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پیامهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها

پیامهای مربوط به "هفته پیشگیری از مسمومیتها ( اول تا هفتم آبان ماه ")3199
شعارهاي عمومي ،اهداف برگزاري هفته پيشگيري از مسموميتها و معرفي مراكز اطالعرساني داروها و سموم
 .1مركز اطالعرسانی داروها و سموم در تهران از ساعت  8تا  02و با شماره تلفن  ،192داخلی  ، 0-3عهدهدار پاسخگويی به سؤاالت دارويی
و موارد مسمومیت بهصورت تلفنی می باشد.
 .0شما هموطن گرامی میتوانید سؤاالت دارويی خود و همچنین نحوه برخورد با فرد مسموم پیش از رسیدن به مراكز درمانی را بهصورت
تلفنی از مراكز اطالعرسانی داروها و سموم با شماره تلفن  ،192داخلی  0-3در میان بگذاريد.
 .3آيا میدانید 54مركز اطالعرسانی داروها و سموم در كل كشور با شماره تلفن  ،192داخلی  0-3مشغول به فعالیت میباشند؟
 .5ل حظات اولیه پس از بروز مسمومیت ،برای نجات فرد مسموم حیاتی میباشند .بالفاصله پس از برخورد با موارد مسمومیت با تلفن  192و
يا  114تماس بگیريد.
 .4وظیفه مهم مراكز اطالعرسانی داروها و سموم ،راهنمايی فرد مسموم يا همراهان وی ،برای كنترل و كاهش عوارض ناشی از مسمومیت
است و نه درمان مسمومیت.
 .6آيا میدانید اكثر مسمومیتهای اتفاقی در كودكان زير  4سال و به علت عدم توجه والدين رخ میدهند؟
 .7شايعترين علت بروز مسمومیت در جهان ،مصرف داروها بیش از مقادير درمانی است.
 .8دهان ،شايعترين راه ورود سموم به بدن است.
 .9مهمترين راههای ورود سموم به بدن عبارتند از :راه خوراكی ،تنفسی ،پوستی و تزريقی.
 .12ايجاد استفراغ در ف رد مسموم ،همیشه بهترين راه خارج كردن سم از بدن نیست و ايجاد استفراغ در مسمومیت با مواد نفتی و برخی از
داروها جان بیمار را به خطر میاندازد.
 .11از خوراندن مايعات به فرد مسمومی كه بیهوش است ،خودداری نمايید.
 .10برخی از مسمومیتها ممكن است عوارض ناگوار ،جبرانناپذير و حتی معلولیت دائمی در فرد مسموم ايجاد نمايند .بنابراين پیشگیری از
مسمومیت ها بسیار مهم است.
 .13با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك ،سالمت خود را به خطر نیندازيد.
 .15مقادير باالی برخی از داروهای بهظاهر كمخطر ،میتوانند برای فرد كشنده باشد.
 .14خطرات ناشی از مسمومیت در كودكان ،خانمهای باردار و افراد سالمند میتواند شديدتر از ديگر افراد باشد.
 .16آيا میدانید درمان مسمومیتها و عوارض متعاقب آن ساالنه هزينه سنگینی را بر جامعه تحمیل مینمايد.
 .17هرگز سعی نكنید با چشیدن و يا بويیدن يك ماده ناشناخته آن را شناسايی كنید.
ایمنسازي منازل ازنظر بروز مسموميتها
 .1داروها ،محصوالت شوينده و فرآوردههای آرايشی -بهداشتی را دور از دسترس كودكان نگهداری كنید.
 .0قبل از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیايی و شوينده داخل آن را آبكشی نمايید.
 .3داروها را دور از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع باال و در كمد مجهز به قفل نگهداری نمايید.
 .5محصوالت خانگی خطرناك (مانند لولهبازكن ،جوهر نمك ،جرمگیر ،محلول سفیدكننده و لك بر ،مواد شوينده ،گاز پاككن ،داروها و
ديگر مواد شیمیايی) را در بسته بندی اصلی آنها و با درب بسته نگهداری نمايید.
.4

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

 .6از قرار دادن مواد شوينده در كمدهای زير ظرفشويی اجتناب نمايید .خطر مسمومیت در كودكان نوپا و كنجكاو از اين طريق بسیار باال
است.
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 .7چنانچه در منزل كودكی داريد ،از قرار دادن خمیردندان ،دهانشوی و يا ديگر فرآوردههای آرايشی و بهداشتی و خوشبوكننده در
دسترس كودكان خودداری نمايید.
 .8از نگهداری محصوالت خطرناك مثل ضديخ ،شیشهپاككن ،بنزين ،نفت ،سموم علفكش ،سموم حشرهكش و كودهای باغبانی در
كمدهای بدون قفل در پاركینگ و حیاط منزل اجتناب نمايید.
 .9تمامی سموم مورداستفاده در منزل را در ظروف با درب غیرقابل دسترسی كودكان نگهداری نمايید.
 .12برچسب ظروف سموم و مواد دفع آفات را ابتدا كامالً مطالعه كنید و سپس دقیقاً مطابق آن عمل نمايید.
 .11مخلوط كردن فرآوردههای سفیدكننده با تركیبات جرم بر به دلیل ايجاد گاز سمی خفهكننده ،مطلقاً ممنوع است.
 .10موادی مانند نفت و بنزين را در ظرف اصلی آنها نگهداری كنید و از ريختن اين مواد داخل ظروف مربوط به فرآوردههای خوراكی و
نوشیدنی مانند بطری خالی نوشابه جداً پرهیز كنید.
 .13از قرار دادن كیفدستی و ساك خريد و همچنین كیسههای نايلونی ،در دسترس كودكان پرهیز كنید .اين وسايل ممكن است سبب
خفگی كودكان شوند.
 .15آسیب ناشی از مسمومیت میتواند جبرانناپذير باشد .خانواده خود را محافظت كنید.
 .14نزديك به  %92از مسمومیتها در منازل رخ میدهند .خانه خود را نسبت به بروز مسمومیت ايمن نمايید.
 .16مسمومیت با گاز منو كسید كربن يكی از كشندهترين مسمومیت های غیرعمدی در كشور ما است و شیوع آن در فصل سرما باالتر است.
 .17آيا میدانید شايعترين علت مراجعه مسمومیت به بیمارستانها در اثر مسمومیت خوراكی با دارو است؟
 .18بیشترين مسمومیتهای ارجاع شده به مراكز اطالعرسانی داروها و سموم كشور و همچنین بیمارستانها ،مسمومیتهای دارويی است.
 .19آيا از خطراتی كه كودكان در منزل مادربزرگها با آنها روبرو هستند آگاهید؟ منزل بستگان نزديك را مانند منزل خود بهمنظور
پیشگیری از مسمومیتها ،ايمنسازيد.
 .02برای پیشگیری از مسمومیت دارويی كودك دلبندتان ،از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از دسترس كودكان نگهداری
نمايند.
 .01در هنگام مراجعه به پزشك و دريافت دارو از داروخانه ،والدين سالمند خود را همراهی نمايید تا از صحت نحوه مصرف دارو مطمئن
شويد.
 .00در دوران سالمندی به دلیل تغییرات ساختار در اندامهای داخلی مانند كبد ،كلیه ،میزان مايعات ،عضالت و چربی بدن ،تغییراتی در
جذب و دفع داروها حادث خواهد شد و بیاعتنايی به مصرف دقیق داروها میتواند منجر به مسمومیت شود.
 .03در برخی از سالمندان كاهش قدرت بینايی ،شنوايی و فراموشی ،میتواند منجر به بروز اشتباهاتی در ضمن مصرف داروها و درنتیجه بروز
مسمومیت دارويی گردد.
 .05پزشكان و داروسازان در برخورد با بیماران سالمند بايد از تفهیم نحوه مصرف دارو در ايشان اطمینان حاصل نمايند.
 .04بسیاری از سالمندان ناچار به مصرف داروهای متعددی در طول روز میباشند .استفاده از جعبههای تقسیم داروها میتواند كمك شايانی
به پیشگیری از مسمومیت و مصرف داروی تكراری در ايشان میگردد.
 .06چنانچه والدين سالمند شما مجبور به مصرف دارو میباشند ،بهصورت دورهای نحوه مصرف داروهای ايشان را كنترل نمايید تا از بروز
مسمومیت دارويی پیشگیری شود.
 .07سالمندان محترم بايد در مراجعه به پزشك ،نام داروهای مصرفی خود را به همراه داشته باشند تا از تجويز مجدد داروها و مصرف
همزمان آنها و يا بروز تداخالت خطرناك دارويی پیشگیری شود.
 .08مصرف خودسرانه داروها در سالمندان نسبت به ديگر افراد جامعه خطرناكتر است.

پيامهاي اختصاصي مربوط به "پيشگيري از مسموميت با سم فسفيد آلومينيوم (قرص برنج)"
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آيا میدانید در كشور ما مسمومیت با سموم كشاورزی يكی از علل مهم ايجاد مسمومیتها است؟

 .0از سموم صنعتی و كشاورزی در محیط منزل استفاده ننمايید .اين سموم سالمت خانواده را به خطر خواهد انداخت.
 .3سم فسفید آلومینیوم (قرص برنج) يك كاالی قاچاق است؛ بنابراين عرضه آن توسط فروشندههای سم و عطاریها ممنوع و دارای
مجازات است.
 .5از نگهداری محصوالت خطرناك مانند سم قرص برنج در منزل ،آشپزخانه و كمد اجتناب نمايید گاز حاصل از آن می تواند كشنده
باشد.
 .4برای پیشگیری از آفتزدگی غالت و حبوبات در منزل ،بجای استفاده از قرص برنج كه بسیار سمی و كشنده است ،از سیر و نمك كه
كامالً بیخطر است استفاده نمايید.
 .6تنفس گاز متصاعد شده از قرص برنج میتواند منجر به مرگ شود.
 .7بر اساس گزارشهای واصله ،سه نفر از اعضای يك خانواده (مادر و دو كودك) در اثر استنشاق تدريجی گاز حاصل از قرص برنج داخل
كیسههای برنجی كه در گوشه اتاق نگهداری میكردند ،فوت نمودهاند.
 .8قرص برنج داخل كیسه های نخود كه در يك منزل نگهداری می شد ،منجر به مرگ دو فرزند يك خانواده شده است.
.9
.12
.11
.10
.13

قرص برنج كااليی قاچاق است و خريد ،توزيع و ارائه آن توسط هر فردی خصوصا عطاریها و سم فروشیها ممنوع می باشد.
در صورت مسمومیت اتفاقی يا تعمدی با قرص برنج ،مصدوم بايد بدون اتالف وقت به بیمارستان منتقل شود.
به نقل از سازمان پزشكی قانونی كشور 919 ،نفر در سال  1398در اثر مسمومیت با قرص برنج فوت كرده اند.
بهرغم حذف سم قرص برنج از فهرست رسمی سموم مجاز كشور و ممنوعیت عرضه قرص برنج در عطاریها و سم فروشیها ،اين سم
توسط قاچاقچیان به كشور وارد میشود.
هموطن گرامی از خريد قرص برنج قاچاق و نگهداری و مصرف آن در منزل كه باعث به خطر انداختن جانعزيزانتان خواهد شد
خودداری كنید.
پيشگيري از مسموميت ناشي از داروها

 -1با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك ،سالمت خود را به خطر نیندازيد.
 -0به نقل از سازمان پزشكی قانونی كشور 426 ،نفر در سال  1398در اثر مسمومیت ناشی از داروها جان خود را از دست داده اند.
 -3مقادير باالی برخی از داروهای بهظاهر كمخطر ،میتوانند برای فرد خصوصاً كودكان و افراد مسن كشنده باشد.
 -5شايعترين علت بروز مسمومیت در جهان ،مصرف داروها بیش از مقادير درمانی است.
 -4هفتاد درصد از مسمومیتهای ارجاع شده به مراكز اطالعرسانی داروها و سموم كشور ،مسمومیتهای دارويی است.
 -6دهان ،شايعترين راه ورود سموم به بدن است.
 -7داروها را دور از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع باال و در كمد مجهز به قفل نگهداری نمايید.
 -8در هنگام بیماری كودكتان مراقب باشید تا دوز تكراری دارو به وی ندهید.
 -9برای كاهش تب در كودكان ،داروی استامینوفن را بر اساس وزن و سن كودك و با مشورت پزشك و داروساز به كودك بدهید .مقادير
بیشازحد درمانی استامینوفن میتواند ايجاد مسمومیت نمايد.
داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداريد.
-12
از قرار دادن دارو در كیفدستی پرهیز كنید تا مانع خورده شدن دارو توسط كودكان شود.
-11
داروهای خود را در مقابل چشم كودكان مصرف نكنید ،چراكه كودكان از رفتار بزرگساالن تقلید میكنند و ممكن است دور از چشم
-10
والدين داروها را به دهان ببرند.
اگر به كودك خود دارو میدهید به او تفهیم كنید كه اين دارو است و از كلماتی مثل آبنبات ،شكالت و يا خوراكی استفاده نكنید.
-13
بهتر است داروهای بیمار افسرده و يا بیمارانی كه تعادل رفتاری ندارند و يا افرادی كه سابقه اقدام به خودكشی دارند را دور از
-15
دسترس ايشان قرار دهید و مراقبت دقیقی در خصوص میزان داروی مصرفی ايشان به عملآوريد.
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بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید چراكه ايشان به داليل زير ممكن است داروی خود را بهاشتباه يا بهطور
-14
تكراری مصرف نمايند :تشابه ظاهری شكل داروها ،ابتال به فراموشی ،عدم اطالع از نام داروها ،بیسوادی يا كمسوادی و يا خوانا نبودن
مقادير مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارويی.
بهترين كار برای پی شگیری از خوردن دوز تكراری دارو ،يادداشت كردن دفعات مصرف دارو و يا قرار دادن قرصها در داخل
-16
جعبههای مخصوص تقسیمبندی شده (برحسب صبح ،ظهر و شب) است.
مصرف مقادير با الی بسیاری از داروها در اقدام به خودكشی ،ممكن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته باشد ولی وضعیت
-17
فرد مسموم بهطور ناگهانی وخیم خواهد شد.
 -18بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممكن است منجر به مرگ نگردد ولی مقادير باالی اين داروها میتوانند منجر به
صدمات دائمی كبد و كلیه فرد مسموم شود.
داروها را مطابق با توصیه پزشك يا داروساز و نه بیشتر از آن مصرف نمايید چراكه با مصرف چند برابر مقادير درمانی داروها بهطور
-19
خودسرانه ،نهتنها روند درمان شما سريعتر نمیشود بلكه دچار عوارض سوء و يا مسمومیت با داروها خواهید شد.
 -02مصرف بیش از مقادير توصیهشده داروهای مسكن سبب تخريب كبد و كلیهها خواهد شد.
مصرف خودسرانه داروی استامینوفن جهت درمان درد و تب بیش از مقادير درمانی ،منجر به صدمات كبدی خواهد شد.
-01
 -00داروها خصوصا داروهای خوشطعم مخصوص كودكان را از دسترس ايشان دورنگه داريد .ممكن است با استفاده از غفلت شما ،كودك
اقدام به مصرف دارو نمايد.
در برخورد با فرد مسموم غیر هوشیاری كه در كنارش بستههای داروی خورده شده وجود دارد ،ضمن حفظ خونسردی خود و عدم
-03
القاء استفراغ در اين فرد ،بستههای دارويی را همراه بیمار به بیمارستان ببريد.
در مسمومیتهای تعمدی با دارو ،بهتر است در صورت هوشیاری فرد مسموم ،نام دارو يا داروهای مصرفی و تعداد هر يك از آنها را
-05
از وی بپرسید و به كادر درمانی اطالع دهید.
در اغلب مسمومیتهای اتفاقی و يا تعمدی با داروها ،برای اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه ،هرچه سريعتر با شماره تلفن مركز
-04
اطالعرسانی داروها و سموم 192داخلی  0-3و يا اورژانس  114تماس بگیريد.
 -06آيا میدانید شايعترين علت مسمومیت در كشور ما بروز مسمومیتهای دارويی است.
چنانچه در خانه كودك زير  4سال داريد ،حتماً داروها را در كمدهای باالتر و مجهز به قفل قرار دهید.
-07
كودكان كنجكاوند و ممكن است زمانی كه افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهای خود میباشند ،كودكان اقدام به چشیدن و
-08
يا بلعیدن دارو بنمايند.
 -09برای پیشگیری از مسمومیت دارويی كودك دلبندتان ،از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از دسترس كودكان
نگهداری نمايند.
متأسفانه ساالنه تعدادی از كودكان كشورمان به دلیل مصرف ناخواسته شربت متادون كه در شیشه داروهای ديگری نگهداری
-32
میشده است به كام مرگ میروند.
 -31در آمار بهدستآمده از مراكز اطالعرسانی داروها و سموم كشور ،كماكان درصد بااليی از مسمومیتها يعنی در حدود  42تا  62درصد از
كل مسمومیتهای ثبتشده در اين مراكز به مسمومیت دارويی تعلق دارد.
 -30اغلب مسمومیت های دارويی مراجعه شده به بیمارستانها در اثر داروهای بیماريهای اعصاب و روان مانند داروهای آرامبخش و ضد
افسردگی بروز می كند.
پيشگيري از بروز مسموميتها در كودكان
 .1كودكان زير  4سال ،پرخطرترين گروه سنی ازنظر بروز مسمومیت هستند.
 .0در سال  1398در حدود 18درصد از مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستان ها در كودكان بوده است.

4

ستاد مرکزی اطالعرسانی داروها و سموم ،دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت ،سازمان غذا و دارو

پیامهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها

 .3كودكان خردسال ممكن است هر چیزی را به دهان ببرند .اين عمل بخشی از آموزش و درك اين گروه سنی از محیط اطرافشان
است و اين عمل زمینهساز بروز مسمومیت است.
 .5در هنگام بیماری كودكتان مراقب باشید تا دوز تكراری دارو به وی ندهید.
 .4كیفدستی ،ساك خريد و كیسههای نايلونی را دور از دسترس كودكان قرار دهید .ممكن است داخل آنها وسايلی باشد كه توسط
كودك بلعیده شود و يا كودك ضمن بازی آنها را روی سرخود كشیده و سبب خفگی وی شود.
 .6چنانچه دارای كودك هستید ،از نگهداری گیاهان و گلهای آپارتمانی مانند خرزهره و ديفن باخیا در منزل خودداری نمايید.
 .7گلها و گیاهان آپارتمانی را دور از دسترس كودكان قرار دهید و هنگام بازی كودكان در فضای باز مراقب آنها باشید تا توسط گلها
و گیاهان سمی ،مسموم نشوند.
 .8ضمن اطمینان از غیر سمی بودن گیاهانی كه در منزل نگهداری می نايید ،نام گیاهان خانگی را به خاطر بسپاريد و آن را روی
برچسبی كنار آنها بنويسید.
 .9بسیاری از گیاهان و گلهای آپارتمانی مانند خرزهره و ديفن باخیا ،سمی هستند و تماس پوست با آنها و يا به دهان بردن آنها
منجر به مسمومیت و سوختگی مخاط میشود.
.12مواد شیمیايی ،شوينده و سفیدكننده را در منزل در كمدهای دارای قفل و دور از ديد و دسترس كودكان قرار دهید.
 .11درب كمدهايی كه در آن مواد شیمیايی خطرناك را نگه میداريد با قفل يا طناب محكم نمايید.
 .10داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداريد.
 .13در هنگام بروز مسائل و مشكالت خانوادگی ،بیشتر مراقب كودكان باشید .در اين شرايط كودكان در برابر حوادث و مسمومیت اتفاقی
آسیبپذيرترند.
.15همیشه پس از استفاده از مواد شیمیايی سريعاً درب آن را ببنديد ،ولی بدانید هیچ ظرف دربستهای از دسترسی كودكان در امان
نیست.
.14هیچگاه الكل و ضد يخ را در دسترس كودكان قرار ندهید.
 .16درصورتیكه كودك شما مادهای غیرخوراكی را بلعید ،با مركز اورژانس  114و يا مركز كنترل مسمومیتها با شماره تلفن 192
داخلی  0-3تماس بگیريد.
 .17بلع باطری كوچك ساعت (باتری مینیاتوری) در كودك میتواند با عوارض جدی همراه باشد .در اين موارد كودك را سريعاً به يك
مركز درمانی منتقل كنید.
.18از دسترسی كودكان به اسباببازیهای دارای باتری ،خصوصاً باتریهای ديسكی و مینیاتوری جلوگیری نمايید.
 .19شماره تلفنهای زير را در دسترس و يا در كنار تلفن نصب نمايید :شماره تلفن پزشك كودك ،شماره تلفن مركز اطالع رسانی
داروها و سموم  ،192شماره تلفن اورژانس.114 :
 .02محصوالت شیمیايی و شوينده ،نفت و بنزين را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری كنید .هیچگاه اين فرآوردهها را در ظرف مواد
خوراكی (مانند بطری نوشابه) نگهداری نكنید .اين عمل سبب خورده شدن اتفاقی اين مواد توسط كودكان میشود.
.01متأسفانه نگهداری شربت متادون (جهت ترك اعتیاد) در ظرف خالی نوشابه و شیشه خالی دارو ،منجر به مسمومیت ناخواسته و
مرگ دهها كودك شده است.
 .00از نگهداری شربت متادون در داخل يخچال و در كنار بقیه نوشیدنیها خودداری نمايید.
 .03شربت متادون جهت درمان ترك اعتیاد ،بسیار سمی است .آن را دور از دسترس خانواده و در كمد قفلدار نگهداری نمايید.
 .05به كودكان بیاموزيد هیچچیزی ننوشند و يا نخورند مگر اينكه با اجازه بزرگساالن باشد.
 .04داروهای خود را در مقابل چشم كودكان نخوريد ،چراكه كودكان از رفتار بزرگساالن تقلید میكنند و ممكن است دور از چشم
والدين داروها را به دهان ببرند.
 .06زمانی كه شما در منزل نیستید و كوك را به فرد ديگری میسپاريد ،كودكان در معرض بیشترين خطر مسمومیت قرار دارند.
 .07اگر به كودك خود دارو میدهید به او تفهیم كنید كه اين دارو است و از كلماتی مثل آبنبات ،شكالت و يا خوراكی استفاده نكنید.
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 .08در هنگام استفاده از محصوالت شیمیايی و پاككننده چنانچه مجبور شديد به زنگ درب ورودی و يا تلفن جواب دهید ،قبل از هر
چیز درب ظرف را ببنديد و هرگز از كودك خود چشم برنداريد.
 .09عمدهترين موارد مسمومیت در كودكان در اثر خوردن داروها ،مواد شیمیايی و محصوالت خانگی مانند مواد آرايشی بهداشتی،
فرآوردههای شوينده ،سفیدكننده ولوله بازكن ،الك پاككن (استون) و گیاهان سمی بوده است.
 .32مسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در كودكان بسیار خطرناك است .در صورت بلع نفت توسط كودك هر چه سريعتر او را نزديكترين
مركز درمانی منتقل نمايید.
 .31اگر كودكی نفت را ببلعد كشنده نیست ولی اگر كودك وادار به استفراغ شود اين امر میتواند منجر به مرگ وی شود.
 .30كودكا ن كنجكاوند و ممكن است زمانی كه افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهای خود میباشند ،كودكان اقدام به چشیدن
و يا بلعیدن دارو بنمايند.
 .33برای پیشگیری از مسمومیت دارويی كودك دلبندتان ،از والدين خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از دسترس كودكان
نگهداری نمايند.
 .35كودكان به دلیل روند رشدشان اغلب دست و اجسام اطراف خود را به دهان میبرند .اين كار سبب ورود مقاديری از سرب محیط به
بدنشان میشود.
 .34كودكان  5تا  4برابر بیشتر از بزرگساالن ،سرب محیط را جذب میكنند.
 .36كودكان زير  4سال و زنان باردار دو گروه اصلی در معرض خطر در اثر تماس با سرب هستند.
 .37اصلیترين عارضهی سرب در تكامل سیستم عصبی كودكان و بهره هوشی كودك بروز مینمايد.
پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسیدکربن
 .1با شروع فصل سرما بايد قبل از راه اندازی مجدد وسايل گرمايشی گازسوز و نفتی منزل ،آنها را از نظر اتصاالت و دودكش كنترل
كنیم.
 .0در هنگام استفاده از بخاری های نفتی و گازی ،جهت پیشگیری از مسمومیت با گاز منو كسید كربن ،اطمینان از نصب صحیح و
كاركرد مناسب دودكشها الزامی است.
 .3عالئم تماس طوالنی با منوكسیدكربن ،سردرد ،گیجی ،ضربان شديد شقیقهها ،وزوز گوش و خوابآلودگی است .در ادامه تماس ،فرد
مسموم دچار تهوع ،استفراغ و تپش قلب میشود.
 .5تماس با مقادير باالی منوكسیدكربن در مدت طوالنی میتواند سبب تهوع ،استفراغ ،تپش قلب ،كاهش هوشیاری ،آسیب دائمی
عصبی ،كما و مرگ شود.
 .4عالئم مسمومیت با منوكسیدكربن در كودكان تهوع ،استفراغ و اسهال است كه با مقادير پايینتری از منوكسیدكربن بروز مینمايد.
 .6سرد بودن لوله دودكش بخاری ،دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی است.
 .7استفاده از آبگرمكن نفتی يا گازی و يا دستگاه پكیج در داخل محیط حمام و يا محیطهای كوچك دربسته منجر به سوخت ناقص
و مسمومیت با گاز خواهد شد.
 .8منو كسید كربن گازی بیرنگ ،بیبو و بدون طعم و غیر محرك است كه در اثر سوختن ناقص سوختهای فسیلی مانند نفت ،گاز،
بنزين ،گازوئیل ،دود اگزوز اتومبیل و ذغال چوب حاصل میشود.
 .9مسمومیت با منوكسیدكربن يكی از مرگبارترين انواع مسمومیتها است .برای پیشگیری از بروز آن توصیههای ايمنی در
مورداستفاده از وسايل حرارتی را رعايت نمايید.
 .12در هنگام بروز آتشسوزی عالوه بر ايجاد گاز منوكسیدكربن ،گاز سیانید از سوختن مواد پالستیكی ايجاد میشود كه شديداً سمی
است.
 .11در برخی موارد عالئم و نشانههای مسمومیت با گاز منوكسیدكربن بهصورت اختالالت گوارشی مانند تهوع و استفراغ در فرد ظاهر
میشوند

6

ستاد مرکزی اطالعرسانی داروها و سموم ،دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت ،سازمان غذا و دارو

پیامهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها

تماس طوالنیمدت با گاز منو كسید كربن بهويژه در كودكان ،میتواند با بروز اختالالت رفتاری و كاهش حافظه و ضريب هوشی
.10
همراه باشد.
آيا میدانید در دود سیگار مقاديری از گاز منوكسیدكربن موجود است و اين گاز میتواند در اثر مصرف طوالنیمدت سیگار
.13
سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری گردد؟
آيا میدانید مواردی از مسمومیتهای كشنده با منوكسیدكربن در رانندگانی گزارششده است كه برای گرم كردن خودروی
.15
خود در فصول سرد سال از گاز پیكنیكی استفاده نمودهاند.
استفاده از بخاریهای بدون دودكش تنها در محیطهايی كه دارای تهويه و جريان مناسب هوا میباشند مجاز است .از بكار بردن
.14
اين وسايل در محیطهای بسته و فاقد جريان هوا خودداری نمايید.
آيا میدانید حضور در گاراژهای دربسته كه در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسمومیت با منوكسیدكربن را
.16
به همراه دارد؟
اولین اقدام در برخورد با فردی كه با گاز منوكسیدكربن مسموم شده است ،انتقال مصدوم به هوای آزاد است.
.17
در صورت قطع تنفس بیمار مسموم با منوكسیدكربن و گازهای ديگر ،بايد احیای قلبی عروقی را آغاز نمايید.
.18
از خوابیدن در داخل اتومبیل روشن درحالیكه كولر و يا بخاری آن روشن است خودداری نمايید.
.19
به نقل از سازمان پزشكی قانونی كشور 785 ،نفر از هموطنانمان در سال  1398و  034نفر در پنج ماه نخست سال  ،99در اثر
.02
مسمومیت با منوكسید كربن جان باخته اند.
پیشگیری از مسمومیتهای ناشی از مواد غذايی و گیاهان سمی
 .1باكتریها ،ويروسها ،قارچها ،مواد افزودنی غیرمجاز ،فلزات سنگین ،باقیمانده سموم نباتی از عوامل مهم ايجاد مسمومیتهای
غذايی محسوب میشوند.
 .0مسمومیت با مواد غذايی میتواند در اثر آلودگی غذا در جريان تولید فرآوردههای غذايی ،تهیه و نگهداری آنها ايجاد شود.
 .3از مصرف كنسروهايی كه در قوطی آنها آثار نشت ،برآمدگی و فرورفتگی و زنگزدگی مشاهده میشود خودداری كنید.
 .5آيا میدانید نوعی از مسمومیت غذايی موسوم به " بوتولیسم " از كشندهترين انواع مسمومیتها به شمار میرود؟
 .4بوتولیسم در اثر مصرف مواد غذايی مانند سوسیس ،كالباس ،كنسرو ماهی ،كنسرو ذرت ،كنسرو لوبیا ،كشك خام و عسل
طبیعی كه در شرايط نامناسب و غیربهداشتی تهیه و نگهداری شدهاند ايجاد میشود.
 .6عالئم و نشانههای بوتو لیسم بهصورت تأخیری ( 10تا  05ساعت بعد از مصرف غذای آلوده به باكتری) و بهصورت تاری ديد،
دوبینی ،افتادگی پلك ،عدم توانايی حركتی ،سختی در بلع ،اختالل تكلم و يبوست ظاهر میشود.
 .7آيا میدانید اسهال يكی از عالئم در بسیاری از مسمومیتهای غذايی است؟
 .8مسمومیت با گیاهان سمی يكی از شايعترين علل بروز مسمومیتهای اتفاقی در كودكان در جهان به شمار میآيد.
 .9مصرف يك گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی ،دلیلی بر غیرسمی بودن آن برای انسان نیست.
 .12برخی از گیاهان تزئینی موجود در آپارتمان ها و باغچهها میتوانند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.
 .11در صورت بلعیدن قسمتهای مختلف يك گیاه مانند میوه ،دانه و برگ آن توسط كودكان حتماً با مركز اطالعرسانی داروها و
سموم با شماره  192داخلی  0-3تماس حاصل نمايید.
 .10سعی كنید نام گیاهان موجود در محیط كار وزندگی خود را بدانید تا در موارد بروز مسمومیت به گروه پزشكی اطالع دهید.
 .13مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره ،ديفن باخیا ،گل انگشتانه ،آزالیا ،شوكران و كرچك میتواند كشنده باشد .در صورت
وقوع مسمومیت با اين گیاهان بیمار را در اسرع وقت به نزديكترين مركز درمانی منتقل كنید.
 .15مسمومیت با قارچهای سمی بسیار خطرناك است .از مصرف قارچهايی كه نوع آنها را نمیشناسید جداً خودداری كنید.
 .14آيا میدانید برخی از قارچهای سمی در صورت مصرف خوراكی میتوانند باعث نارسايی حاد كبدی و مرگ شوند؟
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 .16آيا میدانید تشخیص قارچهای سمی از انواع غیر سمی از روی شكل ظاهری آنها كاری دشوار بوده و نیاز به تجربه و تبحر
دارد؟
 .17در منزل خود از نگهداری گیاهان تزئینی كه دارای میوهها و ظاهر جذاب برای كودكان میباشند خودداری نمايید.
 .18كنجكاوی ذاتی كودكان زير  4سال و وجود جذابیت در شكل و رنگ بخشهاای مختلف يك گیاه سمی منجر به بلعیده شدن
آن توسط كودك میشود.
 .19شیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند دين باخیا و كاالديوم در صورت خورده شدن میتواند سبب تورم ،خارش و
سوزش مخاط دهان و خفگی و يا آسیب گوارشی فرد مسموم شود.
 .02برخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف بیشازحد يا نابجا میتوانند مسمومیتهای منجر به مرگ ايجاد نمايند.
 .01بخور اكالیپتوس درصورتیكه بهاشتباه خورده شود ،حتی در مقادير كم (يك قاشق) میتواند كشنده باشد .از القای استفراغ
در مسمومیت با اين فرآورده خودداری نموده و مصدوم را سريعاً به بیمارستان منتقل نمايید.
 .00از میان نزديك به هزار مورد مسمومیت ناشی از قارچها و گیاهان سمی كه در سال  98به بیمارستانها مراجعه نموده اند،
52درصد در اثر قارچ سمی و  62درصد در اثر گیاه سمی بوده است.
پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیايی و شوينده خانگی
 .1در هنگام استفاده از فرآوردههای شیمیايی و سموم مختلف اعم از سموم خانگی يا صنعتی ،حتماً در نور كافی برچسب روی
بستهبندی را مطالعه نموده سپس مصرف نمايید.
 .0در هنگام استفاده از مواد شیمیايی و فرآوردههای شوينده و پاككننده پنجرهها را بازكنید تا هوا بهخوبی در محیط جريان داشته
باشد.
 .3از اختالط مواد شیمیايی مانند جوهر نمك و جرم بر با فرآوردههای سفیدكننده مانند وايتكس جداً خودداری كنید .بخارات و
گازهای ناشی از اين اختالل بسیار سمی و خفهكننده است.
 .5هنگام استفاده از مواد سفیدكننده و يا جرم بر در سرويسهای بهداشتی ،درب و پنجره را باز گذاشته و هواكش را روشن نمايید.
 .4پس از مصرف مواد شوينده ،سفیدكننده ،جرم بر و لولهبازكن در محیطهای دربسته و كوچك مانند دستشويی و حمام بههیچعنوان
در اين مكانها توقف نكنید چراكه گازهای تولیدشده در فضای كوچك ،خفهكننده و سمی است.
 .6ضمن استفاده از مواد شیمیايی حتماً از وسايل محافظتكننده مانند دستكش بلند ،كفش نفوذناپذير ،لباس آستینبلند ،شلوار بلند و
جوراب استفاده نمايید.
 .7برچسب روی ظروف سموم دفع آفات و بروشور آن را ابتدا كامالً مطالعه كنید و سپس جهت استتفاده دقیقتاً مطتابق دستتور عمتل
نمايید.
 .8هرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراكی و آشامیدنی (مانند بطری نوشابه) نگهداری نكنید.
 .9استفاده بیرويه از سموم دفع آفات نهتنها باعث بروز مقاومت در آفات میشود بلكه میتواند از طريق ايجاد باقیمانده در محصتوالت و
آلودگی محیطزيست برای انسان مضر محسوب گردد.
 .12آيا میدانید در كشور ما مسمومیت تعمدی با سموم كشاورزی يكی از علل مهم ايجاد مسمومیتها است؟
 .11به نقل از سازمان پزشكی قانونی كشور ،در سال  98تعداد  1125نفر از هموطنانمان در اثر مسمومیت با سموم دفتع آفتات نبتاتی
جان خود را از دست داده اند (جونده كش ،سموم دفع آفات و قرص برنج) كه  919مورد آن به تنهايی در اثر قرص برنج بوده است.
 .10در هنگام سمپاشی مزارع ،باغات و باغچهها حتماٌ از ماسك ،دستكش و لباس مناسب استفاده نمايید.
 .13از بكار بردن مقادير بیشاز حد توصیهشده سموم برای مقاصد كشاورزی خودداری كنید.
 .15در صورت تماس سموم دفع آفات با پوست ،ناحیه آلوده را با مقادير فراوان آب و صابون شستشو دهید.
 .14هرگونه مصرف خوراكی با سموم دفع آفات را جدی بگیريد و بیمار را برای درمان در اسرع وقت بته نزديتكتترين مركتز درمتانی
منتقل كنید.
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آيا میدانید عالئم و نشانههای مسمومیت با برخی از سموم موش كش میتواند بهصورت تأخیری (  05تا  58ساعت بعد از
.16
مصرف) ظاهر شوند؟
 .17عالئم و نشانههای مسمومیت با گروه مهمی از حشرهكشها (موسوم به تركیبات ارگانوفسفره) با تهوع ،استفراغ ،دردهای شكمی،
اسهال ،اشك ريزش ،آبريزش از بینی ،تعريق ،تنگی نفس ،افت فشارخون ،تنگی مردمك چشم ،اختالالت قلبی و عصبی همراه است.
 .18در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدی و يا قلیايی پوست و چشم را با مقادير فراوان آب شستشتو داده و مصتدوم را بته
مركز درمانی منتقل كنید.
 .19در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدی و يا قلیايی هرگز از مواد قلیايی و يا اسیدی جهت خنثیسازی استفاده نكنید.
 .02در صورت بلع مواد با خاصیت خورندگی مانند اسیدها و قلیاها ،هرگز بیمار را وادار به استفراغ نكنید .اين كار میتواند سبب وختیم
شدن وضع بیمار گردد.
 .01آيا میدانید سم حشرهكش فسفید آلومینیوم بانام "قرص برنج " قاچاق محسوب میشود و خريدو فروش آن ممنوع است.
 .00در منازل قديمی ،لولههای آب سربی و رنگ مورداستفاده در چارچوب و ديوار كه حاوی سرب است میتواند منجر به مسمومیت با
سرب شود.
 .03مسمومیت با سرب در كودكان میتواند منجر به بروز اختالالت رفتاری ،كندذهنی ،اختالل در يادگیری ،اختالل در رشد و منجر به
بروز تشنج شود.
 .05مسمومیت با سرب میتواند از طريق تنفس و يا خوردن ذرات معلق سرب موجود در هوا ،خاك و يا آب صورت گیرد.
 .04شستشوی مرتب دستها در كودكان مانع تماس آلودگی سرب محیط با دهان آنها میشود.
 .06از دسترسی كودكان به اسباببازیهای پالستیكی بازيافت شده و يا اسباببتازیهتای رنتگآمیتزی شتدهای كته دارای ورقتههتای
پوستهپوسته رنگ میباشند خودداری نمايید.
 .07ازآنجاكه كودكان نوپا همهچیز را به دهان میبرند اگر تخت و گهواره رنگآمیزی شدهای دارند ،از تماس اين وسايل با دهان كودك
جلوگیری نمايید.
 .08اگر بهواسطه شغل خود با مشتقات سرب در تماس هستید ،برای جلوگیری از انتقال آلودگی ،قبل از ورود به منزل لباس كار ختود
را تعويض كنید.
 .09برخی از لوازمآرايش خصوصاً غیراستاندارد و حتی سرمه ،حاوی مقادير باالی سرب میباشند .از مصرف آنها خودداری كنید.
 .32سرب موجود در خون افراد شهرنشین بسیار بیشتر از روستائیان است.
 .31مصرف غذاهای چرب سبب افزايش سرعت جذب سرب توسط بدن انسان میگردد.
 .30هوای محیط نزديك به بزرگراهها ،خاك و محیط اطراف مناطق صنعتی مانند كارخانههای باتریسازی ،رنگسازی چند برابر ديگتر
نقاط حاوی سرب است.
 .33بهمنظور سنجش سرب در خون افراد شاغل در صنعت كه با سرب تماس دارند ،آزمايش خون بايد بهطور مرتب انجام شود.
 .35برای پیشگیری از عوارض ناشی از تماس با سرب بايد جامعه از خطرات اين فلز سمی آگاه شود.

پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزيدگیها
از میان نزديك به 144هزار گزيدگی ناشی از جانوران سمی كه در سال  98به بیمارستتانها مراجعته كترده انتد ،نزديتك بته 64
.1
درصد از آنها ناشی از گزش عقرب17 ،درصد گزش مار و  13درصد گزش زنبور بوده است.
عالئم گزيدگی با افعی درد تیز و سوزاننده در محل گزش است كه در عرض  1تا  4دقیقه بعد از گزش ظاهر میشود.
.0
تورم در محل گزيدگی مار افعی نیم تا  5ساعت بعد از گزش بروز مینمايد كه ممكن است در عرض  10-05ساعت افزايش يابتد
.3
و كل اندام مبتال را درگیر نمايد.
در طی  05-36ساعت پس از گزيدگی افعی ،ممكن است تاولهای كوچك در محل ايجاد شوند.
.5
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از عالئم گزش مار افعی تهوع و استفراغ ،بیحسی در اطراف دهان ،صورت و پوست سر و گزگز نوك انگشتان ،تب و لترز ،تعريتق،
.4
ضعف و بیحالی و سرگیجه است.
يكی از مشخصترين و مهمترين عالئم و نشانههای گزيدگی با افعیها ،اختالالت انعقادی خون بوده و بهصورت خونريزی از بینی،
.6
وجود خون در خلط ،خون در ادرار ،خون در مدفوع ،خونريزی در شكم و داخل چشم و مغز مشاهده میشود.
اختالل در عملكرد كلیه ،كاهش سطح هوشیاری و شوك قلبی -عروقی از عالئم گزش مار افعی است.
.7
عالئم گزيدگی با مار كبری و مار مرجان افتادگی پلكها ،خوابآلودگی ،ضعف عضالنی ،فلج ،اختالل تكلتم و تتنفس ،آبريتزش از
.8
دهان ،استفراغ و تهوع است.
عالئم گزيدگی با مار آبی (دريايی) درد عضالنی و تغییر رنگ ادرار به رنگ قهوهای يا سیاه است.
.9
 .12در هنگام مارگزيدگی قبل از انتقال مصدوم به مركز درمانی بايد بیمار را آرام كنید و از حركات بیشازحد او جلوگیری نمايید.
 .11مصدوم مارگزيده را بايد از محل حادثه (جهت جلوگیری از حمله مجدد مار) دور كرد.
 .10عضو محل گزيدگی مار را بايد بیحركت و همسطح يا كمی پايینتر از سطح قلب نگه داشت.
 .13بستن يك نوار محكم و پهن ،چند انگشت باالتر از محل مارگزيدگی بهويژه اگر محل گزيدگی در دستها يا پاها باشتد ،ضتروری
است.
 .15بستن نوار باالتر از محل مارگزيدگی نبايد آنقدر سفت باشد كه جريان خون اندام را مختل كند .اگر ورم باعث سفت شتدن نتوار
شد ،آن را بازكنید و از محلی باالتر ببنديد .هر  12تا  14دقیقه ،به مدت  1دقیقه نوار را بازكرده و دوباره ببنديد .اين كتار بايتد تتا زمتان
آماده شدن پادزهر ادامه يابد.
 .14در مارگزيدگی بايد از سرد كردن عضو با آب سرد يا يخ خودداری كرد.
 .16هر چه سريعتر فرد مارگزيده را به اورژانس بیمارستان منتقل كنید و زمان را با تالش بترای كشتتن و يتا گترفتن متار از دستت
ندهید.
 .17در مارگزيدگی عالئم واكنشهای حساسیتی شديد مانند عطسه ،مشكل در تنفس يتا تتورم ستريع و شتديد ،درد شتكم ،تهتوع،
سرگیجه ،درد قفسه سینه ،خرخر صدا و كبودشدن رنگ لبها ازجمله مواردی هستند كه سريعاً بايد به اورژانس مراجعه شود.
 .18مارگزيدگی در كودكان ،بیماران قلبی ،ديابتی ،افراد مسن و معلولین حركتی و بیماران مبتالبه آلرژی بسیار خطرناكتر است.
 .19گزش متعدد مار در ناحیه سر و گردن خطرناكتر است.
 .02گزش عقرب میتواند منجر به بروز درد شديد در ناحیه گزش شود اما عالئم تهديدكننده حیات و حوادث منجر به مرگ بهنتدرت
رخ میدهد.
 .01فرد عقربگزيده ،خصوصاً كودكان را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمايید.
 .00برخی از عقربهای بومی كشور ما در ناحیه خوزستان ،كرمان و كاشان بسیار خطرناكاند و فرد عقربگزيتده بترای تزريتق سترم
ضد زهر بايد به بیمارستان منتقل شود.
 .03تو رم ناشی از گزش عقرب ،عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بیحسی و سوزش در ناحیه گزش برای  5تتا  6ستاعت
به وجود میآيد و معموالً پس از  05ساعت بهبود میيابد.
 .05زنبور گزيدگی ممكن است در اثر نیش انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبور سرخ بروز نمايد.
 .04نیش زنبورعسل ماده ،به كیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی میماند و محتويتات كیسته زهتر بته زختم
منتقل میشود؛ بنابراين برداشتن سريع نیش از روی زخم ،جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است.
 .06عالئم زنبور گزيدگی معموالً در عرض چند ساعت ناپديد میشود.
 .07اگر فرد زنبور گزيده مشكل تنفسی داشت و يا تورم شديد و سريع در محل گزش بروز كرد ،بايد به پزشك مراجعه نمايد.
 .08زنبورها و زنبورهای سرخ بهطور مكرر نیش میزنند و محل گزش آنها بهسادگی عفونی میشود.
 .09چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و آنهم در ناحیه گردن و سر بروز نمايد ،جدیتر است و میتواند تهديدكننده زندگی باشد.
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 .32فرد زنبورگزيده برای چند روز از نظر تشديد درد يا باقی ماندن تورم يا عالئم شبیه آنفوالنزا و يا تب بايتد تحتت نظتر باشتد و در
صورت بروز اين عالئم سريعاً به پزشك مراجعه شود.
 .31برای پیشگیری از بروز گزيدگیها بهطوركلی از دست زدن به جانوران گزنده خودداری نمايید.
 .30اقدامات اولیه در گزشهای معمولی زنبور شستشوی محل زنبور گزيدگی با آب و صابون است.
 .33روی محل زنبور گزيدگی كمپرس سرد يا كیسه محتوی يخ قرار دهید و بهطور متوالی هر  14دقیقه يكبار كیسته يتخ را از روی
پوستبرداريد .از قرار دادن مستقیم يخ روی پوست اجتناب نمايید و از گرم كردن موضع بپرهیزيد.
.35

برای جلوگیری از گزيدگی حشرات در هنگام سفر حشرهكش ،پشهبند و يا ديگر وسايل ايمنی را همراه داشته باشید.

 .34حشره "دراكوال " يا "بند " نه نیش میزند و نه گاز میگیرد بلكه تركیبات سمی و محركی ترشح میكند كه باعتث ايجتاد زختم
در محل عبور خود از روی پوست میشود.
 .36سم حشره "دراكوال " يا "بند " باعث ايجاد صدمات بافتی ،زخم و تتاول متیشتود .عالئتم بتهصتورت قرمتزی ،بتروز تتاول و يتا
جوشهای كوچك همراه با خارش و در انتها ورقه شدن و پوستهپوسته شدن پوست است.
.37

درمان قطعی برای سم حشره دراكوال يا بند وجود ندارد و عارضه بعد از مدتی خودبهخود خوب میشود.

.38

له شدن حشره دراكوال يا بند روی پوست و يا خاراندن پوست سبب انتشار سم و تشديد زخمهای روی پوست خواهد شد.

برای تخفیف عارضه پوستی سم حشره دراكوال ،میتوان در ساعات ابتدايی ،با آب و صابون معمولی محل عارضه را شستشتو داد
.39
و با تمیز نگهداشتن محل عارضه میتوان از بروز مشكالت ثانويه ازجمله عفونتهای باكتريايی جلتوگیری كترد همچنتین هرچته پوستت
مرطوبتر باشد شدت عارضه بیشتر است.
.52

بهطور تجربی استعمال الكل سفید بر روی موضع آلوده به سم حشره دراكوال يا بند میتواند در كاهش عالئم مؤثر باشد.

.51

با رعايت چند نكته ساده میتوانیم از خودمان در برابر گزش حشرات محافظت كنیم.

 .50برای پیشگیری از گزش حشرات میتوان عالوه بر نصب توری به پنجرهها ،پوشیدن لباسهای محافظتكننده و آستینبلند در
محیطهای باز غیرشهری ،از پشهبند و مواد حشرهكش در شب استفاده نمود.
.53
باشد.

نگهداری حیوانات خانگی باعث تجمع بیشتر حشرات میشود .بنابراين الزم است نگهداری حیوانات اهلی توأم با رعايت بهداشت

 .55اگر در محل زندگی درختان زيادی وجود دارد بايد برای پنجرههای خانه از توری استفاده شود و در پاركها از آويختن لباسها
روی درخت خودداری شود.
.54

در مناطقی كه حشرات زياد وجود دارد ،بهتر است روی پوست بدن مخصوصاً بدن كودك از كرمهای دوركننده حشرات استفاده

نمود؛ اما بايد توجه داشت استفاده دائم از اين مواد سبب حساسیت بیشتر میشود.
.56

بههیچوجه كندوی زنبورعسل را دستكاری و زنبورها را تحريك نكنید.

.57

اگر زنبور در نزديكی خود ديديد بهجای نابود كردن آن با مگسكش ،موقتاً آن منطقه را ترك كنید.

.58

از پوشیدن لباسهايی بارنگ روشن و استفاده از عطرهای تند در مناطقی كه حشرات زيادی دارند ،جدا " خودداری كنید؛ زيرا

تمام اين موارد باعث جذب زنبورها میشود .
.59
.42

در محیطهای باز ،پیراهن آستینبلند و شلوار بلند به كودكان بپوشانید.
اگر سابقه واكنش حساسیتی شديد به نیش زنبورداريد ،با پزشك خود برای مقابله با آن مشورت كنید.
پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و محرک

 .1ناخالصیهای موجود در انواع مواد مخدر ،مانند سرب در برخی موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر میباشند.
 .0مشكالت خانوادگی ،طالق ،بیكاری ،فقر و بحرانهای روحی از عوامل مستعد كننده فرد به سوءمصرف مواد میباشند.
 .3فرآوردههای تقلبی تمجیزك و نورجیزك ،نهتنها سبب ترك اعتیاد نمیشوند بلكه در اغلب آنها متواد ستمی و كشتنده وجتود
دارد.
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پیامهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها

 .5فرآوردههای مخدر و اعتیاد زای "پان " يا "پراگ "برخالف ادعای مطرحشده مبنی بر خوشبوكنندگی دهان و يا تترك ستیگار،
سبب بروز اعتیاد میگردند.
 .4مسمومیت با مواد مخدر يكی از مرگبارترين انواع مسمومیتها محسوب میگردد.
 .6آيا میدانید بر اساس گزارشهای موجود مصرف حتی يك عدد قرص اكستازی ،منجر به مرگ شده است.
 .7سوءمصرف شیشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سريعاً دگرگون و قابلشناسايی نمیكند ،ولی اعتیاد به آن بهمراتب خطرناكتتر از
مواد مخدر ديگر است.
 .8امتحان كردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روی كنجكاوی ،آغاز حركت در مسیر بیبازگشت اعتیاد است.
 .9سكتههای قلبی و مغزی ،تشنج ،نارسايی كبد و كلیه و تخريب سلولهتای مغتزی و عضتالنی از عتوارض مستمومیت بتا قترص
اكستازی و شیشه میباشند.
 .12مصرف مواد توهمزا مانند حشیش ،اكستازی LSD ،و شیشه میتوانند سبب بتروز حتوادث مرگبتار ماننتد ستقوط از ارتفتاع،
تصادف ،نزاع ،ارتكاب به جنايت و خودكشی در فرد مصرفكننده شوند.
 .11مصرف انواع داروهای هورمونی باهدف بدنسازی در جوانان میتواند سبب بروز عوارض وخیمی مانند عقیمی ،نارسايی قلبتی و
كبدی ،كوتاهی قد و بزرگ شدن سینه در مردان و پرمويی و خشونت صدا در خانمها گردد.
 .10آيا میدانید مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهای خوابآور و آرامبخش میتواند سبب بروز مسمومیتهتای شتديد و
حتی مرگ در فرد مصرفكننده گردد؟
 .13مسمومیت با مواد مخدر يكی از علل مهم مرگ ناشی از مسمومیتهای شیمیايی در بسیاری از كشورها است.
 .15قاچاقچیان برای دستیابی به سود بیشتر و برای اضافه شدن وزن مواد ،به مواد مخدر مانند ترياك ،فلز سرب میافزايند كه ايتن
امر سبب مسمومیت حاد با سرب و مرگ معتادان میگردد.
 .14استفاده خودسرانه از فرآوردههای قاچاق و بدون مجوز جهت بدنسازی و پرورش اندام در جوانان ،خطر ابتال به انواع اختتالالت
جسمی و روانی را برای مصرفكننده در بردارد.
 .16در برخی از باشگاههای بدنسازی و ورزشی داروهای هورمونی دامی به جوانتان و نوجوانتان عرضته متیشتود .فرزنتدانمان را از
عواقب مصرف اين داروها آگاه نمايیم.
 .17آيا میدانید يكی از عوارض روانی سوءمصرف استروئیدهای آنابولیك در جوانتان ،پرخاشتگری و بتروز رفتارهتای ضتداجتماعی
است؟
 .18تزريق مواد مخدر از طريق سرنگهای آلوده ،غیر استريل و مشترك با خطر بروز انواع بیماریهای عفونی خطرناك ماننتد ايتدز
و هپاتیت همراه است.
 .19استعمال سیگار در نوجوانان و جوانان ،اولین گام در جهت حركت بهسوی اعتیاد و سوءمصرف مواد است.
 .02آيا میدانید درمان اعتیاد به مواد مخدر ،فرآيندی طوالنی و زمانبر است؟
 .01هرگونه تغییرات رفتاری غیرعادی و ناگهانی مانند گوشهگیری ،بیختوابی ،بتیحوصتلگی ،پرخاشتگری ،غیبتت از محتل كتار و
تحصیل ،بینظمی و ناامیدی در فرزندان خود را جدی گرفته و در پی بررسی علت آن باشید.
 .00افزايش سطح آگاهی در مورد عوارض ويرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیری از بروز سوءمصرف مواد ،اساسیترين گتام در
مبارزه با اين بالی خانمانسوز است.
 .03مصرف نابجای استرويیدهای آنابولیك در جوانان جهت بدنسازی و رقابتهای ورزشی با خطتر بتروز عتوارض قلبتی و عروقتی
مانند ازدياد فشارخون و نارسايی قلبی همراه است.
 .05آيا میدانید موارد متعددی از مرگهای ناگهانی در اثر سوءمصرف داروهای نیروزا در ورزشكاران حرفهای در جهان گزارششده
است؟
 .04برخالف ادعای برخی سودجويان ،غرغره كردن و يا نوشیدن الكل منجر به پیشگیری و درمان بیماری كرونا نمی شود.
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پیامهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها

 .06راه های پیشگیری از مسمومیت با انواع الكل ،عدم مصرف خوراكی آن و دور نگه داشتن الكل و حالل هتای ديگتر از دستترس
كودكان است.
 .07عالئم مسمومیت با الكل ،اختالل تعادل ،دو بینی ،اختالل حافظه ،كما ،وقفه تنفسی و مرگ می باشد.
 .08الكل موجود در مشروبات الكلی ،دهان شويه ها ،ژل الكلی آتش زا می توانند ايجاد مسمومیت نمايند.
 .09متانول نوعی الكل است كه بسیار سمی بوده و در مشروبات الكلی قاچاق و دست ساز ،ضديخ و برخی از حالل ها وجود دارد.
 .32عالمت مسمومیت با متانول در چشمها ،شامل ترس از نور ،تاری ديد ،برفكی شدن ديد و كوری می باشد.
 .31سردرد ،تهوع ،استفراغ و اختالل در تعادل اسید-باز بدن فرد مسموم از عالئم مسمومیت با متتانول استت كته درصتورت عتدم
درمان منجر به مرگ فرد خواهد شد.
 .30شايعترين علت مسمومیت با متانول مصرف مشروبات دست ساز و تقلبی می باشد ..هم چنین الكل صنعتی ممكن است دارای
مقادير قابل توجهی متانول باشد.
 .33از آنجا كه متانول به عنوان حلّال در محلولهای چاپ و تكثیر ،چسبها ،رنگ و جالدهنده ،به عنوان سوخت چراغ الكلی و حتی به
عنوان يك عامل ضديخ در محلولهای شیشه شوی اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد ،ممكن است مسمومیت با اين ماده در
محیط خانه رخ دهد.
 .35باتوجه به اين كه در بیشتر اورژانسهای كشور دسترسی به امكانات آزمايشگاهی برای تعیین سطح سرمی متانول وجود ندارد،
شناسايی فرد مسموم از روی تظاهرات بالینی دارای اهمیت است و انجام اقدامات درمانی سريع ،چه بسا می تواند منجر به نجات
جان فرد مسموم شود.
 .34عاليم اولیه مسمومیت با متانول معموالً در عرض  2/4تا  5ساعت ايجاد می شود كه به صورت تهوع ،استفراغ ،درد شكمی،
سردرد ،گیجی و خواب آلودگی است .معموالً بیماران در اين مرحله به پزشك مراجعه نمی كنند.
 .36عالئم اصلی مسمومیت با متانول پس از  6تا  05ساعت آغاز می شود .ممكن است فرد دچار اختالل بینايی مانند تاری ديد ،ديد
برفكی ،تغییر میدان بینايی ،ترس از نور ،دوبینی و حتی كوری كامل شود.
 .37بعد از گذشت  05ساعت ،وضعیت بالینی فردی كه با متانول مسموم شده است ،هر ساعت بدتر می شود.تشنج و اغما از ديگر
عاليم مسمومیت با متانول است كه می تواند منتهی به مرگ شود.
 .38توصیه می شود در صورت مشاهده عالئم اولیه در فرديكه به نوعی با الكل و متانول در تماس بوده است ،فرد مسموم هرچه
سريعتر به مراكز درمانی منتقل و اقدامات درمانی برای رفع سمیت و تثبیت بیمار صورت پذيرد.
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