
سالی سر شار از سالمتی و سفری ایمن و       

 کنیم. خطر برایتان آرزو میبی

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

ی دارویی، به پزشک یا در صورت بروز هر گونه عارضه
داروساز )مسئول فنی داروخانه( مراجعه کنید یا با    

  ADR  »ی داروهامرکز ثبت عوارض ناخواسته «
 تماس بگیرید.  88859888ی تلفن به شماره 
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   ترین اقدا  درمانی در این مسمومیت ، توزریو        مهم

( در مورکوز        Anti toxinسریع داروهای ضد سم )  

درمانی است. در صورت تاخیر در درمان، فرد مسمو      

 شده ممکن است در اثر فلج تنفسی از دنیا برود.

                 ،از خرید قوطی های کونوسورو دارای بورآمودگوی

فرورفتگی و یا نشتی خوددداری کنید و موموموئون          

 شوید که درپوش قوطی کنسرو شکسته نشده باشد.

ی برای مصون ماندن از مسمومیت کشنده

بوتولیسم قوطی کنسرو را پیش از استفاده 

 دقیقه بجوشانید. 02حتما به مدت 

  82های غذایی معموو  رورف         بیشتر مسمومیت 

شوند؛ اما این موضوع نباید باعث      ساعت برطرف می  

ی آنها شود، زیرا بعضی از آنهوا        سهل انگاری درباره  

 ، مانند بوتولیسم می توانند کشنده باشند.

    ای است که در    بوتولیسم مسمومیت غذایی کشنده

اثر مصرف غذاهای کنسروی )که قبل از مصورف            

حرارت مناسب به آنها نرسیده( و سووسویو  و            

 کند.کالباس آلوده و کشک غیر پاستوریزه بروز می

   توا   08با تاخیر بعد از های بوتولیسم،   عالئم و نشانه

شود و شوامول تواری دیود،           ساعت راهر می    82

دوبینی، افتادگی پلک فوقانی ، عود  تووانوایوی              

حرکتی، اختالل در تکلم، لکنت زبان، سختی بلوع،       

 باشد.خشکی و درد گلو می

ترین زمان بیمار مبتال به بوتولیسم باید در کوتاه

ممکن به یک مرکز درمانی مجهز منتقل شود و 

 تحت درمان قرار گیرد.

 پیشگیری از

 های غذایی مسمومیت

 در سفر

هنگام خرید مواد غذایی بسته بندی شده، 

 به تاریخ تولید و انقضای آنها توجه کنید.



          ز ل بودن آب جویبار ها و رودخانه ها به معنوای
سالم بودن آنها نیست؛ چون ممکن است آب در          
نقاط با تر و دور از چشم شما آلوده شده بواشود.            
اگر به آب تصفیه شده و سالم دسترسی ندارید ،           

 حتما آب را پیش از مصرف بجوشانید.
 

 
               همیشه قبل از آماده کردن و یوا خووردن غوذا

دست هایتان را با صابون بشویید. به دلیل عود             
رعایت بهداشت ، نوعی از اسهال میوکوروبوی در            
سفر بسیار رایج است. دست هایتان را بوعود از             
استفاده از سروی  بهداشتی، برداشتن گووشوت         
خا ، سیگار کشیدن، لم  کردن حویووانوات و            
دست زدن به زباله ها حتما با صابون  یوا موایوع                

 ضد عفونی کننده بشوید.

            هوای خوودرو     در سفر، از خوردن گیاهوان و قوار

هوا را بوه دلویول           خودداری کنید و گیاهان یا قار      

مصرف آنها توسط جانوران، غیر سمی تلقی نکنویود؛          

-های سمی از انواع بوی     زیرا تشخیص گیاهان و قار     

 خمر بسیار مشکل است.

 

 

 

 

 

 

             وقتی در طبیعت مشغول گشت و گذار هستویود، از
کودکان خود غافل نشوید. مسمومیت ناشی از گل ها          

 و گیاهان سمی در کودکان بسیار شایع است.
            تماس پوست کودکان با برخی از این گیاهان )ماننود

گزنه( و یا به دهان بردن آنها) مانند دیفن باخویوا و                       
 شود.خرزهره( منجر به مسمومیت شدید می

 
 
 
 
 
 
 

 

ای غیر خوراکی را بلعید، فورا در صورتی که فرزندتان ماده

 و 111ی مرکز آورژانس به شمارهبا 

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم به یا  

 .تماس بگیرید  192شماره 

               اگر در سفر ناچار شدید در رستوران ها، کبابی هوا و

ساندویچ فروشی ها بین راهی غذا بخووریود،  ابوتودا               

وضعیت بهداشتی محل و کارکنان آن  و نیز شورایوط             

 نگهداری مواد غذایی در آن مکان را بررسی کنید.

              در غذا خوری های بین راهی، بهتر اسوت غوذاهوایوی

) مثل کباب برگ یا جوجه کباب( را انتخاب کنید کوه          

 از ترکیب مواد غذایی کمتری تهیه می شوند.

 

 

 

 
 

       ها و   های قالبی که در کنار جاده     از خرید و مصرف یخ

 رسد، خودداری کنید.خیابان ها به فروش می

 ا مکان از خرید تنقالت و محصو ت غوذایوی از           حتی

 گرد خودداری کنید.های دورهفروشنده

    روید، حتما یک یوخودان بوا خوود            وقتی به سفر می

ببرید؛ چون برخی از مواد غذایی مثل گوشت، پنیر و           

غذاهایی که دارای س ، تخم مرغ و خامه هستند. به           

 شوند و باید در سرما نگهداری شوند.سرعت فاسد می

           در سفر، از بردن مواد غذایی با ماندگاری کوتاه، مانند

گوشت خا ، تخم مرغ خا  و فرآورده های لبنی کوه            

 شوند، خودداری کنید.به سرعت فاسد می

               غذای پخته شده نباید بیش از دو ساعت بویورون از

درجوه   08تا    2یخچال نگهداری شود؛ زیرا دمای بین       

هوا  سانتی گراد، دمای مناسب برای رشد مویوکوروب          

 است.

                     رروف یکبار مصرف پالستیکی فقط برای غوذاهوا و

نوشیدنی های خنک مناسبند و نباید برای نوشیدنوی         

 و غذای داغ از آنها استفاده شود.

 دستور طالئی پیشگیری از مسمومیت غذایی،

 »پختن غذا و خوردن آن در همان روز «  


