
 
 معاونت غذاو دارو استان گیالن

 واحد تحقیق و توسعه

 

 :غذایی مسمومیت
 مسلح غیر چشم با ها میکروب این. شوند آلوده( ها میکروب) ها باکتری توسط معمولی غذاهای است ممکن اوقات گاهی
 مزه یا بو است ممکن کننده مسموم غذاهای. شوند غذایی مسمومیت سبب توانند می ویژه شرایط تحت و شوند نمی دیده

 از بعضی اما شوند، می برطرف ساعت 42 ظرف معموالً غذایی های مسمومیت اکثر وجودیکه با. باشند نداشته ناخوشایندی
 سرب،)  سنگین فلزات افزودنی، مواد با غذا آلودگی اثر در همچنین تواند می غذایی مسمومیت. باشند کشنده توانند می آنها

 غذا فرآوری و نگهداری تولید، مراحل در که سمی مواد سایر و نباتی آفات دفع سموم باقیمانده ،(کادمیوم و جیوه آرسنیک،
 .شود ایجاد( آفالتوکسین و نیتروزامین مانند) شوند می تولید

 

 :غذایی مسمومیت عالیم

 گرفتگی یا و استفراغ معده، در ناراحتی دچار است ممکن همچنین. باشد می غذایی مسمومیت نشانه نخستین معموال اسهال
 هنگام در شما احساس. شوند مدفوع در خون بروز و باال تب موجب توانند می غذایی های مسمومیت از برخی. شوید معده
 .دارد بستگی مسمومیت عامل میکروب نوع و سالمت میزان به اغلب غذایی مسمومیت بروز

 

 :کرد باید چه غذایی مسمومیت از پیشگیری برای
 :بردارید را زیر های قدم توانید می غذایی مسمومیت بروز از پیشگیری برای
 کنید جلوگیری غذاها شدن آلوده از 

 آورید عمل به جلوگیری موادغذایی در موجود های باکتری تکثیر و رشد از 

 دارد وجود غذایی مسمومیت به ابتال خطر رساندن حداقل به برای ای ساده اصول. 

 

 :کند بروز زیر عوامل از یکی با است ممکن خوراکی طریق از مسمومیت

 پخت و نگهداری صحیح شرایط باید آن از جلوگیری برای. آید می بوجود آلوده غذاهای خوردن با که غذایی مسمومیت
 در دقیقه 4۲ مدت به نشده باز بصورت ها کنسرو و جوشانیده کامالً مصرف از قبل آماده غذاهای کلیه و شود رعایت غذاها

 .شود جوشانده آب



 و( کلریدریک اسید) نمک جوهر ها، کننده سفید مثل خانگی شوینده مواد شامل که سوزاننده شیمیایی مواد اثر در مسمومیت

 خطرات استفراغ صورت در و گردد می سوختگی دچار حلق و مری دهان، بروزمسمومیت، صورت در. باشد می بر جرم مواد

 .شد خواهد برابر چند مسمومیت

 به اثر در یا و اولیا توسط دارو تکراری دوز خوراندن اثر در اغلب کودکان در دارویی مسمومیت: داروها اثر در مسمومیّت

   .کند می بروز کنجکاو و نوپا کودکان توسط دارو بردن دهان

 و تنفسی های راه به نفتی مواد برگشت باعث تواند می نفتی مواد با مسمومیّت از پس استفراغ: نفتی مواد اثر در مسمومیّت

 .نمود جلوگیری مصدوم استفراغ از باید لذا. گردد ریوی عفونت سبب و ها شش

 خرزهره، آالله، شیپوری، گل غده نرگس، گل پیاز اقاقیا، از عبارتند سمی گیاهان برخی:  سمی گیاهان طریق از مسمومیّت

 سبب آنها بریده برگهای شیرابه با دهان مخاط و پوست تماس و هستند سمی ، کوروتون فرفیون، آزالیا، باخیا، دیفن

  .شد خواهد زبان و حلق تورم پوست، شدید سوختگی

 و کشاورزی در مصرفی کلره ارگانو و ارگانوفسفره سموم و موش مرگ ها، کش حشره شامل: کش آفت سموم با مسمومیّت

 در باید که باشند می دوت آنتی دارای کش آفت سموم برخی. باشد می است معروف برنج قرص به که آلومینیوم فسفید

 .گردد تزریق فرصت اولین

 

 :گوارشی های مسمومیت در اولیه های کمک
 خوراند شیر یا آب وی به بیمار بودن هوشیار صورت بایددر منظور این برای باشد می سم کردن رقیق اقدام اولین .

 هستید مطمئن که مواردی در. باشد می بیمار بدن از سموم دفع به کمک سپس و جذب از ممانعت دیگر اقدام
 :داد انجام را زیر اقدامات توان می نیست نفتی ماده یک یا و قلیایی ماده قوی، اسید اثر در مسمومیت

 کنید رقیق را سم مسموم به شیر و آب خوراندن با. 

 به روده و معده در ذغال های مولکول. کنید استفاده سم جذب برای آن از فعال ذغال داشتن اختیار در صورت در 

 است شده مخلوط آب در که فعال ذغال پودر بیمار به توانید می لذا. شوند می آنها جذب مانع و چسبیده سم

 .بدهید

 دهید انتقال پزشکی مرکز یا بیمارستان به را مصدوم سریعتر چه هر. 

 نمایید خودداری بیمار در استفراغ ایجاد از. 
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