
 

  سال و وجود جذابیت در شکل  و     5کنجکاوی ذاتی کودکان زیر

رنگ بخشهای مختلف یک گیاه سمی منجر به بلعیده شلدن نن    

 شود. توسط کودک می

 

 
 

    شیره سمی برخی از گیاهان سمی نپارتمانی مانند دیفن باخیا و

تواند سبب تورم، خلار  و     کاالدیوم در صورت خورده شدن می

سوز  مخاط دهان و خفگی و یا نسیب گوارشی فرد مسلملوم     

 شود.

 ازحد یا نابجلا   برخی از داروهای گیاهی نیز در صورت مصرف بیش

های منجلر   توانند مسمومیت می

 به مرگ ایجاد نمایند.

 

 

 اشتباه خورده شود، حلتلی در        که به بخور اکالیپتوس درصورتی

تواند کشنده باشد. از القای استلفلرا      مقادیر کم )یک قاشق( می  

در مسمومیت با این فرنورده  اجتناب نموده مصدوم را سریعاً بله  

 بیمارستان منتق  نمایید.

 هاي ناشي پيشگيري از مسموميت

 گياهان سمي 

 تهیه شده در: 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  )دفتر تحقیق و توسعه(

 06نشانی:  تهران ، میدان نرژانتین، خیابان الوند ، پالک 

 861و  887داخلی           88997888شماره تلفن : 

 WWW.Fdo.iums.ac.irپایگاه اینترنتی:      

 8979نبان 

 



هلای     ترین عل  بروز مسمومیت مسمومیت با گیاهان یکی از شایع

نید. مصرف یک گیاه توسلط    اتفاقی در کودکان در جهان بشمار می

حیوانات اهلی و وحشی، دلیلی بر غیر سمی بودن نن برای انسلان    

 نیست.
 

ها  برخي از گياهان تزئيني موجود در آپارتمان ها و باغچه

 توانند سبب بروز مسموميت در انسان شوند. مي
 

هاي مختلف يك گياه مانند ميوه، دانه و  در صورت بلعيدن قسمت

رساني داروها و  برگ آن توسط كودكان حتماً با مركز اطالع

 تماس حاصل نماييد. 091سموم با شماره 

 

  ،سعی کنید نام گیاهان موجود در محیط کار وزندگی خود را بدانید

 .تا در موارد بروز مسمومیت به گروه پزشکی اطالع دهید

 

    ،مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا، گ  انگشتلانله

تواند کشنده باشد. در صورت وقلوع       نزالیا، شوکران و کرچک می

تلریلن    مسمومیت با این گیاهان  بیمار را در اسرع وقت به نزدیک

 مرکز درمانی منتق  کنید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


