل الكلی آتش زا .28

 متانول نوعی الكل است كه بسیار سمی بوده و در مشروبات الكلی قاچاق و دست ساز، ضديخ و برخی از حالل ها وجود دارد. .29
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 عالمت مسمومیت با متانول در چشمها، شامل ترس از نور، تاری ديد، برفكی شدن ديد و كوری می باشد. .30

باز بدن فرد مسموم از عالئم مسمومیت با متتانول استت كته درصتورت عتدم      -تعادل اسید سردرد، تهوع، استفراغ و اختالل در .31

 درمان منجر به مرگ فرد خواهد شد.

 دارای است ممكن صنعتی الكل چنین مه ..دست ساز و تقلبی می باشد مشروبات مصرف متانول با مسمومیت علت شايعترين .32

  .باشد متانول توجهی قابل مقادير

الكلی و حتی به  چراغ سوخت به عنوان جالدهنده، رنگ و چسبها، تكثیر، و چاپ محلولهای در حلّال عنوان انول بهاز آنجا كه مت .33

ممكن است مسمومیت با اين ماده در  می گیرد، قرار مورد استفاده اتومبیل شیشه شوی محلولهای در ضديخ عامل يك عنوان

 محیط خانه رخ دهد.

 ندارد، وجود متانول سرمی سطح تعیین برای آزمايشگاهی امكانات به دسترسی كشور ژانسهایاور بیشتر در كه اين به باتوجه .34

شناسايی فرد مسموم از روی تظاهرات بالینی دارای اهمیت است و انجام اقدامات درمانی سريع، چه بسا می تواند منجر به نجات 

 جان فرد مسموم شود.

 شكمی، درد استفراغ، تهوع، به صورت كه شود می ايجاد ساعت 4 تا 5/0رض ع در معموالً متانول با اولیه مسمومیت عاليم .35

  .كنند نمی مراجعه پزشك به مرحله اين در بیماران آلودگی است. معموالً خواب گیجی و سردرد،

ديد، ديد  تاری مانند بینايی اختاللساعت آغاز می شود. ممكن است فرد دچار  24تا  6 پس از  با متانول عالئم اصلی مسمومیت .36

 شود. و حتی كوری كامل دوبینی ترس از نور، بینايی، میدان برفكی، تغییر

ديگر  از تشنج و اغما.شود می بدتر ساعت هر فردی كه با متانول مسموم شده است،  بالینی ساعت، وضعیت 24بعد از گذشت  .37

 با متانول است كه می تواند منتهی به مرگ شود. مسمومیتعاليم 

فرد مسموم هرچه در فرديكه به نوعی با الكل و متانول در تماس بوده است،  در صورت مشاهده عالئم اولیه توصیه می شود  .38

 سريعتر به مراكز درمانی منتقل و اقدامات درمانی برای رفع سمیت و تثبیت بیمار صورت پذيرد.
 

 

 

 داروها و سموم یرساناطالع یمرکزستاد 

  سالمت دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده های

 غذا و دارو سازمان
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