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 " (آبان ماه  اول تا هفتم  )  ها تی مسمومهفته پیشگیری از "مربوط به   ی هاامیپ
 

 و سمومداروها  يرسان اطالع و معرفي مراكز  هات یمسموم انواع پیشگیری از                                   

 

 

تهران    یرسان اطالعمركز   .1 در  سموم  و  ساعت  داروها  تلفن    20تا    8از  شماره  با  داخل190و   ،   2كد،    3ی، 

   .می باشدتلفنی   صورت بهدارويی و موارد مسموميت   سؤاالتپاسخگويی به    دار عهده

از   سؤاالتيد  توان میگرامی    وطن همما  ش پيش  مسموم  فرد  با  برخورد  نحوه  همچنين  و  خود  دارويی 

  يا شويد.جو   تلفنی صورتبهدرمانی را به مراكز  رسيدن  

  2كد- 3داخلی، داخلی 190تلفن داروها و سموم در كل كشور با شماره  ی رسان اطالعمركز   45دي دان یمآيا  .2

 ؟ باشندیمفعاليت  مشغول به  

از برخورد با   . بالفاصله پسباشندمیحظات اوليه پس از بروز مسموميت، براي نجات فرد مسموم حياتی  ل .3

 تماس بگيريد.  115و يا    190مسموميت با تلفن  موارد  

مراكز   .4 مهم  و   یرسان اطالعوظيفه  كنترل  براي  وي،  همراهان  يا  مسموم  فرد  راهنمايی  سموم،  و  داروها 

 و نه درمان مسموميت.   استناشی از مسموميت  عوارض  كاهش  

 ؟دهندیمسال و به علت عدم توجه والدين رخ    5كان زير  اتفاقی در كود يهاتي مسموماكثر   دي دان یمآيا   .5

   .استعلت بروز مسموميت در جهان، مصرف داروها بيش از مقادير درمانی    ني ترعيشا .6

 .استراه ورود سموم به بدن   ني ترعيشاهان،  د .7

 از: راه خوراكی، تنفسی، پوستی و تزريقی.  د نعبارت ورود سموم به بدن    ي هاراه  ني ترمهم .8

ا  .9 نيست و  بدن  بهترين راه خارج كردن سم از  استفراغ در   جاد يايجاد استفراغ در فرد مسموم، هميشه 

   .اندازدیمجان بيمار را به خطر  و برخی از داروها    ی مواد نفتبا    ت يمسموم

 .ديي نما، خودداري  است  هوش ي ب از خوراندن مايعات به فرد مسمومی كه  .10

در فرد مسموم و حتی معلوليت دائمی  ري ناپذجبران،  وارض ناگوارممكن است ع  ها تيمسمومبرخی از   .11

 .ها بسيار مهم است  مسموميت پيشگيري از  بنابراين ايجاد نمايند.  

 با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سالمت خود را به خطر نيندازيد.   .12

 فرد كشنده باشد.براي  توانندیم،  خطركم  ظاهربهمقادير باالي برخی از داروهاي   .13

ناشی از مسموميت در كودكان،   .14 افراد سالمند    يها خانمخطرات  شديدتر از ديگر افراد   تواندیمباردار و 

 .باشد

بر جامعه تحميل   ها تيمسمومدرمان    د يدانیمآيا   .15 را  هزينه سنگينی  آن ساالنه  و عوارض متعاقب 

 .دي نمایم
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  .يك ماده ناشناخته آن را شناسايی كنيدهرگز سعی نكنيد با چشيدن و يا بوييدن   .16

 

 ها تیمسمومبروز   ازنظرمنازل   یسازمنیا

 

و   .17 نگهداري   -آرايشی  ي هافرآوردهداروها، محصوالت شوينده  از دسترس كودكان  بهداشتی را دور 

 كنيد.

 آبكشی نماييد.  آن را قبل از دور انداختن ظروف حاوي مواد شيميايی و شوينده داخل   .18

 نماييد. يدار نگهكمد مجهز به قفل    و در را دور از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع باال  داروها   .19

)مانند   .20 خانگی خطرناك  نمك،  بازكنلولهمحصوالت  جوهر  بر،   دكننده يسف محلول    ،ري گجرم،  لك  و 

با   هاآنبندي اصلی    بسته   در ، داروها و ديگر مواد شيميايی( را  كنپاكگاز  شوينده،  مواد   بسته   و  درب 

 نگهداري نماييد.

 از قرار دادن ظروف حاوي مواد شيميايی در كنار مواد غذايی خودداري نماييد.   .21

نما  يیشو ظرف  ري ز  ي در كمدها  ندهي از قرار دادن مواد شو .22 در كودكان   ت ي. خطر مسموم ديياجتناب 

 .  استباال  اري بس  ق يطر  ن ياكنجكاو از  نوپا و  

آرايشی   ي هافرآوردهو يا ديگر    ي شودهان،  ردندانيخمداريد، از قرار دادن  چنانچه در منزل كودكی   .23

 در دسترس كودكان خودداري نماييد. خوشبوكنندهبهداشتی و  و  

نگهدار .24 ضديخ،    ي از  مثل  خطرناك  سموم  كنپاكشهيش محصوالت  نفت،  بنزين،  سموم كشعلف،   ،

 .دييمنزل اجتناب نما  اطيو ح  نگ ي اركبدون قفل در پ  يكودهاي باغبانی در كمدها و    كش حشره

 نماييد. يدار نگهدر منزل را در ظروف با درب غيرقابل دسترسی كودكان    مورداستفادهتمامی سموم   .25

و مواد دفع آفات را ابتدا كامالً مطالعه كنيد و سپس دقيقاً مطابق آن عمل   برچسب   .26 ظروف سموم 

 .ديينما

، مطلقاً كنندهخفه یگاز سم جاديا لي جرم بر به دل با تركيبات دكنندهيسف  يهافرآوردهمخلوط كردن  .27

 .استممنوع  

كنيد و از ريختن اين مواد داخل ظروف   ي دارنگه  ها آنموادي مانند نفت و بنزين را در ظرف اصلی   .28

 نوشابه جداً پرهيز كنيد.  یخال  يخوراكی و نوشيدنی مانند بطر   يها فرآوردهمربوط به  

دادن   .29 قرار  و همچنين    ی دستفيك از  خريد  ساك  پرهيز   ي هاسهيكو  كودكان  دسترس  در  نايلونی، 

 ممكن است سبب خفگی كودكان شوند.اين وسايل  كنيد.  

 باشد. خانواده خود را محافظت كنيد. ري ناپذجبران  تواند یمآسيب ناشی از مسموميت   .30

به بروز مسموميت ايمن ا  . خانه خود ردهندیمدر منازل رخ    ها تيمسموماز    % 90به    ك ينزد  .31 نسبت 

 نماييد.  
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غيرعمدي در كشور ما است و  هاي  مسموميت ني تركشندهيكی از كربن   د يمنو كسمسموميت با گاز  .32

 باالتر است.فصل سرما  شيوع آن در  

اثر مسموم  هامارستانيببه    تيعلت مراجعه مسموم   نيتر عيشا  دي دان یم  ا يآ .33 دارو   یخوراك  تي در  با 

 ؟است

مراكز    ي هاتيمسموم   ن يشتري ب    .34 به  شده  همچن   یرسان اطالعارجاع  و  كشور  سموم  و   ن يداروها 

 .است يیدارو  ي هاتيمسموم   ، هامارستانيب 

 ك ي منزل بستگان نزد  د؟ يآگاه  هستند   روبرو  هاآنبا    ها در منزل مادربزرگ ان  كه كودك  یاز خطرات  ا يآ .35

 .ديسازمنيا،  هاتيمسموم از   ي ري شگي پ  منظور بهخود مانند منزل  را  

خود   ی مصرف يداروها  دي خود بخواه  ن يكودك دلبندتان، از والد  يی دارو تي از مسموم ير يشگيپ يبرا  .36

 .  ندينما  ي دسترس كودكان نگهداردور از  را  

تا از   ديينما  یسالمند خود را همراه  ني دارو از داروخانه، والد  افتيدر هنگام مراجعه به پزشك و در .37

 .ديف دارو مطمئن شو مصرنحوه  صحت  

كل  ی داخل  ي ها اندامساختار در    رات ييتغ   ل يبه دل  ي در دوران سالمند .38  ، عاتيا ميزان م  ه، يمانند كبد، 

 ق يبه مصرف دق  يیاعتنا یب در جذب و دفع داروها حادث خواهد شد و    یراتيي بدن، تغ  یچرب عضالت و  

 شود.  تي منجر به مسموم  تواند یمداروها  

بروز اشتباهات  تواند یم  ،یو فراموش  ، شنوايی يینايدان كاهش قدرت باز سالمن   یدر برخ .39  یمنجر به 

 گردد.  يیدارو  ت يبروز مسموم  جه يدرنتمصرف داروها و  در ضمن  

ب .40 با  برخورد  در  داروسازان  و  با  مارانيپزشكان  تفه   دي سالمند  ا  مياز  در  دارو  مصرف   شان ي نحوه 

 .ندينماحاصل    نانياطم

 ي هاجعبه. استفاده از  باشندیمدر طول روز    يمتعدد  يدان ناچار به مصرف داروها از سالمن  ياري بس .41

شا  تواند یمداروها    م يتقس پ   ی ان ي كمك  مسموم  ي ر يشگ يبه  دارو  ت ياز  مصرف  ا   ي تكرار  ي و   شان يدر 

 .گرددیم

 ي وهادار نحوه مصرف  ي ادوره  صورتبه، باشندیم سالمند شما مجبور به مصرف دارو  ني چنانچه والد  .42

 شود.  ي ري شگيپ  يیدارو  ت يتا از بروز مسموم  ديي كنترل نمارا    شان يا

خود را به همراه داشته باشند تا از  یمصرف ي در مراجعه به پزشك، نام داروها د يسالمندان محترم با  .43

 شود.  ي ري شگي پ  يی خطرناك دارو  ت تداخالبروز   ا يو    ها آن زمانهمداروها و مصرف مجدد    ز يتجو

 .است  ترخطرناكافراد جامعه    گري ف خودسرانه داروها در سالمندان نسبت به دمصر    .44
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  "پیشگیری از مسمومیت با سم فسفید آلومینیوم )قرص برنج( "اختصاصي مربوط به   ی هاامیپ
 

 است؟ هامسموميتدر كشور ما مسموميت با سموم كشاورزي يكی از علل مهم ايجاد  دانيدمیآيا   .1

و   .2 صنعتی  سموم  خطر از  به  را  خانواده  سالمت  سموم  اين  ننماييد.  استفاده  منزل  محيط  در  كشاورزي 

 خواهد انداخت.

سم و   يها فروشندهبنابراين عرضه آن توسط  ؛  قرص برنج( يك كاالي قاچاق است)  وميني آلومسم فسفيد   .3

 .استممنوع و داراي مجازات    ها يعطار

گاز   منزل، آشپزخانه و كمد اجتناب نماييدانند سم قرص برنج در  محصوالت خطرناك ماز نگهداري   .4

 .حاصل از آن می تواند كشنده باشد

از   .5 پيشگيري  و   ی زدگآفتبراي  بسيار سمی  برنج كه  از قرص  بجاي استفاده  در منزل،  و حبوبات  غالت 

 استفاده نماييد.  است   خطریب كه كامالً   و نمك  كشنده است، از سير

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

واصله، سه نفر از اعضاي يك خانواده )مادر و دو كودك( در اثر استنشاق تدريجی    ي هاگزارشبر اساس   .7

 .اندنموده، فوت  كردندیمبرنجی كه در گوشه اتاق نگهداري  يهاسهي كگاز حاصل از قرص برنج داخل  

شد، منجر به مرگ دو فرزند يك خانواده  قرص برنج داخل كيسه هاي نخود كه در يك منزل نگهداري می   .8

 شده است.

برنج   .9 و قرص  است  قاچاق  ارائه   كااليی  و  توزيع  خصوصا    خريد،  فردي  هر  توسط  سم   ها يعطارآن  و 

 می باشد.ممنوع    ها یفروش

بيمارستان  .10 به  وقت  اتالف  بدون  بايد  برنج، مصدوم  با قرص  تعمدي  يا  اتفاقی  در صورت مسموميت 

 منتقل شود.

برنج از فهرست رسمیح  رغمبه .11 كشور و ممنوعيت عرضه قرص برنج در   مجاز  سموم  ذف سم قرص 

 .  شودیم، اين سم توسط قاچاقچيان به كشور وارد  هایفروشو سم    ها يعطار

گرامی از خريد قرص برنج قاچاق و نگهداري و مصرف آن در منزل كه باعث به خطر انداختن   وطن هم .12

 ري كنيد.خواهد شد خوددا  زانتاني عزجان
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 پیشگیری از مسمومیت ناشي از داروها 

 با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سالمت خود را به خطر نيندازيد. -1

كشنده خصوصاً كودكان و افراد مسن  براي فرد   توانندیم، خطركم  ظاهربهمقادير باالي برخی از داروهاي   -2

 باشد.

 .استصرف داروها بيش از مقادير درمانی  علت بروز مسموميت در جهان، م  نيترعيشا  -3

  يهاتيمسمممومداروها و سممموم كشممور،    یرسان اطالعارجاع شده به مراكز   يهاتيمسمومهفتاد درصد از  -4

 .استدارويی 

 .استراه ورود سموم به بدن    نيترعيشادهان،    -5

 نماييد.  ي دارنگهمجهز به قفل   كمد و در  ارتفاع باال دور از ديد و دسترس كودكان و در   را   داروها   -6

 .در هنگام بيماري كودكتان مراقب باشيد تا دوز تكراري دارو به وي ندهيد -7

و  -8 پزشك  مشورت  با  و  كودك  و سن  وزن  اساس  بر  را  استامينوفن  داروي  كودكان،  در  تب  كاهش  براي 

 ايجاد مسموميت نمايد.  تواند یمدرمانی استامينوفن    ازحد شي ب داروساز به كودك بدهيد. مقادير 

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

 پرهيز كنيد تا مانع خورده شدن دارو توسط كودكان شود.  ی دستفيك از قرار دادن دارو در     -10

كودكان     -11 چشم  مقابل  در  را  خود  نكنيداروهاي  تقليد   چراكهد،  مصرف  بزرگساالن  رفتار  از  كودكان 

 چشم والدين داروها را به دهان ببرند.   و ممكن است دور از  كنند یم

، شكالت نباتآببه او تفهيم كنيد كه اين دارو است و از كلماتی مثل   د يده یماگر به كودك خود دارو     -12

 و يا خوراكی استفاده نكنيد.

 بهتر است داروهاي بيمار افسرده و يا بيمارانی كه تعادل رفتاري ندارند و يا افرادي كه سابقه اقدام به    -13

ايشان قرار دهيد و مراقبت دقيقی در خصوص ميزان داروي مصرفی   دسترسخودكشی دارند را دور از  

 .دي آورعملايشان به  

است    -14 ممكن  زير  داليل  به  ايشان  چراكه  باشيد  داشته  نظارت  خانواده  مسن  افراد  داروي  مصرف  بر 

را   نمايند: تشابه ظاهري  طوربهيا    اشتباهبهداروي خود  فراموشی،   تكراري مصرف  به  ابتال  شكل داروها، 

و يا خوانا نبودن مقادير مصرفی دارو مندرج روي جعبه   ي سوادكميا    ي سوادیب عدم اطالع از نام داروها،  

 دارويی.

شگيري از خوردن دوز تكراري دارو، يادداشت كردن دفعات مصرف دارو و يا قرار بهترين كار براي پي    -15

 . استو شب(   ظهر شده )برحسب صبح،    يبند ميتقس صوص  مخ  يها جعبهدر داخل    ها قرصدادن  
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نشانه    -16 و  ابتدا عالمت  در  به خودكشی، ممكن است  اقدام  در  داروها  از  بسياري  باالي  مقادير  مصرف 

 .خواهد شدناگهانی وخيم   طوربهخاصی نداشته باشد ولی وضعيت فرد مسموم 

ه مرگ نگردد ولی مقادير باالي اين بروز مسموميت توسط برخی از داروها هرچند ممكن است منجر ب  -17

 منجر به صدمات دائمی كبد و كليه فرد مسموم شود.   توانند یمداروها  

چراكه با مصرف چند برابر   د يي نماداروها را مطابق با توصيه پزشك يا داروساز و نه بيشتر از آن مصرف     -18

بلكه دچار عوارض سوء   شود ینم تر عيسرروند درمان شما  تنها نهخودسرانه،   طور بهمقادير درمانی داروها  

 و يا مسموميت با داروها خواهيد شد.

 خواهد شد.  ها هيلبد و ك كداروهاي مسكن سبب تخريب   شدههيتوصمصرف بيش از مقادير   -19

مصرف خودسرانه داروي استامينوفن جهت درمان درد و تب بيش از مقادير درمانی، منجر به صدمات    -20

 كبدي خواهد شد.  

داريد. ممكن است   دورنگهمخصوص كودكان را از دسترس ايشان    طعمخوشوصا داروهاي  داروها خص  -21

 با استفاده از غفلت شما، كودك اقدام به مصرف دارو نمايد.

داروي خورده شده وجود دارد، ضمن  ي هابستهدر برخورد با فرد مسموم غير هوشياري كه در كنارش    -22

در   القاء استفراغ  فرد،  حفظ خونسردي خود و عدم  بيمارستان   ي هابستهاين  به  بيمار  را همراه  دارويی 

 ببريد.

يا داروهاي   يهاتي مسمومدر     -23 دارو  نام  فرد مسموم،  بهتر است در صورت هوشياري  با دارو،  تعمدي 

 را از وي بپرسيد و به كادر درمانی اطالع دهيد.  ها آنمصرفی و تعداد هر يك از 

مدي با داروها، براي اطالع از نحوه انجام اقدامات اوليه، هرچه اتفاقی و يا تع  ي هاتيمسمومدر اغلب     -24

اورژانس      2كد-  3داخلیداخلی    190داروها و سموم  ی رسان اطالعبا شماره تلفن مركز    تر عيسر يا   115و 

 تماس بگيريد.

 . استدارويی   يهاتي مسمومعلت مسموميت در كشور ما بروز    ن يترعيشا  دي دان یمآيا   -25

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

افراد      -27 كه  زمانی  است  ممكن  و  كنجكاوند  خود   سالمندكودكان  داروهاي  مصرف  حال  در  فاميل 

 ، كودكان اقدام به چشيدن و يا بلعيدن دارو بنمايند.باشندیم

دلبندتان، از والدين خود بخواهيد داروهاي مصرفی خود براي پيشگيري از مسموميت دارويی كودك   -28

 را دور از دسترس كودكان نگهداري نمايند.

به دليل مصرف ناخواسته شربت متادون كه در شيشه   متأسفانه    -29 ساالنه تعدادي از كودكان كشورمان 

  .روندیماست به كام مرگ   شدهیمداروهاي ديگري نگهداري  



 
   

 7 

 هاتي مسمومداروها و سموم كشور، كماكان درصد بااليی از  ی رسان اطالعكز از مرا آمدهدستبهدر آمار   -30

در اين مراكز به مسموميت دارويی تعلق    شدهثبت  يها تيمسمومدرصد از كل    60تا    50يعنی در حدود  

 دارد.

 اغلب مسموميت هاي دارويی مراجعه شده به بيمارستانها در اثر داروهاي بيماريهاي اعصاب و روان مانند  -31

 . داروهاي آرامبخش و ضد افسردگی بروز می كند

 

   كودكان در   ها تی مسموم پیشگیری از بروز 

 

 بروز مسموميت هستند. ازنظرگروه سنی    ن يپرخطرترسال،    5كودكان زير   .1

بيمارستان ها  درصد    17در حدود    1400در سال   .2 به  هاي مراجعه شده  بوده   كودكاندر  از مسموميت 

 است.

است هر چيزي را به دهان ببرند. اين عمل بخشی از آموزش و درك اين گروه كودكان خردسال ممكن     .3

 بروز مسموميت است.  ساز نهيزم سنی از محيط اطرافشان است و اين عمل  

 در هنگام بيماري كودكتان مراقب باشيد تا دوز تكراري دارو به وي ندهيد.   .4

دكان قرار دهيد. ممكن است داخل نايلونی را دور از دسترس كو   يهاسهي ك، ساك خريد و  یدستفيك   .5

بازي    هاآن باشد كه توسط كودك بلعيده شود و يا كودك ضمن  كشيده و   سرخود را روي    ها آنوسايلی 

 سبب خفگی وي شود.

ي آپارتمانی مانند خرزهره و ديفن باخيا در ها گلاز نگهداري گياهان و    ، ديهستچنانچه داراي كودك     .6

 منزل خودداري نماييد.

باز و    ها گل .7 در فضاي  بازي كودكان  هنگام  قرار دهيد و  از دسترس كودكان  را دور  آپارتمانی  گياهان 

 و گياهان سمی، مسموم نشوند.  هاگلباشيد تا توسط   هاآنمراقب  

ناييد،   .8 نگهداري می  بودن گياهانی كه در منزل  از غير سمی  اطمينان  به ضمن  را  نام گياهان خانگی 

 بنويسيد.  هاآنرچسبی كنار خاطر بسپاريد و آن را روي ب 

با   ي ها گلبسياري از گياهان و   .9 باخيا، سمی هستند و تماس پوست  آپارتمانی مانند خرزهره و ديفن 

 .شودیممنجر به مسموميت و سوختگی مخاط    ها آنو يا به دهان بردن  هاآن

و   .10 از    دكنندهيسف مواد شيميايی، شوينده  ديد و دسترس را در منزل در كمدهاي داراي قفل و دور 

 كودكان قرار دهيد. 

 .ديي نما با قفل يا طناب محكم  دي داریمدرب كمدهايی كه در آن مواد شيميايی خطرناك را نگه     .11
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 داروهاي مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداريد.    .12

ط كودكان در در هنگام بروز مسائل و مشكالت خانوادگی، بيشتر مراقب كودكان باشيد. در اين شراي .13

 .رترنديپذبيآس برابر حوادث و مسموميت اتفاقی  

 ي ادربستههميشه پس از استفاده از مواد شيميايی سريعاً درب آن را ببنديد، ولی بدانيد هيچ ظرف   .14

 از دسترسی كودكان در امان نيست.

 الكل و ضد يخ را در دسترس كودكان قرار ندهيد.  گاهچيه .15

شما    كه یدرصورت   .16 اورژانس    یرخوراكيغ  ي امادهكودك  مركز  با  بلعيد،  كنترل   115را  مركز  يا  و 

 تماس بگيريد.   2كد -  3داخلیداخلی   190با شماره تلفن    ها تيمسموم

با عوارض جدي همراه باشد. در اين   تواند یمكودك  ( در بلع باطري كوچك ساعت )باتري مينياتوري .17

 موارد كودك را سريعاً به يك مركز درمانی منتقل كنيد.

 نماييد.  جلوگيريديسكی و مينياتوري  يهايباترداراي باتري، خصوصاً  يهايبازاسباباز دسترسی كودكان به  .18

نصب    يها تلفنشماره    .19 تلفن  كنار  در  يا  و  دسترس  در  را  كودك، ديي نمازير  پزشك  تلفن  شماره   :

 .115، شماره تلفن اورژانس:  190  اطالع رسانی داروها و سموم  شماره تلفن مركز 

 گاه چيه محصوالت شيميايی و شوينده، نفت و بنزين را هميشه در ظرف اصلی آن نگهداري كنيد.     .20

نوشابه(    هافرآوردهاين   بطري  )مانند  خوراكی  مواد  در ظرف  خورده   ي دارنگهرا  سبب  عمل  اين  نكنيد. 

 .شودیمشدن اتفاقی اين مواد توسط كودكان 

اع  متأسفانه .21 ترك  متادون )جهت  نوشابه و شيشه خالی دارو، نگهداري شربت  تياد( در ظرف خالی 

 كودك شده است.  ها دهمنجر به مسموميت ناخواسته و مرگ 

 خودداري نماييد.  ها یدن ي نوشاز نگهداري شربت متادون در داخل يخچال و در كنار بقيه  .22

د شربت متادون جهت درمان ترك اعتياد، بسيار سمی است. آن را دور از دسترس خانواده و در كم .23

 نگهداري نماييد.  دارقفل

 باشد.  ساالنبزرگننوشند و يا نخورند مگر اينكه با اجازه   يزي چچيه به كودكان بياموزيد     .24

 كنند یمتقليد  ساالنبزرگكودكان از رفتار   چراكهداروهاي خود را در مقابل چشم كودكان نخوريد،    .25

 و ممكن است دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند. 

به فرد ديگري    كه  یزمان    .26 نيستيد و كوك را  بيشترين ديسپاریمشما در منزل  ، كودكان در معرض 

 خطر مسموميت قرار دارند. 
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دارو     .27 خود  كودك  به  مثل    دي دهیماگر  كلماتی  از  و  است  دارو  اين  كه  كنيد  تفهيم  او  ، نباتآببه 

 شكالت و يا خوراكی استفاده نكنيد.

چنانچه مجبور شديد به زنگ درب ورودي و   كنندهپاكالت شيميايی و  در هنگام استفاده از محصو    .28

 يا تلفن جواب دهيد، قبل از هر چيز درب ظرف را ببنديد و هرگز از كودك خود چشم برنداريد.

موارد مسموميت در كودكان در اثر خوردن داروها، مواد شيميايی و محصوالت خانگی   ني ترعمده   .29

بهداشتی، آرايشی  و   كن پاك، الك  بازكن  لوله  و شوينده، سفيدكننده    يها فرآورده  مانند مواد  )استون( 

 سمی بوده است.  گياهان 

. در صورت بلع نفت توسط كودك استمسموميت اتفاقی در اثر بلع نفت در كودكان بسيار خطرناك  .30

 مركز درمانی منتقل نماييد.  ني تركي نزداو را  ترعيسرهر چه  

منجر   تواند یمنيست ولی اگر كودك وادار به استفراغ شود اين امر  اگر كودكی نفت را ببلعد كشنده   .31

 به مرگ وي شود.

خود  .32 داروهاي  مصرف  حال  در  فاميل  سالمند  افراد  كه  زمانی  است  ممكن  و  كنجكاوند  كودكان 

 ، كودكان اقدام به چشيدن و يا بلعيدن دارو بنمايند.باشندیم

دلبندتا .33 كودك  دارويی  مسموميت  از  پيشگيري  مصرفی براي  داروهاي  بخواهيد  خود  والدين  از  ن، 

 خود را دور از دسترس كودكان نگهداري نمايند.

. اين كار سبب برندیمكودكان به دليل روند رشدشان اغلب دست و اجسام اطراف خود را به دهان   .34

 .شودیمورود مقاديري از سرب محيط به بدنشان  

  .  كنندیممحيط را جذب  ، سرب  ساالنبزرگبرابر بيشتر از    5تا   4كودكان  .35

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

 . دي نمایمسرب در تكامل سيستم عصبی كودكان  و بهره هوشی كودك بروز    يعارضه  ن يتریاصل   .37

 

 

 كربند ی منوكسپیشگیری از مسمومیت ناشي از گازها و  

 

با .38 يد قبل از راه اندازي مجدد وسايل گرمايشی گازسوز و نفتی منزل، آنها را از با شروع فصل سرما 

 نظر اتصاالت و دودكش كنترل كنيم.
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هاي نفتی و گازي، جهت پيشگيري از مسموميت با گاز منو كسيد كربن، در هنگام استفاده از بخاري .39

 ها الزامی است. اطمينان از نصب صحيح و كاركرد مناسب دودكش

با  تم  عالئم .40 طوالنی  گيجیدي منوكساس  سردرد،  شديد  كربن،  ضربان  گوش  هاقهيشق ،  وزوز  و ، 

 . شودیم. در ادامه تماس، فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب  است یآلودگخواب

باالي   .41 مقادير  با  طوالنی    كربندي منوكستماس  مدت  قلب،   سبب  تواندیمدر  تپش  استفراغ،  تهوع، 

 و مرگ شود. ، كمائمی عصبی، آسيب دا هوشياريكاهش 

 ي ترنييپاكه با مقادير    است كربن در كودكان تهوع، استفراغ و اسهال  د يمنوكسمسموميت با    عالئم .42

 .دينما یماز منوكسيدكربن بروز  

 . استسرد بودن لوله دودكش بخاري، دليل بر خارج نشدن دود و گاز سمی   .43

كوچك   هايمحيطيج در داخل محيط حمام و يا  نفتی يا گازي و يا دستگاه پك  كن گرمآباستفاده از   .44

 دربسته منجر به سوخت ناقص و مسموميت با گاز خواهد شد.

كسيد  .45 گازي    منو  طعم   بو بی،  رنگبیكربن  بدون  ناقص   و  سوختن  اثر  در  كه  است  محرك  غير  و 

 . شودمیو ذغال چوب حاصل    ، دود اگزوز اتومبيل سيلی مانند نفت، گاز، بنزين، گازوئيلف   هاي سوخت

. براي پيشگيري از بروز آن است  هاتيمسمومكربن يكی از مرگبارترين انواع منوكسيدمسموميت با    .46

 از وسايل حرارتی را رعايت نماييد.   مورداستفاده ايمنی در    هاي توصيه

كربن، گاز سيانيد از سوختن مواد پالستيكی ديمنوكس عالوه بر ايجاد گاز    يسوزآتشدر هنگام بروز   .47

 كه شديداً سمی است.  شودیمايجاد  

اختالالت گوارشی مانند  صورت بهكربن  منوكسيدمسموميت با گاز  ي هانشانه و   عالئمدر برخی موارد  .48

 شوند یمع و استفراغ در فرد ظاهر  تهو

گاز    مدت یطوالن تماس   .49 و   تواندیمدر كودكان،    ژه يوبهكربن    منو كسيد با  رفتاري  بروز اختالالت  با 

 هوشی همراه باشد. كاهش حافظه و ضريب

گاز    د يدانیمآيا   .50 از  گاز  منوكسيددر دود سيگار مقاديري  اين  و  اثر   تواند یمكربن موجود است  در 

 سيگار سبب بروز مسموميت مزمن در افراد سيگاري گردد؟   مدت یطوالن مصرف  

از    دي دان یمآيا   .51 با    يها تيمسموممواردي  كه است    شدهگزارشكربن در رانندگانی  منوكسيدكشنده 

 .اندنمودهاستفاده    ی كين كي پ براي گرم كردن خودروي خود در فصول سرد سال از گاز  

از   .52 در    هايبخارياستفاده  تنها  دودكش  هوا   يیهاطي محبدون  مناسب  جريان  و  تهويه  داراي  كه 

 بسته و فاقد جريان هوا خودداري نماييد.  ي هاطي محمجاز است. از بكار بردن اين وسايل در   باشندیم
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در    دي دان یما  آي .53 بروز   دربسته   يگاراژهاحضور  خطر  دارد  وجود  روشن  موتور  با  اتومبيل  آن  در  كه 

 كربن را به همراه دارد؟ سيدك منومسموميت با  

كه با گاز منوكسيدكربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هواي   اولين اقدام در برخورد با فردي .54

 آزاد است.

م  .55 بيمار  تنفس  را ديگر،    يگازهاو    منوكسيدكربن  بام  سمودر صورت قطع  قلبی عروقی  احياي  بايد 

 آغاز نماييد.

 كولر و يا بخاري آن روشن است خودداري نماييد.  كه یدرحالاز خوابيدن در داخل اتومبيل روشن  .56

شش نفر در      184و    1399  در سالفر از هموطنانمان  ن   926    به نقل از سازمان پزشكی قانونی كشور، .57

 در اثر مسموميت با منوكسيد كربن جان باخته اند.،  1400  ماه نخست سال

 

 یاهان سمي گ و  مواد غذایي  ناشي از  ی هاتیمسموم پیشگیری از  

، فلزات سنگين، باقيمانده سموم نباتی از عوامل رمجازي غ، مواد افزودنی  هاقارچ،  هاروسي و،  هايباكتر .58

 .شوندیمغذايی محسوب    ي هاتيمسموم مهم ايجاد  

با مواد   .59 غذايی، تهيه و   يهافرآوردهدر اثر آلودگی غذا در جريان توليد    تواندیم  يیغذامسموميت 

 ايجاد شود. هاآننگهداري  

قوطی   .60 در  كه  كنسروهايی  مصرف  و    هاآناز  برآمدگی  نشت،  مشاهده   یزدگزنگو    یفرورفتگآثار 

 خودداري كنيد.  شودمی

ه ب   هاتيمسموم انواع   ن يتركشندهاز   "  سمي بوتول " وم به  نوعی از مسموميت غذايی موس  دي دان یمآيا  .61

 ؟ رودیمشمار  

كالباس، كنسرو ماهی، كنسرو ذرت، كنسرو   سم يبوتول  .62 مانند سوسيس،  اثر مصرف مواد غذايی  در 

ايجاد   اند شدهتهيه و نگهداري    ی ربهداشتيغ لوبيا، كشك خام و عسل طبيعی كه در شرايط نامناسب و  

 .شودمی

ل  يها نهنشاو    عالئم .63 به   24تا    12)  يري تأخ  صورت به  سم يبوتو  آلوده  غذاي  مصرف  از  بعد  ساعت 

تاري ديد، دوبينی، افتادگی پلك، عدم توانايی حركتی، سختی در بلع، اختالل تكلم و   صورت بهباكتري( و 

 .شودمیيبوست ظاهر  

 غذايی است؟   ي هاتيمسمومدر بسياري از    عالئم اسهال يكی از   دي دان یمآيا   .64
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اتفاقی در كودكان در جهان   ي هاتيمسموم علل بروز    ن يترعيشايكی از    سمی   سموميت با گياهانم .65

 .دي آیمشمار  ه  ب 

 مصرف يك گياه توسط حيوانات اهلی و وحشی، دليلی بر غيرسمی بودن آن براي انسان نيست. .66

از گياهان تز .1 و  ئبرخی  ها  آپارتمان  مسم  توانند یم  ها باغچهينی موجود در  بروز  وميت در سبب 

 انسان شوند.

بلعيدن   .67 با   حتماً مختلف يك گياه مانند ميوه، دانه و برگ آن توسط كودكان    ي هاقسمتدر صورت 

 تماس حاصل نماييد.   2كد-  3داخلیداخلی   190داروها و سموم با شماره  یرسان اطالعمركز  

نام گياهان موجود در محيط كار   .68 بدانيد  یوزندگ سعی كنيد  به   تا در موارد   خود را  بروز مسموميت 

 گروه پزشكی اطالع دهيد.

مانند خرزهره، ديفن   .69 با گياهانی  انگشتانه،ايخ بامسموميت   تواند یمو كرچك    شوكران   آزاليا،  ، گل 

به   را در اسرع وقت  بيمار  اين گياهان   با  باشد. در صورت وقوع  مسموميت  مركز   ن يتر كي نزدكشنده 

 درمانی منتقل كنيد. 

 د يشناس ینمرا    ها آنكه نوع    يیها قارچ. از مصرف  بسيار خطرناك استسمی    يهاقارچمسموميت با   .70

 خودداري كنيد.  جداً

باعث نارسايی حاد كبدي و  توانندیمسمی در صورت مصرف خوراكی  يهاقارچبرخی از  د يدان یمآيا  .71

 مرگ شوند؟

كاري دشوار بوده  ا هآنسمی از انواع غير سمی از روي شكل ظاهري   ي هاقارچتشخيص  دي دان یمآيا  .72

 و نياز به تجربه و تبحر دارد؟ 

نگهداري گياهان تزئينی كه داراي    در منزل    .73 براي كودكان    ها وهيم خود از   باشند یمو ظاهر جذاب 

 خودداري نماييد. 

مختلف يك گياه   ي اشها بخسال و وجود جذابيت در شكل و رنگ    5كنجكاوي ذاتی كودكان زير     .74

 .شود یمن توسط كودك  سمی منجر به بلعيده شدن آ 

مانند   .75 آپارتمانی  سمی  گياهان  از  برخی  سمی  شدن   وم يد كاالو    ا يخ با  ني دشيره  خورده  در صورت 

 و يا آسيب گوارشی فرد مسموم شود.  یو خفگسبب تورم، خارش و سوزش مخاط دهان    تواندیم

منجر به مرگ   يهاتي مسموم توانندیميا نابجا  ازحد شيببرخی از داروهاي گياهی در صورت مصرف  .76

 ايجاد نمايند.
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كشنده  تواندیمخورده شود، حتی در مقادير كم )يك قاشق(  اشتباهبه  كهیدرصورت پتوسي اكالبخور  .77

با اين فرآورده   بيمارستان و    نموده    ي دارخودباشد. از القاي استفراغ در مسموميت  به  مصدوم را سريعاً 

 منتقل نماييد.

به   1400نيمه نخست كه در  موميت ناشی از قارچها و گياهان سمیمورد مس 1550از ميان نزديك به    .78

 . درصد در اثر گياه سمی بوده است  48  درصد در اثر قارچ سمی و 52 ،بيمارستانها مراجعه نموده اند

 

   شوینده خانگي و  مواد شیمیایي سموم دفع آفات و   با پیشگیری از بروز مسمومیت 

حتماً در  و سموم مختلف اعم از سموم خانگی يا صنعتی،  ميايیشي يها فرآوردهدر هنگام استفاده از  .79

 . ديينمارا مطالعه نموده سپس مصرف   يبند بستهبرچسب روي  نور كافی

تا هوا   د يبازكنرا    ها پنجره  كنندهپاكشوينده و    يهافرآوردهدر هنگام استفاده از مواد شيميايی و     .80

 در محيط جريان داشته باشد. یخوب به

جداً  مانند وايتكس دكنندهيسف يهافرآوردهبا   و جرم بر ط مواد شيميايی مانند جوهر نمك از اختال   .81

 .است  كنندهخفهخودداري كنيد. بخارات و گازهاي ناشی از اين اختالل بسيار سمی و  

مواد   .82 از  استفاده  در    دكنندهيسفهنگام  بر  جرم  يا  باز هاسي سروو  را  پنجره  و  درب  بهداشتی،  ي 

 كش را روشن نماييد.  گذاشته و هوا 

دربسته و كوچك مانند  ي هاطيمح در  بازكن لولهو ، جرم بر سفيدكننده، پس از مصرف مواد شوينده   .83

فضاي كوچك،  در    دشدهيتولگازهاي    چراكهتوقف نكنيد    هامكاناين  در    عنوان چيهبهدستشويی و حمام  

 .استو سمی    كنندهخفه

ا   .84 حتماً  شيميايی  مواد  از  استفاده  وسايل  ضمن  كفش   كنندهمحافظتز  بلند،  دستكش  مانند 

 .ديي نماشلوار بلند و جوراب استفاده    ، بلندني آستلباس  ،رينفوذناپذ 

روي      .85 آفات  ظروف  برچسب  دفع  آن  سموم  بروشور  سپس  و  و  كنيد  مطالعه  كامالً  ابتدا  جهت   را 

 .ديي نمادقيقاً مطابق دستور عمل   استفاده

)مانند بطري نوشابه( نگهداري   وف مشابه مواد خوراكی و آشاميدنیهرگز سموم دفع آفات را در ظر    .86

 نكنيد.

دفع آفات    ه يرویب استفاده     .87 آفات    تنها نهاز سموم  در  بروز مقاومت  از   تواند یمبلكه    شود میباعث 

 براي انسان مضر محسوب گردد. ستيزطيمحطريق ايجاد باقيمانده در محصوالت و آلودگی  
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 ها تيمسموم با سموم كشاورزي يكی از علل مهم ايجاد  تعمدي  ر ما مسموميت  در كشو  د يدانیمآيا     .88

 است؟

هنگام   .89 و    یپاشسمدر  باغات  استفاده   هاباغچهمزارع،  مناسب  لباس  و  دستكش  ماسك،  از  حتماٌ 

 نماييد.

 سموم براي مقاصد كشاورزي خودداري كنيد.  شدههيتوص   حد   ازشيباز بكار بردن مقادير     .90

با مقادير فراوان آب و صابون شستشو پوست  با سموم دفع آفات  در صورت تماس     .91 ناحيه آلوده را   ،

 دهيد.

مصرف خوراكی با سموم دفع آفات را جدي بگيريد و بيمار را براي درمان در اسرع وقت به   هرگونه    .92

 مركز درمانی منتقل كنيد.  ني تركينزد 

)  تأخيري  صورتبه تواند یمكش  وم موشمسموميت با برخی از سم  يها نشانهو    عالئم دي دان یمآيا      .93

 ساعت بعد از مصرف( ظاهر شوند؟   48تا    24

از    ي هانشانهو    عالئم  .94 مهمی  گروه  با  با   هاكشحشرهمسموميت  ارگانوفسفره(  تركيبات  به  )موسوم 

افت  نفس،  تنگی  تعريق،  بينی،  از  آبريزش  ريزش،  اشك  اسهال،  شكمی،  دردهاي  استفراغ،  تهوع، 

 ی مردمك چشم، اختالالت قلبی و عصبی همراه است.فشارخون، تنگ

در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسيدي و يا قليايی پوست و چشم را با مقادير فراوان آب  .95

 شستشو داده و مصدوم را به مركز درمانی منتقل كنيد.

يا اسيدي جهت يی و  ايی هرگز از مواد قليادر صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسيدي و يا قلي .96

 استفاده نكنيد.  ي سازیخنث

خورند .97 خاصيت  با  مواد  بلع  صورت  استفراغ   گی در  به  وادار  را  بيمار  هرگز  قلياها،  و  اسيدها  مانند 

 د سبب وخيم شدن وضع بيمار گردد.توانمینكنيد. اين كار  

 دو يخرو    شودمیقاچاق محسوب    " برنج  قرص  "  بانامفسفيد آلومينيوم    كش حشرهسم    د ي دان یمآيا   .98

 .استآن ممنوع    فروش 

در چارچوب و ديوار كه حاوي سرب است   مورداستفادهآب سربی و رنگ    ي هالولهدر منازل قديمی،   .99

 منجر به مسموميت با سرب شود.  تواندیم

با سرب در كودكان   .100 بروز اختالالت رفتاري،    تواند یممسموميت  به  ، اختالل یكندذهنمنجر 

 منجر به بروز تشنج  شود.  در يادگيري، اختالل در رشد و 

با سرب   .101 از طريق تنفس و يا خوردن ذرات معلق سرب موجود در هوا،   تواند یممسموميت 

 خاك و يا آب صورت گيرد.

 .شودیم  ها آندر كودكان مانع تماس آلودگی سرب محيط با دهان    ها دستشستشوي مرتب   .102
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به  از   .103 كودكان  شده   يها يبازاسبابدسترسی  بازيافت   ي ها يبازاسبابيا  و    پالستيكی 

 خودداري نماييد.  باشند یمرنگ   پوستهپوسته يها ورقهكه داراي    ي اشده  يزي آمرنگ

نوپا    ازآنجاكه  .104 دهان    ز يچهمهكودكان  به  گهواره    برند یمرا  و  تخت   ي اشده  ي زيآم رنگاگر 

 دارند، از تماس اين وسايل با دهان كودك  جلوگيري نماييد.

، براي جلوگيري از انتقال آلودگی، دي هستا مشتقات سرب در تماس شغل خود ب واسطهبهاگر   .105

 قبل از ورود به منزل لباس كار خود را تعويض كنيد.

از   .106 سرب   راستاندارد يغخصوصاً    ش يآرا لوازمبرخی  باالي  مقادير  حاوي  سرمه،  حتی  و 

 خودداري كنيد.  ها آن. از مصرف باشندیم

 .استبيشتر از روستائيان  بسيار   ن يشهرنش سرب موجود در خون افراد   .107

 .گرددیمچرب سبب افزايش سرعت جذب سرب توسط بدن انسان    يغذاها مصرف   .108

به   .109 نزديك  محيط  مانند  هابزرگراههواي  صنعتی  مناطق  اطراف  محيط  و  خاك   ي هاكارخانه، 

 .استچند برابر ديگر نقاط حاوي سرب    يسازرنگ،  يساز يباتر

110.  

 طور بهل در صنعت كه با سرب تماس دارند، آزمايش خون بايد سنجش سرب در خون افراد شاغ ظور نبه م

 مرتب انجام شود.

  
 

 ها يدگیگز مسمومیت ناشي از   پیشگیری از

دقيقه بعد از گممزش    5تا    1عرض  كه در  است  درد تيز و سوزاننده در محل گزش   گزيدگی با افعی الئمع .2

 .شودمیظاهر  

كه ممكن است در عممرض   دينمایمبروز ساعت بعد از گزش  4نيم تا   مار افعی  تورم در محل گزيدگی   .3

 ساعت افزايش يابد و كل اندام مبتال را درگير نمايد.    24-12

 شوند.  كوچك در محل ايجاد  يهاتاولممكن است    ،ساعت پس از گزيدگی افعی 24-36در طی   .4

در اطراف دهان، صورت و پوست سر و گزگز نمموك   یحسیب تهوع و استفراغ،  از عالئم گزش مار افعی .5

 .استسرگيجه    و  یحالیب انگشتان، تب و لرز، تعريق، ضعف و  

بوده و   ، اختالالت انعقادي خونهایافعگزيدگی با    يهانشانهو    عالئم  نيترمهمو    نيترمشخصيكی از   .6

از بينی، وجود خون در خلط، خون در ادرار، خممون در مممدفوع، خممونريزي در شممكم و  خونريزي  صورتبه

 .شودیممشاهده  داخل چشم و مغز 

از عالئممم گممزش مممار افعممی   عروقی -اختالل در عملكرد كليه، كاهش سطح هوشياري و شوك قلبی .7

 .است



 
   

 16 

عضالنی، فلج، اخممتالل  ، ضعف یآلودگخواب، هاپلكافتادگی  گزيدگی با مار كبري و مار مرجان عالئم .8

 .استآبريزش از دهان، استفراغ و تهوع  تكلم و تنفس،

 .استيا سياه  ياقهوهگزيدگی با مار آبی )دريايی( درد عضالنی و تغيير رنگ ادرار به رنگ   عالئم .9

بيمممار را آرام كنيممد و از حركممات   در هنگام مارگزيدگی قبل از انتقال مصدوم به مركز درمممانی بايممد .10

 يد.نماياو جلوگيري    ازحدشيب 

 .را بايد از محل حادثه )جهت جلوگيري از حمله مجدد مار( دور كرد  دهيمارگزمصدوم    .11

 از سطح قلب نگه داشت.  ترنييپايا كمی    سطحهمو   حركتیب عضو محل گزيدگی مار را بايد    .12

زيممدگی در  اگممر محممل گ ژهيوبهگزيدگی مارچند انگشت باالتر از محل  بستن يك نوار محكم و پهن،   .13

 .است، ضروري  يا پاها باشد  هادست

سفت باشد كه جريان خون اندام را مختل كند. اگممر   قدرآننبايد  باالتر از محل مارگزيدگی بستن نوار .14

  1دقيقممه، بممه مممدت   15تمما  10و از محلی باالتر ببنديد. هممر  ديبازكن آن راورم باعث سفت شدن نوار شد، 

 ببنديد. اين كار بايد تا زمان آماده شدن پادزهر ادامه يابد.  و دوباره  بازكردهدقيقه نوار را 

 در مارگزيدگی بايد از سرد كردن عضو با آب سرد يا يخ خودداري كرد.  .15

را به اورژانس بيمارستان منتقل كنيد و زمان را با تالش براي كشممتن و   دهيمارگزفرد  ترعيسرهر چه    .16

 يا گرفتن مار از دست ندهيد.

حساسيتی شديد مانند عطسه، مشكل در تنفس يا تممورم سممريع و   يهاواكنشعالئم  در مارگزيدگی   .17

مممواردي    ازجملممه  هالبرنگ    و كبودشدنشديد، درد شكم، تهوع، سرگيجه، درد قفسه سينه، خرخر صدا  

 هستند كه سريعاً بايد به اورژانس مراجعه شود.

  مبتالبممهمعلممولين حركتممی و بيممماران   كودكان، بيماران قلبی، ديابتی، افراد مسممن ومارگزيدگی در    .18

 است.  ترخطرناكبسيار  آلرژي  

 .  است  ترخطرناكدر ناحيه سر و گردن  مار گزش متعدد   .19

منجر به بروز درد شديد در ناحيه گزش شود اما عالئممم تهديدكننممده حيممات و   تواندیمگزش عقرب  .20

  .دهدیمرخ    ندرتبهحوادث منجر به مرگ  

 ودكان را در اسرع وقت به بيمارستان منتقل نماييد.  ، خصوصاً كدهيگزعقربفرد   .21

و فممرد   انممدخطرناكو كاشممان بسمميار  كرمان بومی كشور ما در ناحيه خوزستان،  يهاعقرببرخی از   .22

 بايد به بيمارستان منتقل شود. ضد زهربراي تزريق سرم    دهيگزعقرب
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و سوزش در ناحيه   یحسیب  تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحيه گزش است و احساس .23

 .ابديیمساعت بهبود   24و معموالً پس از   ديآیم به وجودساعت   6تا   4گزش براي  

 سرخ بروز نمايد. زنبور گزيدگی ممكن است در اثر نيش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبور .24

و   مانممدیمنيش زنبورعسل ماده، به كيسه محتوي زهر متصل است و پممس از گممزش در زخممم بمماقی  .25

برداشتن سريع نيش از روي زخم، جهممت جلمموگيري    بنابراين؛ شودمیمحتويات كيسه زهر به زخم منتقل 

 از ورود بيشتر سم به زخم ضروري است.

 . شودمیعالئم زنبور گزيدگی معموالً در عرض چند ساعت ناپديد   .26

زش بروز كرد، بايممد بممه  سريع در محل گ  مشكل تنفسی داشت و يا تورم شديد و دهيزنبور گزاگر فرد  .27

 پزشك مراجعه نمايد.

 .شودمیعفونی   سادگیبه  هاآنو محل گزش   زنندیممكرر نيش   طوربهزنبورها و زنبورهاي سرخ  .28

اسممت و   تريجممددر ناحيه گممردن و سممر بممروز نمايممد،  همآنچنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و  .29

 زندگی باشد.  دكنندهيتهد  تواندیم

تشديد درد يا باقی ماندن تورم يا عالئم شبيه آنفوالنزا و يا تممب   نظر ازبراي چند روز گزيده فرد زنبور .30

 د.شوو در صورت بروز اين عالئم سريعاً به پزشك مراجعه   باشدتحت نظر  بايد  

 .ديينمااز دست زدن به جانوران گزنده خودداري    یطوركلبه  هایدگيگزبراي پيشگيري از بروز   .31

 .استمحل زنبور گزيدگی با آب و صابون    شستشويمعمولی زنبور    يهاگزشاقدامات اوليه در  .32

دقيقممه    15متوالی هممر    طوربهروي محل زنبور گزيدگی كمپرس سرد يا كيسه محتوي يخ قرار دهيد و   .33

و از گممرم    دييمم نمامستقيم يخ روي پوست اجتنمماب    قرار دادن. از  ديبردارپوستكيسه يخ را از روي   باركي

 زيد.كردن موضع بپرهي

و يا ديگممر وسممايل ايمنممی را    بندپشه،  كشحشرهبراي جلوگيري از گزيدگی حشرات در هنگام سفر   .34

    همراه داشته باشيد.

رشممح  و محركممی تبلكه تركيبات سمممی  رديگیمو نه گاز  زندیمنه نيش   "بند  "يا    "دراكوال  "حشره   .35

 . شودمیدر محل عبور خود از روي پوست   كه باعث ايجاد زخم كندمی

  صممورتبهعالئممم  .  شممودمیو تمماول    خمز  ،باعث ايجاد صدمات بافتی  "بند  "يا  "دراكوال "سم حشره    .36

شممدن   پوسممتهپوستهشممدن و  ورقممهكوچك همراه با خارش و در انتهمما  هايجوشو يا  تاولبروز ،  يقرمز

 .استپوست 
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خمموب   خودخودبممهی ندارد و عارضه بعممد از مممدتسم حشره دراكوال يا بند وجود درمان قطعی براي    .37

 .شودمی

  يهممازخمروي پوست و يا خاراندن پوست سبب انتشار سم و تشممديد   دراكوال يا بند  ه شدن حشرهل .38

 روي پوست خواهد شد.

در سمماعات ابتممدايی، بمما آب و صممابون    تمموانمیپوستی سم حشره دراكمموال،  براي تخفيف عارضه    .1

از بممروز مشممكالت ثانويممه    تمموانمیمحل عارضه    تنداشنگهبا تميز  اد و  معمولی محل عارضه را شستشو د

باشد شدت عارضممه بيشممتر    ترمرطوبباكتريايی جلوگيري كرد همچنين هرچه پوست  هايعفونت ازجمله

 است. 

د در  توانمم می  دراكمموال يمما بنممد  تجربی استعمال الكل سفيد بر روي موضع آلوده به سم حشره طوربه .2

 باشد. مؤثر عالئمكاهش  

 توانيم از خودمان در برابر گزش حشرات محافظت كنيم. نكته ساده می دبا رعايت چن  .3

هاي ها، پوشيدن لباسنصب توري به پنجرهعالوه بر   توانمیبراي پيشگيري از گزش حشرات   .4

در شب استفاده  كشحشرهو مواد    بندپشه، از غيرشهريباز    هاي محيطدر   بلندآستين كننده ومحافظت

 .ودنم

شود. بنابراين الزم است نگهداري نات خانگی باعث تجمع بيشتر حشرات مینگهداري حيوا    .5

 . با رعايت بهداشت باشد توأمحيوانات اهلی  

توري استفاده شود و  هاي خانه ازاگر در محل زندگی درختان زيادي وجود دارد بايد براي پنجره   .6

 .ها روي درخت خودداري شودها از آويختن لباسدر پارك

از بدن كودك   مخصوصاًی كه حشرات زياد وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن  مناطق در   .7

سبب حساسيت  استفاده دائم از اين مواد  داشت اما بايد توجه  ؛  استفاده نمود  شرات ح   دوركننده  هاي كرم

 .شودمیبيشتر  

 .تحريك نكنيد و زنبورها را  كاريدسترا    زنبورعسلكندوي    وجههيچبه  .8

آن منطقممه را تممرك    موقتمماًكممش،  مگس نابود كردن آن بمما  جايبهديكی خود ديديد  اگر زنبور در نز   .9

  كنيد.

استفاده از عطرهاي تنممد در منمماطقی كممه حشممرات زيممادي   روشن و  بارنگهايی  از پوشيدن لباس   .10

  .شودها میتمام اين موارد باعث جذب زنبور خودداري كنيد؛ زيرا "جدا دارند،  

 .بپوشانيدو شلوار بلند به كودكان    بلندآستينن  هاي باز، پيراهدر محيط  .11
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، با پزشك خود براي مقابله بمما آن مشممورت  زنبورداريد اگر سابقه واكنش حساسيتی شديد به نيش   .12

 .كنيد

 

 مخدر و محرک مواد   سوءمصرف ناشي از   از مسمومیتپیشگیری 
 

ود ماده مخدر مرگبممارتر  در برخی موارد از خمانند سرب موجود در انواع مواد مخدر،  هايناخالصی .1

 .  باشندمی

فممرد بممه    مسممتعد كننممدهروحممی از عوامممل   هايبحرانمشكالت خانوادگی، طالق، بيكاري، فقر و  .2

 .باشندمیمواد   سوءمصرف

  همماآنبلكه در اغلب  شوندینمسبب ترك اعتياد  تنهانهتقلبی تمجيزك و نورجيزك،   هايفرآورده .3

 مواد سمی و كشنده وجود دارد.

مبنممی بممر   شممدهمطرحبممرخالف ادعمماي "پممراگ " ايمم  "پممان  "زاي    مخدر و اعتيمماد  هايدهفرآور .4

 .گردندمیدهان و يا ترك سيگار، سبب بروز اعتياد    خوشبوكنندگی

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

رص اكسممتازي، منجممر بممه مممرگ  موجود مصرف حتی يك عدد ق  يهاگزارشاساس    بر  دانيدمی آيا .6

 شده است.

، ولممی اعتيمماد   كندنمی يیشناساقابلشيشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سريعاً دگرگون و   سوءمصرف .7

 از مواد مخدر ديگر است.  ترخطرناك  مراتببهبه آن 

امتحان كممردن مصممرف مممواد در جمممع دوسممتان و از روي كنجكمماوي، آغمماز  حركممت در مسممير   .8

 است.  اعتياد  بازگشتبی

مغممزي و عضممالنی از   هايسمملولقلبی و مغزي، تشنج، نارسايی كبد و كليه و تخريممب   هايسكته .9

 .باشندمی و شيشه  عوارض مسموميت با قرص اكستازي

نممد سممبب بممروز حمموادث  توان میو شيشممه  LSD ، مانند حشيش، اكستازي  زاتوهممصرف مواد   .10

  كنندهمصممرفو خودكشممی در فممرد   ب بممه جنايممت، ارتكامرگبار مانند سقوط از ارتفاع، تصادف، نزاع

 شوند.
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د سبب بروز عوارض وخيمممی  توان میدر جوانان    سازيبدن  باهدفمصرف انواع داروهاي هورمونی   .11

مانند عقيمی، نارسايی قلبی و كبدي، كوتاهی قد و بزرگ شدن سينه در مردان و پرمممويی و خشممونت  

 گردد.  هاخانمصدا در 

د سممبب  توان می بخشآرامو  آورخوابمواد مخدر با برخی از داروهاي  انزمهممصرف  دانيدمیآيا   .12

 گردد؟  كنندهمصرفي شديد و حتی مرگ در فرد  هامسموميتبروز  

ي شمميميايی در بسممياري از  هامسموميتمسموميت با مواد مخدر يكی از علل مهم مرگ ناشی از  .13

 كشورها است.

ه مممواد مخممدر ماننممد  اضافه شدن وزن مممواد، بمم  و براي سود بيشتردستيابی به  قاچاقچيان براي   .14

 .گرددمیكه اين امر سبب مسموميت حاد با سرب و مرگ معتادان    افزايندمیترياك، فلز سرب 

و پممرورش انممدام در   سممازيبدنقاچاق و بدون مجمموز جهممت   هايفرآوردهاستفاده خودسرانه از   .15

 در بردارد.  كنندهمصرفراي  به انواع اختالالت جسمی و روانی را ب   خطر ابتالجوانان،  

و ورزشی داروهاي هورمونی دامی به جوانان و نوجوانان عرضممه   سازيبدن هايباشگاهدر برخی از  .16

 . فرزندانمان را از عواقب مصرف اين داروها آگاه نماييم.شودمی

استروئيدهاي آنابوليك در جوانممان، پرخاشممگري و    سوءمصرفيكی از عوارض روانی    دانيدمیآيا   .17

 ؟است  یضداجتماعروز رفتارهاي  ب 

آلمموده، غيممر اسممتريل و مشممترك بمما خطممر بممروز انممواع   يهاسرنگتزريق مواد مخدر از طريق  .18

 عفونی خطرناك مانند ايدز و هپاتيت همراه است.  يهايماريب 

  سوءمصممرفاعتيمماد و    يسمموبهاستعمال سيگار در نوجوانان و جوانان، اولين گام در جهت حركت   .19

 مواد است.

 است؟  برزماندرمان اعتياد به مواد مخدر، فرآيندي طوالنی و   دانيدمیآيا   .20

،  یحوصمملگیب ،  یخممواب یب ،  يريگگوشممهو ناگهممانی ماننممد    يرعمماديغتغييرات رفتمماري    هرگونه .21

و نااميدي در فرزندان خود را جدي گرفته و در پممی    ینظمیب پرخاشگري، غيبت از محل كار و تحصيل،  

 بررسی علت آن باشيد.

زايش سطح آگاهی در مورد  عوارض ويرانگممر اعتيمماد و آممموزش صممحيح پيشممگيري از بممروز  اف   .22

 است.    سوزخانمانگام در مبارزه با اين بالي   نيتریاساسمواد،   سوءمصرف

ورزشممی بمما خطممر    يهارقابتو    سازيبدنمصرف نابجاي استروييدهاي آنابوليك در جوانان جهت   .23

 و نارسايی قلبی همراه است.  فشارخونياد  بروز عوارض قلبی و عروقی مانند ازد
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ناگهانی در اثر سوءمصرف داروهاي نيروزا در ورزشممكاران   يهامرگموارد متعددي از  دانيدمیآيا  .24

 است؟  شدهگزارشدر جهان    ياحرفه

يشممگيري و درمممان  پبرخالف ادعاي برخی سودجويان، غرغره كردن و يا نوشيدن الكل منجر بممه   .25

 ود.بيماري كرونا نمی ش

راه هاي پيشگيري از مسموميت با انواع الكل، عدم مصرف خوراكی آن و دور نگه داشتن الكممل و   .26

 حالل هاي ديگر از دسترس كودكان است.

و مممرگ مممی   عالئم مسموميت با الكل، اختالل تعادل، دو بينی، اختالل حافظه، كما، وقفه تنفسی .27

 باشد.

می توانند ايجمماد مسممموميت   ژل الكلی آتش زا  الكل موجود در مشروبات الكلی، دهان شويه ها، .28

 نمايند.

متانول نوعی الكل است كه بسيار سمی بوده و در مشروبات الكلی قاچاق و دست سمماز، ضممديخ و   .29

 برخی از حالل ها وجود دارد.

عالمت مسموميت با متانول در چشمها، شامل ترس از نور، تاري ديد، برفكی شدن ديممد و كمموري   .30

 می باشد.

باز بدن فرد مسممموم از عالئممم مسممموميت بمما  -تهوع، استفراغ و اختالل در تعادل اسيدسردرد،   .31

 متانول است كه درصورت عدم درمان منجر به مرگ فرد خواهد شد.

 چنين مه ..دست ساز و تقلبی می باشد مشروبات مصرف متانول با مسموميت علت شايعترين .32

   .باشد انولمت توجهی قابل مقادير داراي است ممكن صنعتی الكل

بممه   جالدهنممده، رنممگ و چسبها، تكثير، و چاپ محلولهاي در حلّال عنوان از آنجا كه متانول به .33

 اتومبيممل شيشه شمموي محلولهاي در ضديخ عامل يك الكلی و حتی به عنوان چراغ سوخت عنوان

 ممكن است مسموميت با اين ماده در محيط خانه رخ دهد. می گيرد، قرار مورد استفاده

 تعيممين براي آزمايشگاهی امكانات به دسترسی كشور اورژانسهاي بيشتر در كه اين به جهباتو .34

شناسايی فرد مسموم از روي تظاهرات بالينی داراي اهميت اسممت و   ندارد، وجود متانول سرمی سطح

 انجام اقدامات درمانی سريع، چه بسا می تواند منجر به نجات جان فرد مسموم شود.

 به صورت كه شود می ايجاد ساعت 4 تا 5/0عرض   در معموالً متانول با يتاوليه مسموم عاليم .35

 به مرحله اين در بيماران آلودگی است. معموالً خواب گيجی و سردرد، شكمی، درد استفراغ، تهوع،

   .كنند نمی مراجعه پزشك
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  ساعت آغاز می شود. ممكن اسممت فممرد دچممار  24تا    6 پس از    با متانول  عالئم اصلی مسموميت .36

و حتی كمموري   دوبينی ترس از نور، بينايی، ميدان ديد، ديد برفكی، تغيير تاري مانند بينايی اختالل

 شود. كامل

 بدتر ساعت هر فردي كه با متانول مسموم شده است،   بالينی ساعت، وضعيت  24بعد از گذشت   .37

 به مرگ شود.با متانول است كه می تواند منتهی   مسموميتديگر عاليم  از تشنج و اغما.شود می

در فرديكه به نوعی با الكممل و متممانول در تممماس    توصيه می شود در صورت مشاهده عالئم اوليه  .38

فرد مسموم هرچه سريعتر به مراكز درمانی منتقل و اقدامات درمانی بممراي رفممع سممميت و  بوده است، 

 تثبيت بيمار صورت پذيرد.
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