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  ")1394آبانماه  اول تا هفتم ( هفته پیشگیري از مسمومیت ها"پیامهاي مربوط به 
 

  ها و معرفی مراکز اطالع رسانی داروها وسموم شعارهاي عمومی، اهداف برگزاري هفته پیشگیري از مسمومیت
  

پاسخگویی  هده دار مرکز اطالع رسانی داروها و سموم در تهران به صورت شبانه روزي و با شماره تلفن رایگان   ع .1
   . دارویی و موارد مسمومیت به صورت تلفنی می باشد به سواالت 

به مراکز  ما هموطن گرامی می توانید سواالت دارویی خود و همچنین نحوه برخورد با فرد مسموم پیش از رسیدن ش  .2
   . میان بگذارید در   190و 1490درمانی را به صورت تلفنی از مراکز اطالع رسانی داروها و سموم با شماره تلفن  

فعالیت  مشغول به  190و 1490مرکز اطالع رسانی داروها و سموم در کل کشور با شماره تلفن   41آیا می دانید   .3
  می باشند؟ 

موارد  بالفاصله پس از برخورد با . حظات اولیه پس از بروز مسمومیت ، براي نجات فرد مسموم حیاتی می باشندل  .4
   .تماس بگیرید 190و 1490فن مسمومیت با تل 

تماس   115و یا  190و 1490در صورت بروز مسمومیت پیش از هر اقدامی، جهت دریافت اطالعات صحیح با   .5
   .بگیرید 

عوارض  وظیفه مهم مراکز اطالع رسانی داروها و سموم، راهنمایی فرد مسموم یا همراهان وي، براي کنترل و کاهش   .6
   . و نه درمان مسمومیت ناشی از مسمومیت می باشد 

  سال و به علت عدم توجه والدین رخ می دهند؟ 5آیا می دانید اکثر مسمومیت هاي اتفاقی در کودکان زیر   .7
   .  شایعترین علت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی می باشد  .8
   .هان، شایعترین راه ورود سموم به بدن می باشدد  .9

   .راه خوراکی، تنفسی، پوستی و تزریقی: اههاي ورود سموم به بدن عبارتند ازمهمترین ر  .10
با  تیمسموم استفراغ در  جادیایجاد استفراغ در فرد مسموم، همیشه بهترین راه خارج کردن سم از بدن نیست و ا  .11

   .  اندازد یجان بیمار را به خطر م یمواد نفت 
   .هوش می باشد، خودداري نمائیداز خوراندن مایعات به فرد مسمومی که بی  .12
بنابراین باید از  . برخی از مسمومیت ها ممکن است عوارض ناگوار و جبران ناپذیري را در فرد مسموم ایجاد نمایند  .13

   .بروز مسمومیت پیشگیري نمود 
   . با مصرف خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، سالمت خود را به خطر نیندازید  .14
   .ی از داروهاي به ظاهر کم خطر، می توانند براي فرد کشنده باشدمقادیر باالي برخ  .15
   .باشد خطرات ناشی از مسمومیت در کودکان، خانمهاي باردار و افراد سالمند می تواند شدیدتر از دیگر افراد   .16
   .یدآیا می دانید درمان مسمومیت ها و عوارض متعاقب آن ساالنه هزینه سنگینی را بر جامعه تحمیل می نما  .17
   . باشیم در پیشگیري از بروز مسمومیت ها کوشا . بروز برخی از مسمومیت ها با معلولیت ماندگار همراه هستند  .18
   . هرگز سعی نکنید با چشیدن و یا بوییدن یک ماده ناشناخته آن را شناسایی کنید  .19

  
  سازي منازل از نظر بروز مسمومیت ها ایمن

   .بهداشتی را دور از دسترس کودکان نگهداري کنید - هاي آرایشی داروها، محصوالت شوینده و فرآورده  .1
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   .قبل از دور انداختن ظروف حاوي مواد شیمیایی و شوینده داخل ظرف زباله، آنرا آبکشی نمایید  .2
   .داروها را دور از دید و دسترس کودکان و در ارتفاع باال ودر کمد مجهز به قفل نگه داري نمایید  .3
گاز  شوینده،  محلول سفید کننده و لک بر، مواد  ر،یمانند لوله بازکن، جوهر نمک، جرم گ(رناك محصوالت خانگی خط  .4

   .نگهداري نمایید را در بسته بندي اصلی آنها و با درب بسته ) پاك کن، داروها و دیگر مواد شیمیایی
   .از قرار دادن ظروف حاوي مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی خودداري نمایید   .5
کنجکاو از  در کودکان نوپا و  تیخطر مسموم. دییاجتناب نما ییظرفشو ریز يدر کمدها ندهیاز قرار دادن مواد شو  .6

   . باشد یباال م اریبس قیطر نیا 
بهداشتی و  چنانچه در منزل کودکی دارید، از قرار دادن خمیر دندان، دهان شویه و یا دیگر فرآورده هاي آرایشی و   .7

   .دسترس کودکان خودداري نمایید خوشبو کننده در 
کش و  محصوالت خطرناك مثل ضدیخ، شیشه پاك کن، بنزین، نفت، سموم علف کش، سموم حشره  ياز نگهدار  .8

   .دییمنزل اجتناب نما اطیو ح نگیبدون قفل در پارک يکودهاي باغبانی در کمدها 
   .سترسی کودکان نگه داري نماییدتمامی سموم مورد استفاده در منزل را در ظروف با درب غیرقابل د  .9

   .برچسب  ظروف سموم و مواد دفع آفات را ابتدا کامالً مطالعه کنید و سپس دقیقاً مطابق آن عمل نمائید   .10
   .باشد  یخفه کننده، مطلقاً ممنوع م یگاز سم جادیا لیکننده و جرم بر به دل دیسف يمخلوط کردن فرآورده ها  .11
مربوط به  ا در ظرف اصلی آنها نگه داري کنید و از ریختن این مواد داخل ظروف موادي مانند نفت و بنزین ر  .12

   .نوشابه جداً پرهیز کنید یخال يفرآورده هاي خوراکی و نوشیدنی مانند بطر 
این وسایل  . از قرار دادن کیف دستی و ساك خرید و همچنین کیسه هاي نایلونی، در دسترس کودکان پرهیز کنید  .13

   .ب خفگی کودکان شوندممکن است سب 
   .خانواده خود را محافظت کنید. آسیب ناشی از مسمومیت می تواند جبران ناپذیر باشد  .14
   . نمایید خانه خود را نسبت به بروز مسمومیت ایمن . از مسمومیت ها در منازل رخ می دهند% 90به  کینزد  .15
 12  فصل سرما  کشور ما است و شیوع آن در  مسمومیت با گاز منوکسید کربن کشنده ترین مسمومیت غیرعمدي در  .16

   .درصد می باشد 15تا 
 باشد؟    یم با دارو  یخوراک تیهادر اثر مسموم مارستانیبه ب تیعلت مراجعه مسموم نیعتریشا دیدان یم ایآ  .17

 ،مارستانهایب  نیداروها و سموم کشور و همچن یارجاع شده به مراکز اطالع رسان يها تیمسموم نیشتریب    .18
   .باشد یم ییدارو يها  تیمسموم

مانند منزل  را  کیمنزل بستگان نزد د؟یکه کودك شما در منزل مادربزرگ با آنها روبرو است آگاه یاز خطرات ایآ  .19
   .دیساز منیها، ا تیاز مسموم يریشگیخود به منظور پ 
دور از  خود را  یمصرف يروهادا دیخود بخواه نیکودك دلبندتان، از والد ییدارو تیاز مسموم يریشگیپ يبرا  .20

   . ندینما يدسترس کودکان نگهدار 
نحوه  تا از صحت  دیینما یسالمند خود را همراه نیدارو از داروخانه، والد افتیدر هنگام مراجعه به پزشک و در  .21

   .دیمصرف دارو مطمئن شو 
بدن،   یچرب عضالت و  عات،یما زانیم ه،یکلمانند کبد،  یداخل يساختار در اندامها راتییتغ لیبه دل يدر دوران سالمند  .22

 تیتواند منجر به مسموم  یداروها م قیبه مصرف دق ییاعتنا یدر جذب و دفع داروها حادث خواهد شد و ب یراتییتغ
   .شود 
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مصرف داروها  در ضمن  یتواند منجر به بروز اشتباهات یم ،یو فراموش یینایاز سالمندان کاهش قدرت ب یدر برخ  .23
   .گردد ییدارو تیبروز مسموم جهینتدر  و 

حاصل   نانیاطم شانینحوه مصرف دارو در ا میاز تفه دیسالمند با مارانیپزشکان و داروسازان در برخورد با ب  .24
   .ندینما 
 میتقس  ياستفاده از جعبه ها. باشند یدر طول روز م يمتعدد ياز سالمندان ناچار به مصرف داروها ياریبس  .25

   .گردد  یم شانیدر ا يتکرار يو مصرف دارو تیاز مسموم يریشگیبه پ یانیکمک شا تواند یم داروها 
را  شانیا يداروها نحوه مصرف  يباشند، به صورت دوره ا یسالمند شما مجبور به مصرف دارو م نیچنانچه والد   .26

   .شود يریشگیپ ییدارو تیتا از بروز مسموم دییکنترل نما 
بروز  از حد دارو و  شیعوامل مصرف ب نیاز مهمتر يدر دوران سالمند یشو فرامو ییشنوا ،یینایکاهش ب  .27

   .باشد یدر سالمندان م   تیمسموم
مجدد  زیتجو خود را به همراه داشته باشند تا از  یمصرف يدر مراجعه به پزشک، نام داروها دیسالمندان محترم با    .28

   .شود يریشگیپ ییاروبروز تداخالت خطرناك د ایداروها و مصرف همزمان آنها و  
  .افراد جامعه خطرناکتر است گریمصرف خودسرانه داروها در سالمندان نسبت به د    .29

 
   ")قرص برنج(با سم فسفید آلومینیوم پیشگیري از مسمومیت "مربوط به اختصاصی پیامهاي 

 
 ا است؟آیا می دانید در کشور ما مسمومیت با سموم کشاورزي یکی از علل مهم ایجاد مسمومیت ه .1

 .را به خطر خواهد انداخت خانوادهاین سموم سالمت . از سموم صنعتی و کشاورزي در محیط منزل استفاده ننمایید .2

بنابراین عرضه آن توسط فروشنده هاي سم و عطاري ها . یک کاالي قاچاق است) قرص برنج(سم فسفید آلومینیوم .3
 .ممنوع و داراي مجازات می باشد

مجازات مشمول رائه قرص برنج در عطاري ها و سم فروشی ها ممنوع و عاملین این امر خرید، فروش، توزیع و ا .4
 .خواهند شد

با جایگزین نمودن این سم با سیر و نمک . می تواند جبران ناپذیر باشدبا قرص برنج یب ناشی از مسمومیت آس .5
 .خانواده خود را محافظت کنید

از موارد مرگ ناشی از  درصد19در سال گذشته  نی کشور،از سازمان پزشکی قانو بر اساس آمار بدست آمده .6
جونده کشها و سیانور  و از قبیل قرص برنج، سموم دفع آفات نباتی، الکل ناشی از سمومی، مسمومیت در ایران

 .بوده است
 .انند سم قرص برنج در منزل، آشپزخانه و کمد اجتناب نماییدمحصوالت خطرناك ماز نگهداري  .7

بجاي استفاده از قرص برنج که بسیار سمی و کشنده است، آفت زدگی غالت و حبوبات در منزل،  براي پیشگیري از .8
 .از سیر که کامالً بی خطر می باشد استفاده نمایید

 .می تواند منجر به مرگ شودگاز متصاعد شده از قرص برنج تنفس آیا می دانستید  .9

در اثر استنشاق تدریجی گاز حاصل ) مادر و دو کودك(بر اساس گزارشات واصله، سه نفر از اعضاي یک خانواده  .10
 .نده اکه در گوشه اتاق نگهداري می کردند، فوت نمودي برنجی از قرص برنج داخل کیسه ها

 .قرص برنج و گاز حاصل از آن هردو بسیار سمی و کشنده است، خانواده خود را محافظت نمایید .11

 .م فروشی ها ممنوع و عاملین این امر مجازات خواهند شدو ارائه قرص برنج در عطاري ها و ستوزیع خرید،  .12



پیامهاي هفته پیشگیري از مسمومیت ها                                                                                    ، سازمان غذا و دارو                        ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم
     

 4

 .در صورت مسمومیت اتفاقی یا تعمدي با قرص برنج، مصدوم باید بدون اتالف وقت به بیمارستان منتقل شود .13
تا  55بر اساس آمار منتشره از سازمان پزشکی قانونی کشور، قرص برنج مجموعاً در سالهاي اخیر عامل   .14

 .ناشی از سموم بوده است درصد از مرگهاي60

 . نفر از آنها قرص برنج بوده است 12تا  10نفر مرگ ناشی از مسمومیت در کشور، عامل مرگ  100از میان هر  .15

مورد مسمومیت با قرص  400تا  300تنها به یکی از بیمارستانهاي مرجع مسمومیت در تهران،  در سال گذشته  .16
 . سالهاي قبل به دلیل آگاهی مردم کاهش یافت استبرنج ارجاع می شود که این آمار نسبت به 

قرص ،در اثر سموم دفع آفات نباتی و الکلنیمی از آمار مرگ ناشی از مسمومیت با سموم مختلف مانند قرص برنج،  .17
 .بوده است برنج

به رغم حذف سم قرص برنج از فهرست سموم رسمی کشور و ممنوعیت عرضه قرص برنج در عطاریها و سم   .18
 .  ها، این سم توسط قاچاقچیان به کشور وارد می شودفروشی 

هموطن گرامی از خرید قرص برنج قاچاق و نگهداري و مصرف آن در منزل که باعث به خطر انداختن جان  .19
 .عزیزانتان خواهد شد خودداري کنید

  
  پیشگیري از مسمومیت ناشی از داروها

 . د را به خطر نیندازیدبا مصرف خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، سالمت خو - 1

کشنده خصوصاً کودکان و افراد مسن  مقادیر باالي برخی از داروهاي به ظاهر کم خطر، می توانند براي فرد   - 2
 .باشد

 .شایعترین علت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی می باشد  - 3

رسانی داروها و سموم کشور، مسمومیت هاي دارویـی  هفتاد درصد از مسمومیت هاي ارجاع شده به مراکز اطالع  - 4
 .می باشد

 .دهان، شایعترین راه ورود سموم به بدن می باشد  - 5

 .نماییدمجهز به قفل نگه داري  در کمدو ارتفاع باالدور از دید و دسترس کودکان و در  را داروها  - 6

 .ددر هنگام بیماري کودکتان مراقب باشید تا دوز تکراري دارو به وي ندهی - 7

براي کاهش تب در کودکان، داروي استامینوفن را بر اساس وزن و سن کودك و با مشورت پزشک و داروساز به  - 8
 .مقادیر بیش از حد درمانی استامینوفن می تواند ایجاد مسمومیت نماید. کودك بدهید

 . داروهاي مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان نگهدارید  - 9

 .در کیف دستی پرهیز کنید تا مانع خورده شدن دارو توسط کودکان شود از قرار دادن دارو  - 10

داروهاي خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگساالن تقلید می کنند و ممکن   - 11
 . است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند

که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکالت و یا خوراکی  اگر به کودك خود دارو می دهید به او تفهیم کنید  - 12
 .استفاده نکنید

بهتر است داروهاي بیمار افسرده و یا بیمارانی که تعادل رفتاري ندارند و یا افرادي که سابقه اقدام به خودکشی   - 13
ی ایشان به عمل دارند را دور از دسترش ایشان قرار دهید و مراقبت دقیقی در خصوص میزان داروي مصرف

 .آورید
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بر مصرف داروي افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید چراکه ایشان به دالیل زیر ممکن است داروي خود را   - 14
تشابه ظاهري شکل داروها، ابتال به فراموشی، عدم اطالع از نام داروها، : به اشتباه یا بطور تکراري مصرف نمایند

 .نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روي جعبه دارویی بی سوادي یا کم سوادي و یا خوانا

بهترین کار براي پیشگیري از خوردن دوز تکراري دارو، یادداشت کردن  دفعات مصرف دارو و یا قرار دادن   - 15
 . می باشد) و شب ظهربرحسب صبح، (قرصها در داخل جعبه هاي مخصوص تقسیم بندي شده 

در اقدام به خودکشی، ممکن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته مصرف مقادیر باالي بسیاري از داروها   - 16
 .باشد ولی وضعیت فرد مسموم به طور ناگهانی وخیم گردد

بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نگردد ولی مقادیر باالي این داروها می  - 17
 . موم شودتوانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مس

داروها را مطابق با توصیه پزشک یا داروساز و نه بیشتر از آن مصرف نمائید چراکه با مصرف چند برابر   - 18
مقادیر درمانی داروها به طور خودسرانه، نه تنها روند درمان شما سریعتر نمی شود بلکه دچار عوارض سوء و 

 .یا مسمومیت با داروها خواهید شد

 .صیه شده داروهاي مسکن سبب سمیت و تخریب کلیه ها خواهد شدمصرف بیش از مقادیر تو - 19
مصرف خودسرانه داروي استامینوفن جهت درمان درد و تب بیش از مقادیر درمانی، منجر به صدمات کبدي   - 20

 .  خواهد شد

ممکن است با . داروهاي خوش طعم مخصوص کودکان را از دسترس ایشان دور نگه دارید داروها خصوصاً - 21
 .از غفلت شما، کودك اقدام به مصرف دارو نمایداستفاده 

در برخورد با فرد مسموم غیر هوشیاري که در کنارش بسته هاي داروي خورده شده وجود دارد، ضمن حفظ   - 22
 .خونسردي خود و عدم القاء استفراغ در این فرد، بسته هاي دارویی را همراه بیمار به بیمارستان ببرید

دارو، بهتر است در صورت هوشیاري فرد مسموم، نام دارو یا داروهاي مصرفی و در مسمومیت هاي تعمدي با   - 23
 .تعداد هر یک از آنها را از وي بپرسید و به کادر درمانی اطالع دهید

در اغلب مسمومیت هاي اتفاقی و یا تعمدي با داروها، براي اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه، هرچه سریع تر با   - 24
 .تماس بگیرید 115و یا اورژانس  190و  1490اطالع رسانی داروها و سموم  شماره تلفن مرکز

 . آیا می دانید شایعترین علت مسمومیت در کشور ما بروز مسمومیت هاي دارویی می باشد - 25
 .سال دارید، حتما داروها را در کمدهاي باالتر و مجهز به قفل قرار دهید 5چنانچه در خانه کودك زیر   - 26

فامیل در حال مصرف داروهاي خود می باشند، کودکان  سالمندوند و ممکن است زمانی که افراد کودکان کنجکا   - 27
 .اقدام به چشیدن و یا بلعیدن دارو بنمایند

براي پیشگیري از مسمومیت دارویی کودك دلبندتان، از والدین خود بخواهید داروهاي مصرفی خود را دور از  - 28
 .دسترس کودکان نگهداري نمایند

انه ساالنه تعدادي از کودکان کشورمان به دلیل مصرف ناخواسته شربت متادون که در شیشه داروهاي متاسف  - 29
  .دیگري نگهداري می شده است به کام مرگ می روند

در آمار بدست آمده از مراکز اطالع رسانی داروها و سموم  کشور، کماکان درصد باالیی از مسمومیت ها یعنی در  -30
 .ز کل مسمومیت هاي ثبت شده در این مراکز به مسمومیت دارویی تعلق دارددرصد ا 60تا  50حدود 



پیامهاي هفته پیشگیري از مسمومیت ها                                                                                    ، سازمان غذا و دارو                        ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم
     

 6

مرگ و میر ناشی از مسمومیت با داروها، مشاهده درخصوص با توجه به آمار سازمان پزشکی قانونی کشور   -31
نفر از هموطنانمان در اثر مسمومیت با  780تا  550در پنج سال اخیر به طور میانگین هر سال بین می شود 

   .دارو جان سپرده اند
نفر در اثر   68تا  60، از هر صد نفر مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران  1394تا  1390در سالهاي  - 32

 .درصد از این موارد تعمدي بوده است 80دارو مسموم شده بودند و 

مارستان امام رضاي درصد از مسمومیت هاي بی 84تا  75، بین 1394تا نیمه نخست سال  1391در سالهاي  - 33
درصد از مسمومیت هاي بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان، ناشی از دارو  45مشهد و همچنین نزدیک به  

 . بوده است

در  درصد از مسمومیت هاي دارویی4درصد و در بیمارستان لقمان   4درصد، در اصفهان درحدود 9در مشهد   - 34
 .کودکان اتفاق افتاده است

 .درصد است 18ومین عامل مرگ ناشی از مسمومیت با شیوع مسمومیت دارویی س - 35
 

   کودکاندر مسمومیت ها  پیشگیري از بروز 
 .سال، پر خطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند 5کودکان زیر  .1

این عمل بخشی از آموزش و درك این گروه سنی از محیط . کودکان خردسال ممکن است هر چیزي را به دهان ببرند  .2
 .طرافشان است و این عمل زمینه ساز بروز مسمومیت استا

 .در هنگام بیماري کودکتان مراقب باشید تا دوز تکراري دارو به وي ندهید  .3

ممکن است داخل آنها وسایلی . کیف دستی، ساك خرید و کیسه هاي نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهید  .4
 .ضمن بازي آنها را روي سر خود کشیده و سبب خفگی وي شود باشد که توسط کودك بلعیده شود و یا کودك

گلها و گیاهان آپارتمانی را دور از دسترس کودکان قرار دهید و هنگام بازي کودکان در فضاي باز مراقب آنها باشید   .5
 . تا توسط گلها و گیاهان سمی، مسموم نشوند

بسیاري از گیاهان و گلهاي آپارتمانی . کنار آنها بنویسید نام گیاهان خانگی را به خاطر بسپارید و آن را روي برچسبی .6
مانند خرزهره و دیفن باخیا، سمی هستند و تماس پوست با آنها و یا به دهان بردن آنها منجر به مسمومیت و سوختگی 

 .مخاط می شود

د خودداري یکودك می باشداراي چنانچه  از نگهداري گیاهان و گلهاي آپارتمانی مانند خرزهره و دیفن باخیا در منزل .7
 .نمایید

 . مواد شیمیایی، شوینده و سفید کننده را در منزل در کمدهاي داراي قفل و دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید  .8

 .درب کمدهایی که در آن مواد شیمیایی خطرناك را نگه می دارید با قفل یا طناب محکم نمائید  .9

 . ر از دسترس کودکان نگهداریدداروهاي مصرفی افراد خانواده را دو  .10

، از مسمومیت هاي دارویی در مشهد درصد9 ،1394سال  ردبر اساس آمار بدست آمده از بیمارستانها  .11
 .در کودکان اتفاق افتاده استتهران  بیمارستان لقمانو  اصفهاندرصد از مسمومیت هاي دارویی 4
در این شرایط کودکان در برابر حوادث . کودکان باشیددر هنگام بروز مسائل و مشکالت خانوادگی، بیشتر مراقب   .12

 .و مسمومیت اتفاقی آسیب پذیرترند
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همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعاً درب آن را ببندید، ولی بدانید هیچ ظرف دربسته اي از دسترسی  .13
 .کودکان در امان نیست

 .هیچگاه الکل و ضد یخ را در دسترس کودکان قرار ندهید .14

و یا مرکز کنترل مسمومیت ها با  115صورتیکه کودك شما ماده اي غیر خوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس  در  .15
 .تماس بگیرید 190و 1490شماره تلفن 

در این موارد کودك را . در کودك می تواند با عوارض جدي همراه باشد)ري مینیاتوريتبا(بلع باطري کوچک ساعت  .16
 .منتقل کنیدبه یک مرکز درمانی سریعاً 

 .از دسترسی کودکان به اسباب بازي هاي داراي باتري، خصوصاً باتري هاي دیسکی و مینیاتوري خودداري نمایید .17

شماره تلفن پزشک کودك، شماره تلفن مرکز : شماره تلفن هاي زیر را در دسترس و یا در کنار تلفن نصب نمائید  .18
 .115 :، شماره تلفن اورژانس 190و 1490:کنترل مسمومیت

هیچگاه این فرآورده ها را . محصوالت شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداري کنید  .19
این عمل سبب خورده شدن اتفاقی این مواد توسط کودکان . نگه داري نکنید) مانند بطري نوشابه(در ظرف مواد خوراکی 

 .می شود
در ظرف خالی نوشابه و شیشه خالی دارو، منجر به مسمومیت ) رك اعتیادجهت ت(متاسفانه نگهداري شربت متادون  .20

 .ناخواسته و مرگ دهها کودك شده است

در ) بزرگساالن داروي ترك اعتیاد(، بیست و سه مورد مرگ ناشی از خوردن شربت متادون 1391تا  1389از سال  .21
 .کودکان ایرانی بروز نموده است

 .یخچال و در کنار بقیه نوشیدنی ها خودداري نمایید داري شربت متادون در داخلهاز نگ .22

آن را دور از دسترس خانواده و در کمد قفل دار نگهداري . شربت متادون جهت درمان ترك اعتیاد، بسیار سمی است .23
 .نمایید

 . به کودکان بیاموزید هیچ چیزي ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه بزرگساالن باشد  .24

ا در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگساالن تقلید می کنند و ممکن است داروهاي خود ر  .25
 . دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند

زمانیکه شما در منزل نیستید و کوك را به فرد دیگري می سپارید ، کودکان در معرض بیشترین خطر مسمومیت   .26
 . قرار دارند

ود دارو می دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکالت و یا خوراکی اگر به کودك خ  .27
 .استفاده نکنید

در هنگام استفاده از محصوالت شیمیایی و پاك کننده چنانچه مجبور شدید به زنگ درب ورودي و یا تلفن جواب   .28
 .ك خود چشم برنداریددهید، قبل از هر چیز درب ظرف را ببندید و هرگز از کود

عمده ترین موارد مسمومیت در کودکان در اثر خوردن داروها، مواد شیمیایی و محصوالت خانگی مانند مواد   .29
و گیاهان آپارتمانی سمی بوده ) استون(آرایشی بهداشتی، فرآورده هاي شوینده، سفیدکننده و لوله باز کن، الك پاك کن 

 .است

در صورت بلع نفت توسط کودك هر چه . فت در کودکان بسیار خطرناك می باشدمسمومیت اتفاقی در اثر بلع ن .30
 .سریع تر او را نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل نمایید
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اگر کودکی نفت را ببلعد کشنده نیست ولی اگر کودك وادار به استفراغ شود این امر می تواند منجر به مرگ وي  .31
 .شود

که افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهاي خود می باشند، کودکان کودکان کنجکاوند و ممکن است زمانی  .32
 .اقدام به چشیدن و یا بلعیدن دارو بنمایند

براي پیشگیري از مسمومیت دارویی کودك دلبندتان، از والدین خود بخواهید داروهاي مصرفی خود را دور از  .33
 .دسترس کودکان نگهداري نمایند

این کار سبب ورود مقادیري . اغلب دست و اجسام اطراف خود را به دهان می برندکودکان به دلیل روند رشدشان  .34
 .از سرب محیط به بدنشان می شود

  .  برابر بیشتر از بزرگساالن، سرب محیط را جذب می کنند 5تا  4کودکان  .35

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

 .سرب در تکامل سیستم عصبی کودکان  و بهره هوشی کودك بروز می نماید ه يرضاترین ع اصلی

  
  پیشگیري از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن

. و خواب آلودگی می باشد، ضربان شدید شقیقه ها، وزوز گوش عالیم تماس طوالنی با منوکسید کربن، سردرد، گیجی .1
 . ر تهوع، استفراغ و تپش قلب می شوددر ادامه تماس، فرد مسموم دچا

، هوشیاريکاهش تهوع، استفراغ، تپش قلب،  می تواند سبب در مدت طوالنی  منوکسید کربنتماس با مقادیر باالي  .2
 .و مرگ شود ، کماآسیب دائمی عصبی

تري از عالیم مسمومیت با منوکسید کربن در کودکان تهوع، استفراغ و اسهال می باشد که با مقادیر پایین  .3
 .منوکسیدکربن بروز می نماید

در هنگام استفاده از بخاري هاي نفتی و گازي، جهت پیشگیري از مسمومیت با گاز منوکسید کربن، اطمینان از  .4
 . نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش ها الزامی است

 . سرد بودن لوله دودکش بخاري، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی می باشد .5

استفاده از آب گرمکن نفتی یا گازي و یا دستگاه پکیج در داخل محیط حمام و یا محیطهاي کوچک دربسته منجر  .6
 .به سوخت ناقص و مسمومیت با گاز خواهد شد

و غیر محرك است که در اثر سوختن ناقص سوخت هاي  و بدون طعم منوکسید کربن گازي بی رنگ، بی بو .7
 . و ذغال چوب حاصل می شود ، دود اگزوز اتومبیلگازوئیلسیلی مانند نفت، گاز، بنزین ، ف

براي پیشگیري از بروز آن توصیه . مسمومیت با منوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت ها می باشد  .8
 . هاي ایمنی در مورد استفاده از وسایل حرارتی را رعایت نمایید

نفر از هموطنانمان در اثر  141، 1394ست سال پنج ماه نخو  ششصد و بیست و شش نفر 1393در سال  .9
 .مسمومیت با منوکسیدکربن جان سپرده اند

در هنگام بروز آتش سوزي عالوه بر ایجاد گاز منوکسید کربن، گاز سیانید از سوختن مواد پالستیکی ایجاد می  .10
 .شود که شدیداً سمی است

ع و ید کربن به صورت اختالالت گوارشی مانند تهونشانه هاي مسمومیت با گاز منوکس در برخی موارد  عالیم  و .11
 استفراغ در فرد ظاهر می شوند
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تماس طوالنی مدت با گاز منوکسید کربن بویژه در کودکان، می تواند با بروز اختالالت رفتاري و کاهش حافظه و  .12
 .ضریب هوشی همراه باشد

است و این گاز می تواند در اثر مصرف آیا می دانید در دود سیگار مقادیري از گاز منوکسید کربن موجود  .13
 طوالنی مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاري گردد؟

آیا می دانید مواردي از مسمومیت هاي کشنده با منوکسید کربن در رانندگانی گزارش شده است که براي گرم  .14
 .دکردن خودروي خود در فصول سرد سال از گاز پیک نیکی استفاده نموده ان

استفاده از بخاري هاي بدون دودکش تنها در محیط هایی که داراي تهویه و جریان مناسب هوا می باشند مجاز  .15
 .از بکار بردن این وسایل در محیط هاي بسته و فاقد جریان هوا خودداري نمایید. است

د خطر بروز مسمومیت آیا می دانید حضور در گاراژ هاي در بسته که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دار .16
 با منوکسید کربن را به همراه دارد؟ 

 .اولین اقدام در برخورد با فردیکه با گاز منوکسیدکربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هواي آزاد است .17

 .باید احیاي قلبی عروقی را آغاز نماییدبا منوکسید کرزبن و گاز هاي دیگر، م سمودر صورت قطع تنفس بیمار م .18

 .ابیدن در داخل اتومبیل روشن در حالیکه کولر و یا بخاري آن روشن است خودداري نماییداز خو .19

  
  یاهان سمیگو  مواد غذایی هاي ناشی از پیشگیري از مسمومیت

باکتري ها، ویروس ها، قارچ ها، مواد افزودنی غیر مجاز، فلزات سنگین، باقیمانده سموم نباتی از عوامل مهم  .1
 .ذایی محسوب می شوندایجاد مسمومیت هاي غ

می تواند در اثر آلودگی غذا در جریان تولید فرآورده هاي غذایی، تهیه و نگهداري آنها با مواد غدایی  مسمومیت .2
  .ایجاد شود

از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها آثار نشت، برآمدگی و فرو رفتگی و زنگ زدگی مشاهده می شود  .3
  .خودداري کنید

از کشنده ترین انواع مسمومیت ها بشمار می  "بوتولیسم "ز مسمومیت غذایی موسوم به آیا می دانید نوعی ا .4
  رود؟

بوتولیسم در اثر مصرف مواد غذایی  مانند سوسیس، کالباس ، کنسرو ماهی، کنسرو ذرت، کنسرو لوبیا، کشک  .5
  .می شودخام و عسل طبیعی که در شرایط نامناسب و غیر بهداشتی تهیه و نگهداري شده اند ایجاد 

و به ) ساعت بعد از مصرف غذاي آلوده به باکتري 24تا  12( عالیم و نشانه هاي بوتولیسم به صورت تاخیري .6
صورت تاري دید، دوبینی، افتادگی پلک، عدم توانایی حرکتی، سختی در بلع، اختالل تکلم و یبوست ظاهر می 

  .شود
  ت هاي غذایی است؟آیا می دانید اسهال یکی از عالیم در بسیاري از مسمومی .7
  .مسمومیت با گیاهان یکی از شایع ترین علل بروز مسمومیت هاي اتفاقی در کودکان در جهان بشمار می آید .8
  .مصرف یک گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی، دلیلی بر غیر سمی بودن آن براي انسان نیست .9

  .سبب بروز مسمومیت در انسان شوند ینی موجود در آپارتمان ها و باغچه ها می توانندئبرخی از گیاهان تز .10
در صورت بلعیدن قسمت هاي مختلف یک گیاه مانند میوه، دانه و برگ آن توسط کودکان حتمآ با مرکز اطالع  .11

  .تماس حاصل نمایید 190و1490رسانی داروها و سموم با شماره 



پیامهاي هفته پیشگیري از مسمومیت ها                                                                                    ، سازمان غذا و دارو                        ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم
     

 10

بروز مسمومیت به گروه  سعی کنید نام گیاهان موجود در محیط کار و زندگی خود را بدانید، تا در موارد .12
  .پزشکی اطالع دهید

و کرچک می تواند کشنده  شوکران آزالیا، ، گل انگشتانه،مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا .13
در صورت وقوع  مسمومیت با این گیاهان  بیمار را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل . باشد
  . کنید

 ی که نوع آنها را نمی شناسید جداًاز مصرف قارچ های. بسیار خطرناك استسمی  مسمومیت با قارچ هاي .14
  .خودداري کنید

آیا می دانید برخی از قارچ هاي سمی در صورت مصرف خوراکی می توانند باعث نارسایی حاد کبدي و  .15
  مرگ شوند؟

اري دشوار بوده و نیاز به آیا می دانید تشخیص قارچ هاي سمی از انواع غیر سمی از روي شکل ظاهري آنها ک .16
 تجربه و تبحر دارد؟

خود از نگهداري گیاهان تزئینی که داراي میوه ها و ظاهر جذاب براي کودکان می باشند خودداري  در منزل  .17
 . نمایید

سال و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخشهاي مختلف یک گیاه سمی منجر به  5کنجکاوي ذاتی کودکان زیر   .18
 .سط کودك می شودبلعیده شدن آن تو

شیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند دیفن باخیا و کاالدیوم در صورت خورده شدن می تواند  .19
 .سبب تورم، خارش و سوزش مخاط دهان وخفگی و یا آسیب گوارشی فرد مسموم شود

نجر به مرگ ایجاد برخی از داروهاي گیاهی در صورت مصرف بیش از حد یا نابجا می توانند مسمومیت هاي م .20
 .نمایند

از . می تواند کشنده باشد) یک قاشق(بخور اوکالیپتوس در صورتیکه به اشتباه خورده شود، حتی در مقادیر کم  .21
  .القاي استفراغ در مسمومیت با این فرآورده خوداري نموده مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید

  
   شوینده خانگی و مواد شیمیایی آفات و  سموم دفع با پیشگیري از بروز مسمومیت

 حتماً در نور کافی و سموم مختلف اعم از سموم خانگی یا صنعتی، در هنگام استفاده از فرآورده هاي شیمیایی.1
 . برچسب روي بسته بندي را مطالعه نموده سپس مصرف نمائید

ه پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبی در در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده هاي شوینده و پاك کنند .2
 .محیط جریان داشته باشد

هنگام استفاده از مواد سفید کننده و یا جرم بر در سرویس هاي بهداشتی، درب و پنجره را باز گذاشته و هواکش را  .3
 .  روشن نمایید

بخارات و . ه جداً خودداري کنیدسفید کنندبا  فرآورده هاي  و جرم براز اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر نمک .4
 .گازهاي ناشی از این اختالل بسیار سمی و خفه کننده می باشد

و لوله بازکن در محیط هاي دربسته و کوچک مانند دستشویی و ، سفید کننده، جرم بر پس از مصرف مواد شوینده .5
ده و سمی می فضاي کوچک، خفه کننمکانها توقف نکنید چرا که گازهاي تولید شده در این حمام به هیچ عنوان در 

 .باشد
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لباس آستین  ،ضمن استفاده از مواد شیمیایی حتماً از وسایل محافظت کننده مانند دستکش بلند، کفش نفوذ ناپذیر .6
 .شلوار بلند و جوراب استفاده نمائید ،بلند

دقیقاً مطـابق   جهت استفاده سرا ابتدا کامالً مطالعه کنید و سپ و بروشور آن سموم دفع آفات ظروف برچسب روي    .7
 .دستور عمل نمائید

 .نگهداري نکنید) مانند بطري نوشابه( هرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراکی و آشامیدنی  .8

استفاده بی رویه از سموم دفع آفات نه تنها باعث بروز مقاومت در آفات می شـود بلکـه مـی توانـد از طریـق ایجـاد         .9
 .حصوالت و آلودگی محیط زیست براي انسان مضر محسوب گرددباقیمانده در م

 با سموم کشاورزي یکی از علل مهم ایجاد مسمومیت ها است؟تعمدي آیا می دانید در کشور ما مسمومیت   .10

 .در هنگام سم پاشی مزارع، باغات و باغچه ها حتماٌ از ماسک، دستکش و لباس مناسب استفاده نمایید .11

 .بیش از حد توصیه شده  سموم براي مقاصد کشاورزي خودداري کنید از بکار بردن مقادیر  .12

 .در صورت تماس سموم دفع آفات با پوست، ناحیه آلوده را با مقادیر فراوان آب و صابون شستشو دهید  .13

هر گونه مصرف خوراکی با سموم دفع آفات را جدي بگیریـد و بیمـار را بـراي درمـان در اسـرع وقـت بـه          .14
 .درمانی منتقل کنیدنزدیکترین مرکز 

(  آیا می دانید عالیم و نشانه هاي مسمومیت با  برخی از سموم موش کش می تواند به صورت تاخیري    .15
 ظاهر شوند؟) ساعت بعد از مصرف 48تا  24

با تهوع، ) موسوم به ترکیبات ارگانوفسفره(عالیم و نشانه هاي مسمومیت با گروه مهمی از حشره کش ها   .16
اي شکمی، اسهال، اشک ریزش، آبریزش از بینی، تعریق، تنگی نفس، افت فشارخون، تنگی مردمک چشم، استفراغ، درده

 .اختالالت قلبی و عصبی همراه است

در صورت تماس پوست و یا چشم با مواد اسیدي و یا قلیایی پوسـت و چشـم را بـا مقـادیر فـراوان آب شستشـو        .17
 .داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید

یی و یا اسیدي جهت خنثـی سـازي   ایی هرگز از مواد قلیادر صورت تماس پوست و یا چشم با مواد اسیدي و یا قلی .18
 .استفاده نکنید

این کار مـی  . مانند اسیدها و قلیاها، هرگز بیمار را وادار به استفراغ نکنید گیدر صورت بلع مواد با خاصیت خورند .19
 .تواند سبب وخیم شدن وضع بیمار گردد

قاچاق محسوب می شـود و خریـد و فـروش آن     "قرص برنج"آیا می دانید سم حشره کش فسفید آلومینیوم با نام  .20
 .ممنوع می باشد

در منازل قدیمی، لوله هاي آب سربی و رنگ مورد استفاده در چارچوب و دیوار که حاوي سـرب اسـت مـی توانـد      .21
 .منجر به مسمومیت با سرب شود

ب در کودکان می تواند منجر به بروز اختالالت رفتاري، کند ذهنی، اختالل در یادگیري، اختالل در مسمومیت با سر .22
 .رشد و منجر به بروز تشنج  شود

مسمومیت با سرب می تواند از طریق تنفس و یا خوردن ذرات معلق سرب موجود در هوا، خاك و یـا آب صـورت    .23
 .گیرد

 .آلودگی سرب محیط با دهان آنها می شود شستشوي مرتب دستها در کودکان مانع تماس .24
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اسباب بازي هاي رنگ آمیـزي شـده اي کـه    یا اسباب بازي هاي پالستیکی بازیافت شده و دسترسی کودکان به از  .25
 .داراي ورقه هاي پوسته پوسته رنگ می باشند خودداري نمایید

رنگ آمیزي شده اي دارنـد، از تمـاس ایـن     از آنجا که کودکان نوپا همه چیز را به دهان می برند اگر تخت و گهواره .26
 .وسایل با دهان کودك  جلوگیري نمایید

اگر به واسطه شغل خود با مشتقات سرب در تماس می باشید، براي جلوگیري از انتقال آلـودگی، قبـل از ورود بـه     .27
 .منزل لباس کار خود را تعویض کنید

از مصرف آنها . ، حاوي مقادیر باالي سرب می باشندبرخی از لوازم آرایش خصوصاً غیر استاندارد و حتی سرمه .28
 .خودداري کنید

 .سرب موجود در خون افراد شهر نشین بسیار بیشتر از روستائیان می باشد .29

 .مصرف غذا هاي چرب سبب افزایش سرعت جذب سرب توسط بدن انسان می گردد .30

کارخانجـات بـاتري سـازي، رنـگ      هواي محیط نزدیک به بزرگراهها، خاك و محیط اطراف منـاطق صـنعتی ماننـد    .31
 .سازي چند برابر دیگر نقاط حاوي سرب می باشد

ه منظور سنجش سرب در خون افراد شاغل در صنعت که با سرب تماس دارند، آزمایش خون باید به طور ب  .32
 .مرتب انجام شود

 .شودبراي پیشگیري از عوارض ناشی از تماس با سرب باید جامعه از خطرات این فلز سمی آگاه   .33
 

 
  ها گزیدگی مسمومیت ناشی از پیشگیري از

دقیقـه بعـد از گـزش ظـاهر مـی       5تـا 1که در عرض است درد تیز و سوزاننده در محل گزش  عالیم گزیدگی با افعی .1
 .شود

 12-24کـه ممکـن اسـت در عـرض     بـروز مـی نمایـد    ساعت بعد از گزش  4نیم تا  مار افعی تورم در محل گزیدگی  .2
 . کل اندام مبتال را درگیر نمایدساعت افزایش یابد و 

 .ممکن است تاول هاي کوچک در محل ایجاد شوند ،ساعت پس از گزیدگی افعی 24-36در طی  .3

تهوع و استفراغ، بی حسی در اطراف دهان، صورت و پوست سـر و گزگـز نـوك انگشـتان،      از عالئم گزش مار افعی .4
 .می باشدسرگیجه  و تب و لرز، تعریق، ضعف و بی حالی

بوده و به صورت  ، اختالالت انعقادي خونی از مشخص ترین و مهم ترین عالیم و نشانه هاي گزیدگی با افعی هایک .5
مشـاهده  خونریزي از بینی، وجود خون در خلط، خون در ادرار، خون در مدفوع، خونریزي در شکم و داخل چشم و مغز 

 .می شود

 .از عالئم گزش مار افعی می باشد عروقی -بیاختالل در عملکرد کلیه، کاهش سطح هوشیاري و شوك قل .6

 افتادگی پلک ها، خواب آلودگی، ضعف عضالنی، فلج، اختالل تکلم و تنفس، عالیم گزیدگی با مار کبري و مار مرجان .7
 .آبریزش از دهان، استفراغ و تهوع می باشد

 .می باشده اي یا سیاه درد عضالنی و تغییر رنگ ادرار به رنگ قهو) دریایی(عالیم گزیدگی با مار آبی  .8

بیمـار را آرام کنیـد و از حرکـات بـیش از حـد او       در هنگام مارگزیدگی قبل از انتقال مصدوم به مرکز درمـانی بایـد   .9
 .یدنمایجلوگیري 

 .دور کرد) جهت جلوگیري از حمله مجدد مار(مصدوم مار گزیده را باید از محل حادثه   .10
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 .هم سطح یا کمی پایین تر از سطح قلب نگه داشتعضو محل گزیدگی مار را باید بی حرکت و   .11
گزیدگی بویژه اگر محـل گزیـدگی در دسـت هـا یـا پاهـا       مارچند انگشت باالتر از محل  بستن یک نوار محکم و پهن،  .12

 .، ضروري می باشدباشد

رم باعث سـفت  اگر و. نباید آنقدر سفت باشد که جریان خون اندام را مختل کند باالتر از محل مارگزیدگی بستن نوار .13
دقیقـه نـوار را بـاز کـرده و دوبـاره       1دقیقـه، بـه مـدت     15تا 10هر . شدن نوار شد، آنرا باز کنید و از محلی باالتر ببندید

 .این کار باید تا زمان آماده شدن پادزهر ادامه یابد. ببندید

 .در مارگزیدگی باید از سرد کردن عضو با آب سرد یا یخ خودداري کرد  .14

تر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را با تالش براي کشتن و یا گرفتن مـار  هر چه سریع  .15
 .از دست ندهید

عالئم واکنش هاي حساسیتی شدید مانند عطسه، مشکل در تنفس یا تورم سریع و شدید، درد شـکم،   در مارگزیدگی  .16
نگ لبها از جمله مواردي هستند که سـریعاً بایـد بـه اورژانـس     تهوع، سرگیجه، درد قفسه سینه، خرخر صدا وکبود شدن ر

 .مراجعه شود

بسـیار  کودکان، بیماران قلبی، دیابتی، افراد مسـن و معلـولین حرکتـی و بیمـاران مبـتال بـه آلـرژي        مارگزیدگی در   .17
 .خطرناك تر است

 . در ناحیه سر و گردن خطرناکتر می باشدمار گزش متعدد  .18

ر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود اما عالئم تهدیدکننده حیات و حـوادث منجـر بـه    گزش عقرب می تواند منج .19
  .مرگ به ندرت رخ می دهد

 . فرد عقرب گزیده ، خصوصاً کودکان را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمایید .20

رد عقرب گزیده براي برخی از عقرب هاي بومی کشور ما در ناحیه خوزستان ،کرمان و کاشان بسیار خطرناکند و ف .21
 .تزریق سرم ضدزهر باید به بیمارستان منتقل شود

تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش بـراي   .22
 .ساعت بهبود می یابد 24ساعت بوجود می آید و معموالً پس از  6تا  4

 .سرخ بروز نماید نواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورزنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش  ا .23

نیش زنبورعسل ماده، به کیسه محتوي زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی مـی مانـد و محتویـات کیسـه      .24
برداشتن سریع نیش از روي زخم، جهـت جلـوگیري از ورود بیشـتر سـم بـه زخـم        بنابراین. زهر به زخم منتقل می شود

 .ضروري است

 . ئم زنبور گزیدگی معموالً در عرض چند ساعت ناپدید می شودعال .25

سریع در محل گزش بروز کرد، باید به پزشـک مراجعـه    اگر فرد زنبورگزیده مشکل تنفسی داشت و یا تورم شدید و .26
 .نماید

 .زنبورها و زنبورهاي سرخ بطور مکرر نیش می زنند و محل گزش آنها به سادگی عفونی می شود .27

نبور در نقاط مختلف و آن هم در ناحیه گردن و سر بروز نماید، جدي تـر اسـت و مـی توانـد تهدیـد      چنانچه گزش ز .28
 .کننده زندگی باشد

تحـت  بایـد  فرد زنبور گزیده براي چند روز از نظر تشدید درد یا باقی ماندن تورم یا عالئم شبیه آنفـوالنزا و یـا تـب     .29
 .دشوشک مراجعه و در صورت بروز این عالئم سریعاً به پز باشدنظر 
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 .بطور کلی از دست زدن به جانوران گزنده خودداري نمائیدبراي پیشگیري از بروز گزیدگی ها  .30
 .می باشدمحل زنبور گزیدگی با آب و صابون  شستشوياقدامات اولیه در گزش هاي معمولی زنبور  .31

دقیقه یکبار کیسه یـخ   15ی هر روي محل زنبور گزیدگی کمپرس سرد یا کیسه محتوي یخ قرار دهید و به طور متوال .32
 .از قراردادن مستقیم یخ روي پوست اجتناب نمائید و از گرم کردن موضع بپرهیزید. را از روي پوست بردارید

براي جلوگیري از گزیدگی حشرات در هنگام سفر حشره کش، پشه بند و یـا دیگـر وسـایل ایمنـی را همـراه داشـته        .33
   .باشید

رشح مـی کنـد کـه باعـث     و محرکی ته نیش می زند و نه گاز می گیرد بلکه ترکیبات سمی ن "بند"یا  "دراکوال"حشره  .34
 . شوددر محل عبور خود از روي پوست می  ایجاد زخم

بـروز  ، يعالئـم بـه صـورت قرمـز    . و تاول می شود خمز ،باعث ایجاد صدمات بافتی "بند"یا  "دراکوال"سم حشره   .35
 .در انتها ورقه ورقه شدن و پوسته پوسته شدن پوست می باشد جوشهاي کوچک همراه با خارش وطاول و یا 

 .ندارد و عارضه بعد از مدتی خود به خود خوب می شودسم حشره دراکوال یا بند وجود درمان قطعی براي   .36

روي پوست و یا خاراندن پوست سـبب انتشـار سـم و تشـدید زخمهـاي روي پوسـت        دراکوال یا بند ه شدن حشرهل .37
 .خواهد شد

در سـاعات ابتـدایی، بـا آب و صـابون معمـولی محـل        پوستی سم حشره دراکوال، می تـوان  اي تخفیف عارضهبر   .38
جمله عفونتهـاي باکتریـایی    با تمیز نگه داشتن محل عارضه می توان از بروز مشکالت ثانویه ازاد و عارضه را شستشو د

 . جلوگیري کرد همچنین هرچه پوست مرطوبتر باشد شدت عارضه بیشتر است

مـی توانـد در کـاهش عالیـم      دراکوال یا بنـد  به طور تجربی استعمال الکل سفید بر روي موضع آلوده به سم حشره .39
 .موثر باشد

 . توانیم از خودمان در برابر گزش حشرات محافظت کنیم نکته ساده می با رعایت چند  .40

 کننده و هاي محافظت شیدن لباسها، پو نصب توري به پنجرهبراي پیشگیري از گزش حشرات می توان عالوه بر  .41
 .ود، از پشه بند و مواد حشره کش در شب استفاده نمآستین بلند در محیطهاي باز غیر شهري

بنابراین الزم است نگهداري حیوانات اهلی توام با . شود نگهداري حیوانات خانگی باعث تجمع بیشتر حشرات می  .42
 . رعایت بهداشت باشد

ها از   توري استفاده شود و در پارك هاي خانه از زیادي وجود دارد باید براي پنجرهاگر در محل زندگی درختان   .43
 .ها روي درخت خودداري شود آویختن لباس

ننده کاز کرمهاي دور مناطقی که حشرات زیاد وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن مخصوصا بدن کودك  در  .44
 .شودمی سبب حساسیت بیشتر  دائم از این مواداستفاده  داشتاما باید توجه  .استفاده نمود شراتح

 .تحریک نکنید وجه کندوي زنبور عسل را دستکاري و زنبورها را  به هیچ  .45

  .کش، موقتا آن منطقه را ترك کنید مگس اگر زنبور در نزدیکی خود دیدید به جاي نابود کردن آن با  .46

 "در مناطقی که حشرات زیادي دارند، جدا استفاده از عطرهاي تند هایی با رنگ روشن و از پوشیدن لباس  .47
  .شود ها می تمام این موارد باعث جذب زنبور خودداري کنید؛ زیرا

 .بپوشانیدبلند و شلوار بلند به کودکان  هاي باز، پیراهن آستین  در محیط  .48

 .نیدزنبور دارید، با پزشک خود براي مقابله با آن مشورت ک اگر سابقه واکنش حساسیتی شدید به نیش  .49
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 مخدر و محركسوء مصرف مواد  مسمومیت ناشی ازپیشگیري از
در برخی موارد از خود مـاده مخـدر مرگبـارتر مـی     مانند سرب ناخالصی هاي موجود در انواع مواد مخدر،  .1

  .باشند
مشکالت خانوادگی، طالق، بیکاري، فقر و بحرانهاي روحی از عوامل مستعدکننده فرد به سوء مصرف مـواد   .2

 .دمی باشن

فرآورده هاي تقلبی تمجیزك و نورجیزك، نه تنها سبب ترك اعتیاد نمی شوند بلکه در اغلب آنها مـواد سـمی    .3
 .و کشنده وجود دارد

برخالف ادعاي مطرح شده مبنی بر خوشبو کننـدگی دهـان   "پراگ"یا "پان"ورده هاي مخدر و اعتیادزاي آفر .4
 .و یا ترك سیگار، سبب بروز اعتیاد می گردند

 .ت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت ها محسوب می گرددمسمومی .5

 .اساس گزارشات موجود مصرف حتی یک عدد قرص اکستازي، منجر به مرگ شده است می دانید بر آیا .6

سوء مصرف شیشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سریعاً دگرگون و قابل شناسایی نمی کند، ولی اعتیـاد  بـه آن    .7
 .اکتر از مواد مخدر دیگر استبه مراتب خطرن

امتحان کردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روي کنجکاوي، آغاز  حرکت در مسیر بی بازگشت اعتیـاد   .8
 .است

سکته هاي قلبی و مغزي، تشنج، نارسـایی کبـد و کلیـه و تخریـب سـلولهاي مغـزي و عضـالنی از عـوارض          .9
 .می باشند و شیشه مسمومیت با قرص اکستازي

می توانند سبب بروز حـوادث مرگبـار ماننـد    و شیشه  LSD ، اد توهم زا مانند حشیش، اکستازيمصرف مو .10
 .و خودکشی در فرد مصرف کننده شوند ، ارتکاب به جنایتسقوط از ارتفاع، تصادف، نزاع

مصرف انواع داروهاي هورمونی با هدف بدنسازي در جوانان می تواند سبب بروز عـوارض وخیمـی ماننـد     .11
ارسایی قلبی و کبدي، کوتاهی قد و بـزرگ شـدن سـینه در مـردان و پرمـویی و خشـونت صـدا در        عقیمی، ن

 .خانمها گردد

آیا می دانید مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهاي خواب آور و آرام بخش می تواند سبب بـروز   .12
 مسمومیت هاي شدید و حتی مرگ در فرد مصرف کننده گردد؟

یکی از علل مهم مرگ ناشی از مسمومیت هـاي شـیمیایی در بسـیاري از کشـورها     مسمومیت با مواد مخدر  .13
 .است

ه مـواد مخـدر ماننـد تریـاك، فلـز      و براي اضافه شدن وزن مواد، ب سود بیشتردستیابی به قاچاقچیان براي  .14
 .می افزایند که این امر سبب مسمومیت حاد با سرب و مرگ معتادان می گرددسرب 

فرآورده هاي قاچـاق و بـدون مجـوز جهـت بدنسـازي و پـرورش انـدام در جوانـان،          استفاده خودسرانه از .15
 .خطرابتال به انواع اختالالت جسمی و روانی را براي مصرف کننده در بردارد

در برخی از باشگاههاي بدنسازي و ورزشی داروهاي هورمونی دامی به جوانـان و نوجوانـان عرضـه مـی      .16
 .ف این داروها آگاه نماییمفرزندانمان را از عواقب مصر. شود

آیا می دانید یکی از عوارض روانی سوء مصرف استروئیدهاي آنابولیـک در جوانـان، پرخاشـگري و بـروز      .17
 رفتارهاي ضد اجتماعی می باشد؟
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تزریق مواد مخدر از طریق سرنگ هاي آلوده، غیر اسـتریل و مشـترك بـا خطـر بـروز انـواع بیمـاري هـاي          .18
 .و هپاتیت همراه استعفونی خطرناك مانند ایدز 

استعمال سیگار در نوجوانان و جوانان، اولین گام در جهت حرکت بـه سـوي اعتیـاد و سـوء مصـرف مـواد        .19
 .است

 بر است؟ آیا می دانید درمان اعتیاد به مواد مخدر، فرآیندي طوالنی و زمان .20

وصـلگی، پرخاشـگري،   هر گونه تغییرات رفتاري غیر عادي و ناگهانی مانند گوشه گیري، بـی خـوابی، بـی ح    .21
غیبت از محل کار و تحصیل، بی نظمی و ناامیدي در فرزندان خود را جدي گرفته و در پی بررسـی علـت آن   

 .باشید

افزایش سطح آگاهی در مورد  عوارض ویرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیري از بـروز سـوء مصـرف      .22
 . ستمواد، اساسی ترین گام در مبارزه با این بالي خانمانسوز ا

 .استعمال سیگار سبب بروز انواع سرطان مانند سرطان مري، ریه، مثانه می شود .23

مصرف نابجاي استروییدهاي آنابولیک در جوانان جهت بدنسازي و رقابـت هـاي ورزشـی بـا خطـر بـروز        .24
 .عوارض قلبی و عروقی مانند ازدیاد فشار خون و نارسایی قلبی همراه است

مرگ هاي ناگهانی در اثر سوءمصرف داروهاي نیروزا در ورزشکاران حرفـه   آیا می دانید موارد متعددي از .25
 اي در جهان گزارش شده است؟ 
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