اطالعیه ستاد مرکسی اطالع رسانی داروها و سموم در خصوص پیشگیری از مسمومیت با قارچهای سمی
اردیبهشت 7931

 .1اس هػزف قبرچ ّبي خَدرٍ هخػَغب قبرچْبیی کِ در کٌبر تٌْب درختبى (علی الخػَظ درختبى خطک ضذُ)
هی رٍیٌذ ٍ یب قبرچ ّبي جوع آٍري ضذُ تَسط افزاد عبدي ٍ یب قبرچ ّبیی کِ ثِ غَرت فلِ اي عزضِ هی
ضًَذ ،خَدداري کٌيذ .تٌْب قبرچ ّبیی را کِ تَسط هزاکش هجبس ٍ در ثستِ ثٌذي ّبي داراي هجَسّبي سبسهبى
غذا ٍ دارٍ ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ پشضكی هی ثبضٌذ ،هػزف ًوبیيذ.
 .2ضٌبسبیی اًَاع خَراکی قبرچ اس اًَاع سوی تٌْب ثز اسبس خػَغيبت ظبّزي هبًٌذ ضكل ،رًگ ،ثَ ،قَام ٍ هشُ
هطكل ثَدُ ٍ تٌْب تَسط هتخػػبى ٍ کبرضٌبسبى هجزة قبرچ ضٌبسی ٍ گيبُ ضٌبسی اهكبى پذیز است.
ثٌبثزایي ثِ تَغيِ ّبي ثزخی اس افزاد عبدي در تطخيع اًَاع سوی اس اًَاع خَراکی قبرچ تَجِ ًكٌيذ.
 .3هػزف قبرچ ّب تَسط پزًذگبى ٍ سبیز جبًَراى اّلی ٍ ٍحطی ًطبى دٌّذُ غيزسوی ثَدى قبرچ ثزاي اًسبى
ًوی ثبضذ.
 .4ثزخی اس رٍش ّب ٍ هعيبرّبي سٌتی هبًٌذ :تغييز رًگ قبضق ًقزُ در اثز توبس ثب قبرچ ،یب ٍجَد حطزات
دراطزاف قبرچ ٍ هحل رٍیص قبرچ هعيبر علوی ٍ غحيحی ثزاي تطخيع عذم سويت قبرچ در ّوِ هَارد
ًيست.
ّ .5زگش قبرچ ّب را ثِ غَرت خبم ٍ ثِ هقذار سیبد هػزف ًكٌيذ.
 .6ثزخی اس سوَم هَجَد در قبرچ ّب هقبٍم ثِ گزهب ثَدُ ٍ فزآیٌذّبي آهبُ سبسي غذا هبًٌذ :کجبة کزدى ،آة پش
کزدى ،سزخ کزدى ،ثخبر پش کزدى قبدر ثِ تخزیت کبهل هَاد سوی هَجَد در قبرچ ًوی ثبضذ.
 .7در غَرت ثزٍس عالین ٍ ًطبًِ ّبي گَارضی (تَْع ،استفزاغ ٍ اسْبل) ثِ غَرت تبخيزي ( 5-12سبعت پس اس
هػزف خَراکی قبرچ)ّ ،ز چِ سزیعتز ثيوبر را ثِ هزکش درهبًی تخػػی سن ضٌبسی ثبليٌی ٍ هسوَهيت ّب
هٌتقل کٌيذ .در هَاردي کِ عالئن گَارضی ثػَرت تبخيزي (ثب فبغلِ ثيص اس  6سبعت اس هػزف قبرچ) رخ دّذ
ایي دستِ اس قبرچْب سويت ثِ هزاتت ثيطتزي دارًذ ٍ علت اغلی ًبرسبیی حبد کجذي ٍ هزگ تعذادي اس
ّوَطٌبًوبى ًيش ّويي هسئلِ ثَدُ است.
 .8اًتقبل سزیع ثيوبر هسوَم ثِ یک هزکش درهبًی تخػػی هسوَهيت ّب اهكبى درهبى هَفقيت آهيش را افشایص
هی دّذ ٍ ّز گًَِ تبخيز در ایي اهز سجت افشایص احتوبل ضكست درهبى ٍ حتی هزگ ثيوبر هی ضَد .ثٌبثزایي
ثب هطبّذُ عالین ٍ ًطبًِ ّبي ثبليٌی اٍليِ ثِ ٍیژُ اس ًَع تبخيزي در فزدي ثب سبثقِ هػزف خَراکی قبرچ  ،اس
ّزگًَِ خ َددرهبًی ٍ درهبى عالهتی پزّيش ًوَدُ ٍ ثيوبر را در اسزع ٍقت ثِ ثيوبرستبى هٌتقل ًوبیيذ.
 .9در غَرت اهكبىً ،وًَِ ثبقی هبًذُ قبرچ هػزف ضذُ تَسط ثيوبر را ثزاي ضٌبسبیی کبدر پشضكی در ثيوبرستبى
ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضيذ.

