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 "(1397آبانماهاولتاهفتم)هاتیمسمومهفتهپیشگیریاز"مربوطبهیهاامیپ

 

وسمومداروهايرساناطالعومعرفيمراكزهاتیمسمومشعارهایعمومي،اهدافبرگزاریهفتهپیشگیریاز



پاسخگويی به   دار عهده  و با شماره تلفن رايگان  یروز شبانه صورت بهداروها و سموم در تهران  یرسان اطالعمرکز  .1

  . استتلفنی  صورت بهدارويی و موارد مسمومیت   سؤاالت

به مراکز  دارويی خود و همچنین نحوه برخورد با فرد مسموم پیش از رسیدن  سؤاالتید توان میگرامی  وطن همما ش  .2

  میان بگذاريد.  در   190داروها و سموم با شماره تلفن  یرسان اطالعتلفنی از مراکز  صورت بهدرمانی را  

 ؟باشند یم فعالیت  مشغول به  190داروها و سموم در کل کشور با شماره تلفن   یرسان اطالعمرکز  41 دیدان یمآيا   .3

موارد  . بالفاصله پس از برخورد با باشند میحظات اولیه پس از بروز مسمومیت ، برای نجات فرد مسموم حیاتی ل  .4

  بگیريد.تماس  190مسمومیت با تلفن  

  بگیريد. تماس   115و يا  190 امی، جهت دريافت اطالعات صحیح بادر صورت بروز مسمومیت پیش از هر اقد  .5

عوارض  داروها و سموم، راهنمايی فرد مسموم يا همراهان وی، برای کنترل و کاهش  یرسان اطالعوظیفه مهم مراکز   .6

  و نه درمان مسمومیت.  استناشی از مسمومیت  

 ؟دهند یمسال و به علت عدم توجه والدين رخ  5اتفاقی در کودکان زير  یها تیمسموماکثر  دیدان یمآيا   .7

  .  استعلت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادير درمانی  نيتر عيشا  .8

  .استراه ورود سموم به بدن  نيتر عيشاهان، د  .9

  از: راه خوراکی، تنفسی، پوستی و تزريقی. اند عبارتورود سموم به بدن  یها راه نيتر مهم  .10

با  تیمسموم استفراغ در  جاديايجاد استفراغ در فرد مسموم، همیشه بهترين راه خارج کردن سم از بدن نیست و ا  .11

  .  اندازد یمجان بیمار را به خطر  یمواد نفت 

  .ديینما، خودداری است هوش یباز خوراندن مايعات به فرد مسمومی که   .12

بنابراين بايد از  را در فرد مسموم ايجاد نمايند.  یريناپذ جبرانممكن است عوارض ناگوار و  ها تیمسمومخی از بر  .13

  بروز مسمومیت پیشگیری نمود. 

  با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سالمت خود را به خطر نیندازيد.   .14

  برای فرد کشنده باشد. وانندت یم، خطر کم ظاهر بهمقادير باالی برخی از داروهای   .15

  باشد. شديدتر از ديگر افراد  تواند یمباردار و افراد سالمند  یها خانمخطرات ناشی از مسمومیت در کودکان،   .16

  .دينما یمو عوارض متعاقب آن ساالنه هزينه سنگینی را بر جامعه تحمیل  ها تیمسمومدرمان  دیدان یمآيا   .17

  باشیم.  کوشا  ها تیمسموممعلولیت ماندگار همراه هستند. در پیشگیری از بروز  با ها تیمسمومبروز برخی از   .18

  هرگز سعی نكنید با چشیدن و يا بويیدن يك ماده ناشناخته آن را شناسايی کنید.   .19

 

هاتیمسمومبروزازنظرمنازلیسازمنیا

  ترس کودکان نگهداری کنید.بهداشتی را دور از دس -آرايشی یها فرآوردهداروها، محصوالت شوينده و   .1

  آبكشی نمايید. آن راقبل از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیايی و شوينده داخل ظرف زباله،   .2

  نمايید. یدار نگهکمد مجهز به قفل  و درداروها را دور از ديد و دسترس کودکان و در ارتفاع باال   .3
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گاز  شوينده،  و لك بر، مواد  دکنندهیسفمحلول  ،ریگ جرمك، ، جوهر نمبازکن لولهمحصوالت خانگی خطرناك )مانند   .4

  نگهداری نمايید. و با درب بسته  ها آنبندی اصلی  دربسته، داروها و ديگر مواد شیمیايی( را کن پاك

  از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیايی در کنار مواد غذايی خودداری نمايید.   .5

کنجكاو از  در کودکان نوپا و  تی. خطر مسمومديیاجتناب نما يیشو ظرف ريز یهادر کمد ندهياز قرار دادن مواد شو  .6

  . استباال  اریبس قيطر نيا 

بهداشتی و  آرايشی و  یها فرآوردهو يا ديگر  یشو دهان، ردندانیخمچنانچه در منزل کودکی داريد، از قرار دادن   .7

  در دسترس کودکان خودداری نمايید. خوشبوکننده 

و  کش حشره، سموم کش علف، بنزين، نفت، سموم کن پاك شهیشمحصوالت خطرناك مثل ضديخ،  یداراز نگه  .8

  .ديیمنزل اجتناب نما اطیو ح نگیبدون قفل در پارک یکودهای باغبانی در کمدها 

  نمايید. یدار نگهدر منزل را در ظروف با درب غیرقابل دسترسی کودکان  مورداستفادهتمامی سموم   .9

  .ديینماظروف سموم و مواد دفع آفات را ابتدا کامالً مطالعه کنید و سپس دقیقاً مطابق آن عمل برچسب     .10

  .است، مطلقاً ممنوع کننده خفه یگاز سم جاديا لیو جرم بر به دل دکنندهیسف یها فرآوردهمخلوط کردن   .11

مربوط به  ين مواد داخل ظروف کنید و از ريختن ا یدار نگه ها آنموادی مانند نفت و بنزين را در ظرف اصلی   .12

  نوشابه جداً پرهیز کنید. یخال یخوراکی و نوشیدنی مانند بطر یها فرآورده 

اين وسايل  نايلونی، در دسترس کودکان پرهیز کنید.  یها سهیکو ساك خريد و همچنین  یدست فیکاز قرار دادن   .13

  ممكن است سبب خفگی کودکان شوند. 

  باشد. خانواده خود را محافظت کنید. ريناپذ جبران تواند یمآسیب ناشی از مسمومیت   .14

  نمايید.  . خانه خود را نسبت به بروز مسمومیت ايمن دهند یمدر منازل رخ  ها تیمسموم% از 90به  كينزد  .15

 12  فصل سرما  مسمومیت غیرعمدی در کشور ما است و شیوع آن در  نيتر کشندهکربن  دیمنو کسمسمومیت با گاز   .16

  .استدرصد  15تا 

 ؟  است با دارو  یخوراک تیدر اثر مسموم ها مارستانیببه  تیعلت مراجعه مسموم نيتر عيشا دیدان یم ايآ  .17

 ،ها مارستانیب  نیداروها و سموم کشور و همچن یرسان اطالعارجاع شده به مراکز  یها تیمسموم نيشتریب    .18

  .است يیدارو یها تیمسموم

مانند منزل  را  كيمنزل بستگان نزد د؟یروبرو است آگاه ها آنشما در منزل مادربزرگ با که کودك  یاز خطرات ايآ  .19

  .ديساز منيا، ها تیمسموماز  یریشگیپ منظور بهخود  

دور از  خود را  یمصرف یداروها دیخود بخواه نيکودك دلبندتان، از والد يیدارو تیاز مسموم یریشگیپ یبرا  .20

  . دنينما یدسترس کودکان نگهدار 

نحوه  تا از صحت  ديینما یسالمند خود را همراه نيدارو از داروخانه، والد افتيدر هنگام مراجعه به پزشك و در  .21

  .ديمصرف دارو مطمئن شو 

 یچرب عضالت و  عات،يما زانیم ه،یمانند کبد، کل یداخل یها اندامساختار در  راتییتغ لیبه دل یدر دوران سالمند  .22

منجر به  تواند یمداروها  قیبه مصرف دق يیاعتنا یبذب و دفع داروها حادث خواهد شد و در ج یراتییبدن، تغ 

  شود.  تیمسموم

مصرف داروها و  در ضمن  یمنجر به بروز اشتباهات تواند یم ،یو فراموش يینایاز سالمندان کاهش قدرت ب یدر برخ  .23

  گردد. يیدارو تیبروز مسموم جهیدرنت 
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حاصل   نانیاطم شانينحوه مصرف دارو در ا میاز تفه ديسالمند با مارانیبرخورد با ب پزشكان و داروسازان در  .24

  .ندينما 

داروها  میتقس  یها جعبه. استفاده از باشند یمدر طول روز  یمتعدد یاز سالمندان ناچار به مصرف داروها یاریبس  .25

  .گردد یم شانير اد یتكرار یو مصرف دارو تیاز مسموم یریشگیبه پ یانيکمك شا تواند یم 

را  شانيا یداروها نحوه مصرف  یا دوره صورت به، باشند یمسالمند شما مجبور به مصرف دارو  نيچنانچه والد   .26

  شود. یریشگیپ يیدارو تیتا از بروز مسموم ديیکنترل نما 

  تیبروز مسموم و  دارو ازحد شیبعوامل مصرف  نيتر مهماز  یدر دوران سالمند یو فراموش يیشنوا ،يینایکاهش ب  .27

  .استدر سالمندان  

مجدد  زيتجو خود را به همراه داشته باشند تا از  یمصرف یدر مراجعه به پزشك، نام داروها ديسالمندان محترم با    .28

  شود. یریشگیپ يیخطرناك دارو تداخلتبروز  ايو  ها آن زمان همداروها و مصرف  

  است. تر خطرناكافراد جامعه  گريت به دمصرف خودسرانه داروها در سالمندان نسب    .29

 

  "باسمفسفیدآلومینیوم)قرصبرنج(پیشگیریازمسمومیت"مربوطبهاختصاصيیهاامیپ

 

 است؟ ها مسمومیتدر کشور ما مسمومیت با سموم کشاورزی يكی از علل مهم ايجاد  دانید میآيا  .1

 را به خطر خواهد انداخت. خانوادهید. اين سموم سالمت از سموم صنعتی و کشاورزی در محیط منزل استفاده ننماي .2

 ها یعطارسم و  یها فروشندهسم فسفید آلومینیوم)قرص برنج( يك کاالی قاچاق است. بنابراين عرضه آن توسط  .3

 .استممنوع و دارای مجازات 

مجازات مشمول ر ممنوع و عاملین اين ام ها یفروشو سم  ها یعطارخريد، فروش، توزيع و ارائه قرص برنج در  .4

 خواهند شد.

با جايگزين نمودن اين سم با سیر و نمك باشد.  ريناپذ جبران تواند یمبا قرص برنج یب ناشی از مسمومیت آس .5

 خانواده خود را محافظت کنید.

از موارد مرگ ناشی از  درصد19در سال گذشته  از سازمان پزشكی قانونی کشور، آمده دست بهبر اساس آمار  .6

و سیانور  ها کش جونده و از قبیل قرص برنج، سموم دفع آفات نباتی، الكل ناشی از سمومی، ر ايرانمسمومیت د

 .بوده است

 انند سم قرص برنج در منزل، آشپزخانه و کمد اجتناب نمايید.محصوالت خطرناك ماز نگهداری  .7

که بسیار سمی و کشنده است، بجای استفاده از قرص برنج غالت و حبوبات در منزل،  یزدگ آفتبرای پیشگیری از  .8

 استفاده نمايید. است خطر یباز سیر که کامالً 

 منجر به مرگ شود. تواند یمگاز متصاعد شده از قرص برنج تنفس  دیدانست یمآيا  .9

واصله، سه نفر از اعضای يك خانواده )مادر و دو کودك( در اثر استنشاق تدريجی گاز  یها گزارشبر اساس  .10

 .اند نموده، فوت کردند یمکه در گوشه اتاق نگهداری برنجی  یها سهیکاخل حاصل از قرص برنج د

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

 ممنوع و عاملین اين امر مجازات خواهند شد. ها یفروشو سم  ها یعطارو ارائه قرص برنج در توزيع خريد،  .12

 مسمومیت اتفاقی يا تعمدی با قرص برنج، مصدوم بايد بدون اتالف وقت به بیمارستان منتقل شود.در صورت  .13
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تا  55اخیر عامل  یها سالبر اساس آمار منتشره از سازمان پزشكی قانونی کشور، قرص برنج مجموعاً در   .14

 ناشی از سموم بوده است. یها مرگدرصد از 60

 قرص برنج بوده است.  ها آننفر از  12تا  10ومیت در کشور، عامل مرگ نفر مرگ ناشی از مسم 100از میان هر  .15

مورد مسمومیت با قرص  400تا  300مرجع مسمومیت در تهران،  یها مارستانیبتنها به يكی از  در سال گذشته  .16

 قبل به دلیل آگاهی مردم کاهش يافت است.  یها سالکه اين آمار نسبت به  شود یمبرنج ارجاع 

قرص ،در اثر سموم دفع آفات نباتی و الكلمار مرگ ناشی از مسمومیت با سموم مختلف مانند قرص برنج، نیمی از آ .17

 بوده است. برنج

و سم   ها یعطارحذف سم قرص برنج از فهرست سموم رسمی کشور و ممنوعیت عرضه قرص برنج در  رغم به .18

 .  شود یم، اين سم توسط قاچاقچیان به کشور وارد ها یفروش

 زانتانيعز جانگرامی از خريد قرص برنج قاچاق و نگهداری و مصرف آن در منزل که باعث به خطر انداختن  نوط هم .19

 خواهد شد خودداری کنید.

 

 پیشگیریازمسمومیتناشيازداروها

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

 کشنده باشد.خصوصاً کودکان و افراد مسن  برای فرد  توانند یم، خطر کم ظاهر بهمقادير باالی برخی از داروهای   -2

 .استعلت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادير درمانی  نيتر عيشا  -3

دارويمی   یهما  تیمسمموم داروها و سموم کشور،  یرسان اطالعارجاع شده به مراکز  یها تیمسمومهفتاد درصد از  -4

 .است

 .استراه ورود سموم به بدن  نيتر عيشا دهان،  -5

 نمايید. یدار نگهمجهز به قفل  کمد و در ارتفاع باالدور از ديد و دسترس کودکان و در  را داروها  -6

 .در هنگام بیماری کودکتان مراقب باشید تا دوز تكراری دارو به وی ندهید -7

ن کودك و با مشورت پزشك و داروساز به برای کاهش تب در کودکان، داروی استامینوفن را بر اساس وزن و س -8

 ايجاد مسمومیت نمايد. تواند یمدرمانی استامینوفن  ازحد شیبکودك بدهید. مقادير 

 داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان نگهداريد.   -9

 پرهیز کنید تا مانع خورده شدن دارو توسط کودکان شود. یدست فیکاز قرار دادن دارو در   -10

و ممكن است  کنند یمکودکان از رفتار بزرگساالن تقلید  چراکهداروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخوريد،   -11

 دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند. 

، شكالت و يا خوراکی نبات آببه او تفهیم کنید که اين دارو است و از کلماتی مثل  دیده یماگر به کودك خود دارو   -12

 اده نكنید.استف

بهتر است داروهای بیمار افسرده و يا بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند و يا افرادی که سابقه اقدام به خودکشی   -13

ايشان قرار دهید و مراقبت دقیقی در خصوص میزان داروی مصرفی ايشان به  دسترسدارند را دور از 

 .ديآور عمل
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شته باشید چراکه ايشان به داليل زير ممكن است داروی خود را بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت دا  -14

تكراری مصرف نمايند: تشابه ظاهری شكل داروها، ابتال به فراموشی، عدم اطالع از نام داروها،  طور بهيا  اشتباه به

 و يا خوانا نبودن مقادير مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارويی. یسواد کميا  یسواد یب

رای پیشگیری از خوردن دوز تكراری دارو، يادداشت کردن  دفعات مصرف دارو و يا قرار دادن بهترين کار ب  -15

 . استو شب(  ظهرشده )برحسب صبح،  یبند میتقسمخصوص  یها جعبهدر داخل  ها قرص

مصرف مقادير باالی بسیاری از داروها در اقدام به خودکشی، ممكن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته   -16

 ناگهانی وخیم گردد. طور بهباشد ولی وضعیت فرد مسموم 

بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممكن است منجر به مرگ نگردد ولی مقادير باالی اين داروها  -17

 منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود.  توانند یم

چراکه با مصرف چند برابر  ديینماز آن مصرف داروها را مطابق با توصیه پزشك يا داروساز و نه بیشتر ا  -18

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

 مسمومیت با داروها خواهید شد.

 خواهد شد. ها هیکلداروهای مسكن سبب سمیت و تخريب  شده هیتوصمصرف بیش از مقادير  -19

ودسرانه داروی استامینوفن جهت درمان درد و تب بیش از مقادير درمانی، منجر به صدمات کبدی مصرف خ  -20

 خواهد شد.  

داريد. ممكن است با  دورنگهمخصوص کودکان را از دسترس ايشان  طعم خوشداروهای  داروها خصوصاً -21

 استفاده از غفلت شما، کودك اقدام به مصرف دارو نمايد.

داروی خورده شده وجود دارد، ضمن حفظ  یها بستهموم غیر هوشیاری که در کنارش در برخورد با فرد مس  -22

 دارويی را همراه بیمار به بیمارستان ببريد. یها بستهخونسردی خود و عدم القاء استفراغ در اين فرد، 

رفی و تعمدی با دارو، بهتر است در صورت هوشیاری فرد مسموم، نام دارو يا داروهای مص یها تیمسمومدر   -23

 را از وی بپرسید و به کادر درمانی اطالع دهید. ها آنتعداد هر يك از 

با  تر عيسراتفاقی و يا تعمدی با داروها، برای اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه، هرچه  یها تیمسمومدر اغلب   -24

 تماس بگیريد. 115و يا اورژانس  190داروها و سموم  یرسان اطالعشماره تلفن مرکز 

 . استدارويی  یها تیمسمومعلت مسمومیت در کشور ما بروز  نيتر عيشا دیدان یما آي -25

 داروها را در کمدهای باالتر و مجهز به قفل قرار دهید. حتماًسال داريد،  5چنانچه در خانه کودك زير   -26

، کودکان شندبا یمفامیل در حال مصرف داروهای خود  سالمندکودکان کنجكاوند و ممكن است زمانی که افراد    -27

 اقدام به چشیدن و يا بلعیدن دارو بنمايند.

برای پیشگیری از مسمومیت دارويی کودك دلبندتان، از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از  -28

 دسترس کودکان نگهداری نمايند.

در شیشه داروهای  ساالنه تعدادی از کودکان کشورمان به دلیل مصرف ناخواسته شربت متادون که متأسفانه  -29

  .روند یماست به کام مرگ  شده یمديگری نگهداری 

يعنی در  ها تیمسمومداروها و سموم  کشور، کماکان درصد بااليی از  یرسان اطالعاز مراکز  آمده دست بهدر آمار  -30

 در اين مراکز به مسمومیت دارويی تعلق دارد. شده ثبت یها تیمسمومدرصد از کل  60تا  50حدود 
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ناشی از مسمومیت با داروها، مشاهده  ریوم مرگ در خصوصتوجه به آمار سازمان پزشكی قانونی کشور  با  -31

در اثر مسمومیت با دارو  وطنانمان همنفر از  780تا  550بین  هرسالمیانگین  طور بهدر پنج سال اخیر  شود یم

  .اند سپردهجان 

نفر در اثر   68تا  60به بیمارستان لقمان حكیم تهران  دهکنن مراجعه، از هر صد نفر  1394تا  1390 یها سالدر  -32

 .درصد از اين موارد تعمدی بوده است 80دارو مسموم شده بودند و 

بیمارستان امام رضای  یها تیمسمومدرصد از  84تا  75، بین 1394تا نیمه نخست سال  1391 یها سالدر  -33

اصفهان، ناشی از دارو بوده  اصغر یعلارستان نور و بیم یها تیمسمومدرصد از  45مشهد و همچنین نزديك به  

 است. 

در  دارويی یها تیمسمومدرصد از 4درصد و در بیمارستان لقمان   4 در حدوددرصد، در اصفهان 9در مشهد   -34

 .کودکان اتفاق افتاده است

 درصد است. 18مسمومیت دارويی سومین عامل مرگ ناشی از مسمومیت با شیوع  -35

 

 كودكاندرهاتیمسمومزپیشگیریازبرو 

 بروز مسمومیت هستند. ازنظرگروه سنی  نيپرخطرترسال،  5کودکان زير  .1

کودکان خردسال ممكن است هر چیزی را به دهان ببرند. اين عمل بخشی از آموزش و درك اين گروه سنی از محیط   .2

 بروز مسمومیت است. ساز نهیزماطرافشان است و اين عمل 

 دکتان مراقب باشید تا دوز تكراری دارو به وی ندهید.در هنگام بیماری کو  .3

وسايلی  ها آننايلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. ممكن است داخل  یها سهیک، ساك خريد و یدست فیک  .4

 کشیده و سبب خفگی وی شود. سرخودرا روی  ها آنباشد که توسط کودك بلعیده شود و يا کودك ضمن بازی 

 ها آنن آپارتمانی را دور از دسترس کودکان قرار دهید و هنگام بازی کودکان در فضای باز مراقب و گیاها ها گل  .5

 و گیاهان سمی، مسموم نشوند.  ها گلباشید تا توسط 

 یها گلبنويسید. بسیاری از گیاهان و  ها آننام گیاهان خانگی را به خاطر بسپاريد و آن را روی برچسبی کنار  .6

منجر به مسمومیت  ها آنو يا به دهان بردن  ها آنزهره و ديفن باخیا، سمی هستند و تماس پوست با آپارتمانی مانند خر

 .شود یمو سوختگی مخاط 

خودداری  دیهستدارای کودك چنانچه  آپارتمانی مانند خرزهره و ديفن باخیا در منزل یها گلاز نگهداری گیاهان و  .7

 نمايید.

 را در منزل در کمدهای دارای قفل و دور از ديد و دسترس کودکان قرار دهید.  دکنندهیسفمواد شیمیايی، شوينده و   .8

 .ديینمابا قفل يا طناب محكم  ديدار یمدرب کمدهايی که در آن مواد شیمیايی خطرناك را نگه   .9

 داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان نگهداريد.   .10

، دارويی در مشهد یها تیمسموماز  درصد9 ،1394سال  رد ها انمارستیباز  آمده دست بهبر اساس آمار  .11

 در کودکان اتفاق افتاده است.تهران  بیمارستان لقمانو  اصفهاندارويی  یها تیمسمومدرصد از 4

در هنگام بروز مسائل و مشكالت خانوادگی، بیشتر مراقب کودکان باشید. در اين شرايط کودکان در برابر حوادث   .12

 .رترنديپذ بیآسفاقی و مسمومیت ات
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از دسترسی  یا دربستههمیشه پس از استفاده از مواد شیمیايی سريعاً درب آن را ببنديد، ولی بدانید هیچ ظرف  .13

 کودکان در امان نیست.

 الكل و ضد يخ را در دسترس کودکان قرار ندهید. گاه چیه .14

با  ها تیمسمومو يا مرکز کنترل  115س را بلعید، با مرکز اورژان یرخوراکیغ یا مادهکودك شما  که یدرصورت  .15

 تماس بگیريد. 190و 1490شماره تلفن 

با عوارض جدی همراه باشد. در اين موارد کودك را  تواند یمری مینیاتوری(در کودك تبلع باطری کوچك ساعت )با .16

 به يك مرکز درمانی منتقل کنید.سريعاً 

 ديسكی و مینیاتوری خودداری نمايید. یها یباترصوصاً دارای باتری، خ یها یباز اسباباز دسترسی کودکان به  .17

: شماره تلفن پزشك کودك، شماره تلفن مرکز ديینمازير را در دسترس و يا در کنار تلفن نصب  یها تلفنشماره   .18

 .115، شماره تلفن اورژانس:  190و 1490کنترل مسمومیت:

را  ها فرآوردهاين  گاه چیهاصلی آن نگهداری کنید. محصوالت شیمیايی و شوينده، نفت و بنزين را همیشه در ظرف   .19

نكنید. اين عمل سبب خورده شدن اتفاقی اين مواد توسط کودکان  یدار نگهدر ظرف مواد خوراکی )مانند بطری نوشابه( 

 .شود یم

میت نگهداری شربت متادون )جهت ترك اعتیاد( در ظرف خالی نوشابه و شیشه خالی دارو، منجر به مسمو متأسفانه .20

 کودك شده است. ها دهناخواسته و مرگ 

( در ساالن بزرگ مورد مرگ ناشی از خوردن شربت متادون )داروی ترك اعتیاد وسه ستیب، 1391تا  1389از سال  .21

 کودکان ايرانی بروز نموده است.

 خودداری نمايید. ها یدنینوشداری شربت متادون در داخل يخچال و در کنار بقیه هاز نگ .22

نگهداری  دار قفلن جهت درمان ترك اعتیاد، بسیار سمی است. آن را دور از دسترس خانواده و در کمد شربت متادو .23

 نمايید.

 ننوشند و يا نخورند مگر اينكه با اجازه بزرگساالن باشد.  یزیچ چیهبه کودکان بیاموزيد   .24

و ممكن است  کنند یمن تقلید کودکان از رفتار بزرگساال چراکهداروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخوريد،   .25

 دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند. 

، کودکان در معرض بیشترين خطر مسمومیت  ديسپار یمشما در منزل نیستید و کوك را به فرد ديگری  که یزمان  .26

 قرار دارند. 

، شكالت و يا خوراکی نبات آبی مثل به او تفهیم کنید که اين دارو است و از کلمات دیده یماگر به کودك خود دارو   .27

 استفاده نكنید.

چنانچه مجبور شديد به زنگ درب ورودی و يا تلفن جواب  کننده پاكدر هنگام استفاده از محصوالت شیمیايی و   .28

 دهید، قبل از هر چیز درب ظرف را ببنديد و هرگز از کودك خود چشم برنداريد.

اثر خوردن داروها، مواد شیمیايی و محصوالت خانگی مانند مواد موارد مسمومیت در کودکان در  نيتر عمده  .29

سمی بوده  یا کاشانه)استون( و گیاهان  کن پاك، الك بازکن ولولهشوينده، سفیدکننده  یها فرآوردهآرايشی بهداشتی، 

 است.

 تر عيسرچه . در صورت بلع نفت توسط کودك هر استمسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در کودکان بسیار خطرناك  .30

 مرکز درمانی منتقل نمايید. نيتر كينزداو را 
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منجر به مرگ وی  تواند یماگر کودکی نفت را ببلعد کشنده نیست ولی اگر کودك وادار به استفراغ شود اين امر  .31

 شود.

، کودکان باشند یمکودکان کنجكاوند و ممكن است زمانی که افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهای خود  .32

 قدام به چشیدن و يا بلعیدن دارو بنمايند.ا

برای پیشگیری از مسمومیت دارويی کودك دلبندتان، از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از  .33

 دسترس کودکان نگهداری نمايند.

مقاديری . اين کار سبب ورود برند یمکودکان به دلیل روند رشدشان اغلب دست و اجسام اطراف خود را به دهان  .34

 .شود یماز سرب محیط به بدنشان 

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

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

 .دينما یمروز سرب در تكامل سیستم عصبی کودکان  و بهره هوشی کودك ب ی عارضه نيتر یاصل



كربندیمنوكسپیشگیریازمسمومیتناشيازگازهاو

. در است یآلودگ خوابو ، وزوز گوش ها قهیشق، ضربان شديد کربن، سردرد، گیجی دیمنو کستماس طوالنی با  عالئم .1

 . شود یمادامه تماس، فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب 

، هوشیاریکاهش تهوع، استفراغ، تپش قلب،  سبب  تواند یمدر مدت طوالنی  ربنک دیمنو کستماس با مقادير باالی  .2

 و مرگ شود. ، کماآسیب دائمی عصبی

از منوکسیدکربن  یتر نيیپاکه با مقادير  استکربن در کودکان تهوع، استفراغ و اسهال  دیمنو کسمسمومیت با  عالئم .3

 .دينما یمبروز 

کربن، اطمینان از  منو کسیدو گازی، جهت پیشگیری از مسمومیت با گاز  نفتی های بخاریدر هنگام استفاده از  .4

 الزامی است.  ها دودکشنصب صحیح و کارکرد مناسب 

 . استسرد بودن لوله دودکش بخاری، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی  .5

کوچك دربسته منجر  های محیطنفتی يا گازی و يا دستگاه پكیج در داخل محیط حمام و يا  کن گرم آباستفاده از  .6

 به سوخت ناقص و مسمومیت با گاز خواهد شد.

سیلی ف های سوختو غیر محرك است که در اثر سوختن ناقص  و بدون طعم بو بی، رنگ بیکربن گازی  منو کسید .7

 . شود میو ذغال چوب حاصل  ، دود اگزوز اتومبیلمانند نفت، گاز، بنزين ، گازوئیل

 های توصیه. برای پیشگیری از بروز آن است ها تیمسمومکربن يكی از مرگبارترين انواع  دمنو کسیمسمومیت با   .8

 از وسايل حرارتی را رعايت نمايید.  مورداستفادهايمنی در 

در اثر مسمومیت  وطنانمان همنفر از  141، 1394پنج ماه نخست سال و  نفر وشش ستیبششصد و  1393در سال  .9

 .اند سپردهبا منوکسیدکربن جان 

کربن، گاز سیانید از سوختن مواد پالستیكی ايجاد  دیمنو کسعالوه بر ايجاد گاز  یسوز آتشدر هنگام بروز  .10

 که شديداً سمی است. شود یم

ع و اختالالت گوارشی مانند تهو صورت بهکربن  منو کسیدمسمومیت با گاز  یها نشانه و  عالئمدر برخی موارد   .11

 شوند یماستفراغ در فرد ظاهر 
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با بروز اختالالت رفتاری و کاهش حافظه و  تواند یمدر کودکان،  ژهيو بهکربن  منو کسیدبا گاز  مدت یطوالنتماس  .12

 ضريب هوشی همراه باشد.

در اثر مصرف  تواند یمکربن موجود است و اين گاز  منو کسیددر دود سیگار مقاديری از گاز  دیدان یمآيا  .13

 مزمن در افراد سیگاری گردد؟سیگار سبب بروز مسمومیت  مدت یطوالن

است که برای گرم  شده گزارشکربن در رانندگانی  منو کسیدکشنده با  یها تیمسموممواردی از  دیدان یمآيا  .14

 .اند نمودهاستفاده  یكین كیپکردن خودروی خود در فصول سرد سال از گاز 

مجاز  باشند یمو جريان مناسب هوا که دارای تهويه  يیها طیمحبدون دودکش تنها در  های بخاریاستفاده از  .15

 بسته و فاقد جريان هوا خودداری نمايید. یها طیمحاست. از بكار بردن اين وسايل در 

که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسمومیت با  دربسته یگاراژهاحضور در  دیدان یمآيا  .11

 کربن را به همراه دارد؟  منو کسید

 که با گاز منوکسیدکربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هوای آزاد است. برخورد با فردیاولین اقدام در  .17

 بايد احیای قلبی عروقی را آغاز نمايید.ديگر،  یگازهاو  کربن دیمنو کسبا م سمودر صورت قطع تنفس بیمار م .11

 اری نمايید.کولر و يا بخاری آن روشن است خودد که یدرحالاز خوابیدن در داخل اتومبیل روشن  .19



یاهانسميگوموادغذایيناشيازیهاتیمسمومپیشگیریاز

، فلزات سنگین، باقیمانده سموم نباتی از عوامل مهم ايجاد رمجازیغ، مواد افزودنی ها قارچ، ها روسيو، ها یباکتر .1

 .شوند یمغذايی محسوب  یها تیمسموم

 ها آنغذايی، تهیه و نگهداری  یها فرآوردهر جريان تولید در اثر آلودگی غذا د تواند یم يیغذابا مواد مسمومیت .2

 ايجاد شود.

 شود میمشاهده  یزدگ زنگو  یفرورفتگآثار نشت، برآمدگی و  ها آناز مصرف کنسروهايی که در قوطی  .3

 خودداری کنید.

بشمار  ها تیمسمومانواع  نيتر کشندهاز  "سمیبوتو ل "نوعی از مسمومیت غذايی موسوم به  دیدان یمآيا  .4

 ؟رود یم

در اثر مصرف مواد غذايی  مانند سوسیس، کالباس ، کنسرو ماهی، کنسرو ذرت، کنسرو لوبیا، کشك  سمیبوتو ل .5

 .شود میايجاد  اند شدهتهیه و نگهداری  یربهداشتیغخام و عسل طبیعی که در شرايط نامناسب و 

د از مصرف غذای آلوده به باکتری( و ساعت بع 24تا  12) یریتأخ صورت به سمیبوتو ل یها نشانهو  عالئم .6

تاری ديد، دوبینی، افتادگی پلك، عدم توانايی حرکتی، سختی در بلع، اختالل تكلم و يبوست ظاهر  صورت به

 .شود می

 غذايی است؟ یها تیمسمومدر بسیاری از  عالئماسهال يكی از  دیدان یمآيا  .7

 .ديآ یماتفاقی در کودکان در جهان بشمار  یها تیمسمومعلل بروز  نيتر عيشامسمومیت با گیاهان يكی از  .8

 مصرف يك گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی، دلیلی بر غیر سمی بودن آن برای انسان نیست. .9

 سبب بروز مسمومیت در انسان شوند. توانند یم ها باغچهینی موجود در آپارتمان ها و ئبرخی از گیاهان تز .10

با مرکز  حتماًیاه مانند میوه، دانه و برگ آن توسط کودکان مختلف يك گ یها قسمتدر صورت بلعیدن  .11

 تماس حاصل نمايید. 190داروها و سموم با شماره  یرسان اطالع
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خود را بدانید، تا در موارد بروز مسمومیت به گروه  یوزندگسعی کنید نام گیاهان موجود در محیط کار  .12

 پزشكی اطالع دهید.

کشنده باشد.  تواند یمو کرچك  شوکران آزالیا، ، گل انگشتانه،ایباحديفن  مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، .13

 مرکز درمانی منتقل کنید.  نيتر كينزددر صورت وقوع  مسمومیت با اين گیاهان  بیمار را در اسرع وقت به 

 جداً دیشناس ینمرا  ها آنکه نوع  يیها قارچ. از مصرف بسیار خطرناك استسمی  یها قارچمسمومیت با  .14

 خودداری کنید.

باعث نارسايی حاد کبدی و مرگ  توانند یمسمی در صورت مصرف خوراکی  یها قارچبرخی از  دیدان یمآيا  .15

 شوند؟

کاری دشوار بوده و نیاز به  ها آنسمی از انواع غیر سمی از روی شكل ظاهری  یها قارچتشخیص  دیدان یمآيا  .16

 تجربه و تبحر دارد؟

خودداری  باشند یمو ظاهر جذاب برای کودکان  ها وهیمیاهان تزئینی که دارای خود از نگهداری گ در منزل  .17

 نمايید. 

مختلف يك گیاه سمی منجر به  یا بخشهسال و وجود جذابیت در شكل و رنگ  5کنجكاوی ذاتی کودکان زير   .18

 .شود یمبلعیده شدن آن توسط کودك 

سبب  تواند یمدر صورت خورده شدن  وميکاال دو  ایباح نيدشیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند  .19

 و يا آسیب گوارشی فرد مسموم شود. یو خفگتورم، خارش و سوزش مخاط دهان 

منجر به مرگ ايجاد  یها تیمسموم توانند یميا نابجا  ازحد شیببرخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف  .20

 نمايند.

کشنده باشد. از  تواند یمود، حتی در مقادير کم )يك قاشق( خورده ش اشتباه به که یدرصورت پتوسیاکالبخور  .21

 نموده مصدوم را سريعاً به بیمارستان منتقل نمايید. یخودترالقای استفراغ در مسمومیت با اين فرآورده 



شویندهخانگيوموادشیمیایيسمومدفعآفاتوباپیشگیریازبروزمسمومیت

 حتماً در نور کافی و سموم مختلف اعم از سموم خانگی يا صنعتی، شیمیايی یها فرآوردهدر هنگام استفاده از  .1

 . ديینمارا مطالعه نموده سپس مصرف  یبند بستهبرچسب روی 

در محیط  یخوب بهتا هوا  دیبازکنرا  ها پنجره کننده پاكشوينده و  یها فرآوردهدر هنگام استفاده از مواد شیمیايی و   .2

 جريان داشته باشد.

بهداشتی، درب و پنجره را باز گذاشته و هواکش را  یها سيسروو يا جرم بر در  دکنندهیسفاستفاده از مواد  هنگام  .3

 روشن نمايید.  

جداً خودداری کنید. بخارات و  دکنندهیسف یها فرآوردهبا   و جرم براز اختالط مواد شیمیايی مانند جوهر نمك  .4

 .است کننده خفهگازهای ناشی از اين اختالل بسیار سمی و 

دربسته و کوچك مانند دستشويی و  یها طیمحدر  بازکن لولهو ، جرم بر سفیدکننده، پس از مصرف مواد شوينده  .5

 .استو سمی  کننده خفهفضای کوچك، در  دشدهیتولگازهای  چراکهتوقف نكنید  ها مكاناين در  عنوان چیه بهحمام 

 ،بلند نیآستلباس  ،رينفوذناپذمانند دستكش بلند، کفش  کننده افظتمحضمن استفاده از مواد شیمیايی حتماً از وسايل   .6

 .ديینماشلوار بلند و جوراب استفاده 
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دقیقاً مطمابق   جهت استفاده را ابتدا کامالً مطالعه کنید و سپس و بروشور آن سموم دفع آفات ظروف برچسب روی  .7

 .ديینمادستور عمل 

 )مانند بطری نوشابه( نگهداری نكنید. واد خوراکی و آشامیدنیهرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه م  .8

از طريمق ايجماد    توانمد  یمم بلكمه   شمود  ممی باعث بروز مقاوممت در آفمات    تنها نهاز سموم دفع آفات  هيرو یباستفاده   .9

 برای انسان مضر محسوب گردد. ستيز طیمحباقیمانده در محصوالت و آلودگی 

 است؟ ها تیمسمومبا سموم کشاورزی يكی از علل مهم ايجاد تعمدی یت در کشور ما مسموم دیدان یمآيا   .10

 حتماٌ از ماسك، دستكش و لباس مناسب استفاده نمايید. ها باغچهمزارع، باغات و  یپاش سمدر هنگام  .11

 سموم برای مقاصد کشاورزی خودداری کنید.  شده هیتوص ازحد شیباز بكار بردن مقادير   .12

 ، ناحیه آلوده را با مقادير فراوان آب و صابون شستشو دهید.باپوستفات در صورت تماس سموم دفع آ  .13

مصرف خوراکی با سموم دفع آفات را جدی بگیريمد و بیممار را بمرای درممان در اسمرع وقمت بمه         هرگونه  .14

 مرکز درمانی منتقل کنید. نيتر كينزد

 24)  تأخیری صورت به تواند یممسمومیت با  برخی از سموم موش کش  یها نشانهو  عالئم دیدان یمآيا     .15

 ساعت بعد از مصرف( ظاهر شوند؟ 48تا 

)موسوم به ترکیبات ارگانوفسفره( با تهوع،  ها کش حشرهمسمومیت با گروه مهمی از  یها نشانهو  عالئم  .16

م، استفراغ، دردهای شكمی، اسهال، اشك ريزش، آبريزش از بینی، تعريق، تنگی نفس، افت فشارخون، تنگی مردمك چش

 اختالالت قلبی و عصبی همراه است.

در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدی و يا قلیايی پوست و چشمم را بما مقمادير فمراوان آب شستشمو       .17

 داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید.

هت خنثی سمازی  يی و يا اسیدی جايی هرگز از مواد قلیادر صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدی و يا قلی .18

 استفاده نكنید.

مانند اسیدها و قلیاها، هرگز بیمار را وادار بمه اسمتفراغ نكنیمد. ايمن کمار       گیدر صورت بلع مواد با خاصیت خورند .19

 د سبب وخیم شدن وضع بیمار گردد.توان می

و خريمد و فمروش آن    ودشم  ممی قاچاق محسوب  "قرص برنج"فسفید آلومینیوم با نام  کش حشرهآيا می دانید سم  .20

 .استممنوع 

 توانمد  یمم در چارچوب و ديوار کمه حماوی سمرب اسمت      مورداستفادهآب سربی و رنگ  یها لولهدر منازل قديمی،  .21

 منجر به مسمومیت با سرب شود.

، اختالل در يمادگیری، اخمتالل در   یکندذهنمنجر به بروز اختالالت رفتاری،  تواند یممسمومیت با سرب در کودکان  .22

 شد و منجر به بروز تشنج  شود.ر

از طريق تنفس و يا خوردن ذرات معلق سرب موجود در هوا، خماك و يما آب صمورت     تواند یممسمومیت با سرب  .23

 گیرد.

 .شود یم ها آندر کودکان مانع تماس آلودگی سرب محیط با دهان  ها دستشستشوی مرتب  .24

کمه دارای   یا شده یزیآم رنگ یها یباز اسبابيا شده و  پالستیكی بازيافت یها یباز اسبابدسترسی کودکان به از  .25

 خودداری نمايید. باشند یمرنگ  پوسته پوسته یها ورقه
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دارنمد، از تمماس ايمن     یا شمده  یزیم آم رنمگ اگر تخت و گهمواره   برند یمرا به دهان  زیچ همهکودکان نوپا  ازآنجاکه .26

 وسايل با دهان کودك  جلوگیری نمايید.

، برای جلوگیری از انتقال آلودگی، قبل از ورود به منمزل  دیهستود با مشتقات سرب در تماس شغل خ واسطه بهاگر  .27

 لباس کار خود را تعويض کنید.

 هما  آن. از مصرف باشند یمو حتی سرمه، حاوی مقادير باالی سرب  راستانداردیغخصوصاً  شيآرا لوازمبرخی از  .28

 خودداری کنید.

 .استیار بیشتر از روستائیان بس نیشهرنشسرب موجود در خون افراد  .29

 .گردد یمچرب سبب افزايش سرعت جذب سرب توسط بدن انسان  یغذاهامصرف  .30

 یسماز  رنمگ ، یسماز  یباتر ها کارخانه، خاك و محیط اطراف مناطق صنعتی مانند ها بزرگراههوای محیط نزديك به  .31

 .استچند برابر ديگر نقاط حاوی سرب 

مرتب  طور بهشاغل در صنعت که با سرب تماس دارند، آزمايش خون بايد سنجش سرب در خون افراد  منظور به  .32

 انجام شود.

 برای پیشگیری از عوارض ناشی از تماس با سرب بايد جامعه از خطرات اين فلز سمی آگاه شود.  .33

 
 

هايدگیگزمسمومیتناشيازپیشگیریاز

 .شود میدقیقه بعد از گزش ظاهر  5تا1در عرض که است درد تیز و سوزاننده در محل گزش  گزيدگی با افعی عالئم .1

ساعت  12-24که ممكن است در عرض  دينما یمبروز ساعت بعد از گزش  4نیم تا  مار افعی تورم در محل گزيدگی  .2

 افزايش يابد و کل اندام مبتال را درگیر نمايد.  

 د شوند.کوچك در محل ايجا یها تاولممكن است  ،ساعت پس از گزيدگی افعی 24-36در طی  .3

در اطراف دهان، صورت و پوست سر و گزگز نوك انگشتان، تب  یحس یبتهوع و استفراغ،  از عالئم گزش مار افعی .4

 .استسرگیجه  و یحال یبو لرز، تعريق، ضعف و 

 صمورت  بمه بموده و   ، اختالالت انعقادی خمون ها یافعگزيدگی با  یها نشانهو  عالئم نيتر مهمو  نيتر مشخصيكی از  .5

مشماهده  از بینی، وجود خون در خلط، خون در ادرار، خون در مدفوع، خونريزی در شكم و داخل چشم و مغز  خونريزی

 .شود یم

 .استاز عالئم گزش مار افعی  عروقی -اختالل در عملكرد کلیه، کاهش سطح هوشیاری و شوك قلبی .6

 عضالنی، فلج، اختالل تكلمم و تمنفس،   ، ضعفیآلودگ خواب، ها پلكافتادگی  گزيدگی با مار کبری و مار مرجان عالئم .7

 .استآبريزش از دهان، استفراغ و تهوع 

 .استيا سیاه  یا قهوهگزيدگی با مار آبی )دريايی( درد عضالنی و تغییر رنگ ادرار به رنگ  عالئم .8

او  دازحم  شیبم بیممار را آرام کنیمد و از حرکمات     در هنگام مارگزيدگی قبل از انتقال مصدوم به مرکمز درممانی بايمد    .9

 ید.نمايجلوگیری 

 را بايد از محل حادثه )جهت جلوگیری از حمله مجدد مار( دور کرد. دهيمارگزمصدوم   .10

 از سطح قلب نگه داشت. تر نيیپايا کمی  سطح همو  حرکت یبعضو محل گزيدگی مار را بايد   .11

يما پاهما    هما  دسمت گزيمدگی در  اگر محل  ژهيو بهگزيدگی مارچند انگشت باالتر از محل  بستن يك نوار محكم و پهن،  .12

 .است، ضروری باشد
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سفت باشد که جريان خمون انمدام را مختمل کنمد. اگمر ورم باعمث        قدر آننبايد  باالتر از محل مارگزيدگی بستن نوار .13

 و دوبماره  بمازکرده دقیقه نوار را  1دقیقه، به مدت  15تا 10و از محلی باالتر ببنديد. هر  دیبازکن آن راسفت شدن نوار شد، 

 ببنديد. اين کار بايد تا زمان آماده شدن پادزهر ادامه يابد.

 در مارگزيدگی بايد از سرد کردن عضو با آب سرد يا يخ خودداری کرد.  .14

را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را با تالش برای کشتن و يا گرفتن ممار   دهيمارگزفرد  تر عيسرهر چه   .15

 از دست ندهید.

حساسیتی شديد مانند عطسه، مشكل در تنفس يا تورم سريع و شديد، درد شمكم،   یها واکنشعالئم  در مارگزيدگی  .16

مواردی هستند که سريعاً بايمد بمه اورژانمس     ازجمله ها لبرنگ  و کبودشدنتهوع، سرگیجه، درد قفسه سینه، خرخر صدا 

 مراجعه شود.

بسمیار  آلمرژی   مبتالبمه معلمولین حرکتمی و بیمماران     کودکان، بیماران قلبی، ديمابتی، افمراد مسمن و   مارگزيدگی در   .17

 است. تر خطرناك

 . است تر خطرناكدر ناحیه سر و گردن مار گزش متعدد  .18

منجر به بروز درد شديد در ناحیه گزش شود اما عالئم تهديدکننده حیات و حموادث منجمر بمه     تواند یمگزش عقرب  .19

   .دهد یمرخ  ندرت بهمرگ 

 کودکان را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمايید.  ، خصوصاً  دهيگز عقربفرد  .20

 دهيم گز عقمرب و فمرد   انمد  خطرنماك بومی کشور ما در ناحیه خوزستان ،کرمان و کاشان بسمیار   یها عقرببرخی از  .21

 بايد به بیمارستان منتقل شود. ضد زهربرای تزريق سرم 

و سوزش در ناحیه گزش بمرای   یحس یبس تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احسا .22

 .ابدي یمساعت بهبود  24و معموالً پس از  ديآ یم به وجودساعت  6تا  4

 سرخ بروز نمايد. زنبور گزيدگی ممكن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبور .23

و محتويمات کیسمه    مانمد  یمم نیش زنبورعسل ماده، به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی  .24

برداشتن سريع نیش از روی زخمم، جهمت جلموگیری از ورود بیشمتر سمم بمه زخمم         بنابراين. شود میزهر به زخم منتقل 

 ضروری است.

 .  شود میعالئم زنبور گزيدگی معموالً در عرض چند ساعت ناپديد  .25

گزش بروز کرد، بايد به پزشك مراجعمه  سريع در محل  مشكل تنفسی داشت و يا تورم شديد و دهيزنبور گزاگر فرد  .26

 نمايد.

 .شود میعفونی  سادگی به ها آنو محل گزش  زنند یممكرر نیش  طور بهزنبورها و زنبورهای سرخ  .27

 دکننمده يتهد تواند یماست و  تر یجددر ناحیه گردن و سر بروز نمايد،  هم آنچنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و  .28

 زندگی باشد.

تحمت  بايمد  تشديد درد يا باقی ماندن تورم يا عالئم شبیه آنفموالنزا و يما تمب     ازنظره برای چند روز فرد زنبور گزيد .29

 د.شوو در صورت بروز اين عالئم سريعاً به پزشك مراجعه  باشدنظر 

 .ديینمااز دست زدن به جانوران گزنده خودداری  یطورکل به ها یدگيگزبرای پیشگیری از بروز  .30

 .استمحل زنبور گزيدگی با آب و صابون  شستشویمعمولی زنبور  یها شگزاقدامات اولیه در  .31
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کیسه يمخ   بار كيدقیقه  15متوالی هر  طور بهروی محل زنبور گزيدگی کمپرس سرد يا کیسه محتوی يخ قرار دهید و  .32

 یزيد.و از گرم کردن موضع بپره ديینمامستقیم يخ روی پوست اجتناب  قرار دادن. از ديبردار پوسترا از روی 

و يما ديگمر وسمايل ايمنمی را هممراه داشمته        بنمد  پشمه ، کش حشرهبرای جلوگیری از گزيدگی حشرات در هنگام سفر  .33

   باشید.

کمه باعمث    کنمد  ممی رشمح  و محرکی تبلكه ترکیبات سمی  ردیگ یمو نه گاز  زند یمنه نیش  "بند"يا  "دراکوال"حشره  .34

   .شود میدر محل عبور خود از روی پوست  ايجاد زخم

بمروز  ، یقرممز  صمورت  بمه عالئمم  . شمود  میو تاول  خمز ،باعث ايجاد صدمات بافتی "بند"يا  "دراکوال"سم حشره   .35

 .استشدن پوست  پوسته پوستهشدن و  ورقهکوچك همراه با خارش و در انتها  های جوشو يا  تاول

 .شود میخوب  خود ودبهخندارد و عارضه بعد از مدتی سم حشره دراکوال يا بند وجود درمان قطعی برای   .36

روی پوسمت   یهما  زخمم روی پوست و يا خاراندن پوست سبب انتشار سمم و تشمديد    دراکوال يا بند ه شدن حشرهل .37

 خواهد شد.

در سماعات ابتمدايی، بما آب و صمابون معممولی محمل        تموان  ممی پوستی سم حشره دراکوال،  برای تخفیف عارضه   .38

باکتريمايی   همای  عفونت ازجملهاز بروز مشكالت ثانويه  توان میمحل عارضه  داشتن نگهبا تمیز اد و عارضه را شستشو د

 باشد شدت عارضه بیشتر است.  تر مرطوبجلوگیری کرد همچنین هرچه پوست 

 ممؤثر  عالئمد در کاهش توان می دراکوال يا بند تجربی استعمال الكل سفید بر روی موضع آلوده به سم حشره طور به .39

 باشد.

 توانیم از خودمان در برابر گزش حشرات محافظت کنیم.  كته ساده مین با رعايت چند  .40

 کننده و های محافظت ها، پوشیدن لباس نصب توری به پنجرهعالوه بر  توان میبرای پیشگیری از گزش حشرات  .41

 .وددر شب استفاده نم کش حشرهو مواد  بند پشه، از غیرشهریباز  های محیطدر  بلند آستین

با  توأمشود. بنابراين الزم است نگهداری حیوانات اهلی  خانگی باعث تجمع بیشتر حشرات می نگهداری حیوانات  .42

 . رعايت بهداشت باشد

ها از   توری استفاده شود و در پارك های خانه از اگر در محل زندگی درختان زيادی وجود دارد بايد برای پنجره  .43

 .ها روی درخت خودداری شود آويختن لباس

 دورکننده های کرماز بدن کودك  مخصوصاًه حشرات زياد وجود دارد، بهتر است روی پوست بدن مناطقی ک در  .44

 .شود میسبب حساسیت بیشتر  استفاده دائم از اين مواد داشتاما بايد توجه  استفاده نمود. شراتح

 .تحريك نكنید و زنبورها را کاری دسترا  زنبورعسلکندوی  وجه هیچ به  .45

  آن منطقه را ترك کنید. موقتاًکش،  مگس نابود کردن آن با جای بهی خود ديديد اگر زنبور در نزديك  .46

خودداری  "استفاده از عطرهای تند در مناطقی که حشرات زيادی دارند، جدا روشن و بارنگهايی  از پوشیدن لباس  .47

  .شود ها می تمام اين موارد باعث جذب زنبور کنید؛ زيرا

 .بپوشانیدو شلوار بلند به کودکان  بلند تینآسهای باز، پیراهن   در محیط  .48

 .، با پزشك خود برای مقابله با آن مشورت کنیدزنبورداريد اگر سابقه واکنش حساسیتی شديد به نیش  .49

 

 مخدرومحرکموادسوءمصرفناشيازازمسمومیتپیشگیری
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اده مخمدر مرگبمارتر   در برخمی مموارد از خمود مم    ماننمد سمرب   موجود در انواع مواد مخمدر،   های ناخالصی .1

  .باشند می

ممواد   سوءمصرفروحی از عوامل مستعدکننده فرد به  های بحرانمشكالت خانوادگی، طالق، بیكاری، فقر و  .2

 .باشند می

مواد سممی   ها آنتقلبی تمجیزك و نورجیزك، نه تنها سبب ترك اعتیاد نمی شوند بلكه در اغلب  های فرآورده .3

 و کشنده وجود دارد.

دهمان و   خوشبوکنندگیمبنی بر  شده مطرحبرخالف ادعای "پراگ"يا "پان"زای  مخدر و اعتیاد یها فرآورده .4

 .گردند میيا ترك سیگار، سبب بروز اعتیاد 

 .گردد میمحسوب  ها مسمومیتمسمومیت با مواد مخدر يكی از مرگبارترين انواع  .5

 زی، منجر به مرگ شده است.موجود مصرف حتی يك عدد قرص اکستا یها گزارشاساس  بر دانید می آيا .6

، ولمی اعتیماد  بمه آن    کنمد  نمی يیشناسا قابلشیشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سريعاً دگرگون و  سوءمصرف .7

 از مواد مخدر ديگر است. تر خطرناك مراتب به

اعتیماد   بازگشت بیامتحان کردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روی کنجكاوی، آغاز  حرکت در مسیر  .8

 است.

مغمزی و عضمالنی از عموارض     همای  سملول قلبی و مغزی، تشنج، نارسايی کبد و کلیمه و تخريمب    های تهسك .9

 .باشند می و شیشه مسمومیت با قرص اکستازی

ند سبب بمروز حموادث مرگبمار ماننمد     توان میو شیشه  LSD ، مانند حشیش، اکستازی زا توهممصرف مواد  .10

 شوند. کننده مصرفو خودکشی در فرد  يت، ارتكاب به جناسقوط از ارتفاع، تصادف، نزاع

د سبب بروز عموارض وخیممی ماننمد    توان میدر جوانان  سازی بدن باهدفمصرف انواع داروهای هورمونی  .11

عقیمی، نارسايی قلبی و کبدی، کوتاهی قد و بمزرگ شمدن سمینه در ممردان و پرممويی و خشمونت صمدا در        

 گردد. ها خانم

د سمبب بمروز   توانم  ممی  بخش آرامو  آور خوابمخدر با برخی از داروهای مواد  زمان هممصرف  دانید میآيا  .12

 گردد؟ کننده مصرفی شديد و حتی مرگ در فرد ها مسمومیت

ی شمیمیايی در بسمیاری از کشمورها    هما  مسممومیت مسمومیت با مواد مخدر يكی از علل مهم مرگ ناشی از  .13

 است.

ه ممواد مخمدر ماننمد تريماك، فلمز      دن وزن مواد، بو برای اضافه ش سود بیشتردستیابی به قاچاقچیان برای  .14

 .گردد میکه اين امر سبب مسمومیت حاد با سرب و مرگ معتادان  افزايند میسرب 

خطمر  و پرورش اندام در جوانان،  سازی بدنقاچاق و بدون مجوز جهت  های فرآوردهاستفاده خودسرانه از  .15

 در بردارد. کننده مصرفبه انواع اختالالت جسمی و روانی را برای  ابتال

و ورزشی داروهمای هورممونی داممی بمه جوانمان و نوجوانمان عرضمه         سازی بدن های باشگاهدر برخی از  .16

 . فرزندانمان را از عواقب مصرف اين داروها آگاه نمايیم.شود می

اسمتروئیدهای آنابولیمك در جوانمان، پرخاشمگری و بمروز       سوءمصرفيكی از عوارض روانی  دانید میآيا  .17

 ؟است یضداجتماعرهای رفتا
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عفمونی   یها یماریبآلوده، غیر استريل و مشترك با خطر بروز انواع  یها سرنگتزريق مواد مخدر از طريق  .18

 خطرناك مانند ايدز و هپاتیت همراه است.

 مواد است. سوءمصرفاعتیاد و  یسو بهاستعمال سیگار در نوجوانان و جوانان، اولین گام در جهت حرکت  .19

 است؟ بر زماندرمان اعتیاد به مواد مخدر، فرآيندی طوالنی و  دانید میآيا  .20

، پرخاشمگری، غیبمت   یحوصلگ یب، یخواب یب، یریگ گوشهو ناگهانی مانند  یرعادیغتغییرات رفتاری  هرگونه .21

 و ناامیدی در فرزندان خود را جدی گرفته و در پی بررسی علت آن باشید. ینظم یباز محل کار و تحصیل، 

 سوءمصمرف آگاهی در مورد  عوارض ويرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشمگیری از بمروز    افزايش سطح  .22

 است.  سوز خانمانگام در مبارزه با اين بالی  نيتر یاساسمواد، 

 .شود میاستعمال سیگار سبب بروز انواع سرطان مانند سرطان مری، ريه، مثانه  .23

و رقابت همای ورزشمی بما خطمر بمروز       سازی بدنمصرف نابجای استرويیدهای آنابولیك در جوانان جهت  .24

 عوارض قلبی و عروقی مانند ازدياد فشار خون و نارسايی قلبی همراه است.

موارد متعددی از مرگ های ناگهانی در اثر سوءمصرف داروهای نیروزا در ورزشكاران حرفمه   دانید میآيا  .25

 ای در جهان گزارش شده است؟ 
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