
  جهتکشاورزی  کش آفت سموم مصرف عدم  خصوص  در هشداراطالعیه سازمان غذا و دارو و 

 سر شپش  درمان

متاسفانه  ،  جندی شاپور اهوازعلوم پزشکی  دانشگاه  گزارشات دریافتی از همکاران محترم    ر اساسب

ناشی    چند مرگ  حتی  و  حاد  مسمومیت   کشاورزی  کشآفت  سمومموضعی  استفاده  از  مورد 

 شده است. مشاهده کودکان شپش سر  درمانبه منظور ارگانوفسفره( ن از دسته سموم ودیازین )

هشدار می    ، سازمان غذا ودارو، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت  در همین راستا

، خصوصا کودکان که این آلودگی در ایشان شایع تر  شپش  افراد مبتال بهدر صورت برخورد با  دهد  

و داروساز و تهیه   به پزشک  لوسیون است، ضمن مراجعه  و  مخصوص درمان شپش  های  شامپوها 

اعالم شده   هاموجود در داروخانه  توصیه های  بر اساس  استفاده  به هیچ عنوان از سموم دفع   ، و 

سموم   . ید، برای دفع شپش استفاده نکنخانگیسموم  آفات و حشرات مانند سموم کشاورزی و یا  

فات نباتی مورد استفاده در کشاورزی، دارای سمیت باالیی می باشند و شدیدا از طریق پوست  دفع آ

و تماس پوستی با این سموم می تواند منجر به مسمومیت و مرگ شود. به طوری هستند  قابل جذب  

شی مزارع، از دستکش الستیکی، کفش  سم پانجام  که حتی از کشاورزان درخواست می شود ضمن ا

الستیکی جلو بسته و ماسک حفاظت کننده استفاده نمایند تا از بروز مسمومیت ناشی از تنفس و  

 یا تماس سم با پوست پیشگیری شود. 

ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه غم انگیز، از عموم مردم خصوصا ساکنین مناطق روستایی و  

آفات دسترسی دارند، درخواست می شود توصیه های پیشگیرانه را    کشاورزی که به سموم دفع

به هیچ  و    جدی بگیرند و برای درمان شپش و موارد مشابه، فقط به پزشک و داروساز مراجعه نمایند

 . استفاده نشود سموم دفع آفات و سموم خانگی جهت درمان شپشاز عنوان 
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