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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 مركز اطالع رساني داروها و سموم كارشناس  –مریم یعقوبي دكتر نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 شماره تماس واحد:

 ا هنگام بازی کودکان در فضای باز مراقب آنها باشید تا توسط گلها و گیاهان سمی مسموم نشوند. تماس پوست با برخی گیاهان مانند گزنه و ی

 به دهان بردن آنها، مانند دیفن باخیا و خرزهره، منجر به مسمومیت شدید میشود.

  در مسیر سفر توجه داشته باشید که مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا، کرچک، مخصوصا قارچ های خودرو میتواند

بسیارخطرناک و کشنده باشد. مراقب کودکان باشید و درصورت مسمومیت با این عوامل، فرد مسموم را هرچه سریعتر به نزدیکترین مرکز 

 درمانی برسانید.

 

 
 کاهش احتمال مسمومیت با گاز مونواکسید کربن )که بی رنگ و بی بو و شدیدا سمی است( باید یک سیستم تهویه هوا در محیط باشد.  جهت

ضمن اطمینان از استاندارد بودن وسایل گرمایشی )بخاری نفتی و گازی(، آبگرم کن و پکیج دیواری، دائما از سالمت عملکرد آنان اطمینان 

 دکش این وسایل را، خصوصا اگر محل جدیدی را برای گذراندن تعطیالت عید در نظر دارید، کنترل کنید.حاصل نموده و دو

  .هیچگاه در داخل اتومبیل با موتور روشن در مدت هرچند کوتاه نخوابید. این کار سبب بروز مسمومیت کشنده با مونواکسید کربن خواهد شد

 چادر، اتومبیل و دیگر محیط های بسته به منظور تأمین گرما اکیدا خودداری فرمایید. نیکی در داخل همچنین از روشن کردن گاز پیک

  چنانچه در یک محیط بسته  و دارای بخاری نفتی یا گازی دچار تهوع، سرگیجه و یا خواب آلودگی شدید، سریعا بقیه را در جریان بگذارید و

ترک کنید. هر شخصی که با گاز مونواکسید کربن در تماس بوده و دارای عالئم  اگر مشکوک به مسمومیت با مونواکسید کربن هستید محیط را

افراد مسن، زنان حامله، افرادی که دارای ناراحتی های قلبی و عروقی هستند، چنانچه  فوق میباشد باید فورا توسط پزشک معاینه شود. نوزادان،

 ورا توسط پزشک معاینه شوند.باید ف با این گاز در تماس باشند حتی درصورت نداشتن عالمت

  ساعت برطرف می 24غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند. با وجودیکه اکثر مسمومیت های غذایی ظرف 

 شوند، اما برخی از آنان مانند مسمومیت با غذاهای کنسروی میتوانند کشنده باشند.

 که دارای بسته بندی و نشان سالمت و مجوز بهداشتی هستند استفاده کنید و از خرید و مصرف  در سفر از محصوالت لبنی و خوراکی هایی

 فرآورده های خوراکی فله ای جدا خودداری نمایید.

  بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسروی ) که قبل از مصرف حرارت الزم به

ساعت( بروز میکند که  24تا  12ده است( و یا سوسیس  و کالباس آلوده بروز میکند. عالئم و نشانه های این مسمومیت با تأخیر )آنها نرسی

شامل تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عدم توانایی حرکت، اختالل تکلم، لکنت زبان، سختی بلع، خشکی و درد گلو است. مهمترین 

( در مرکز درمانی میباشد. در صورت عدم درمان ممکن است فرد Anti toxin) ین مسمومیت تجویز سریع داروی ضد سماقدام درمانی در ا

 مسموم در اثر فلج تنفسی فوت نماید.

 
 ا به یک مرکز درمانی مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم، در اثر غذا و کنسرو آلوده بروز میکند و بسیار کشنده است. بیمار مبتال باید سریع

 مجهز، جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.
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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 مركز اطالع رساني داروها و سموم كارشناس  –مریم یعقوبي دكتر نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 شماره تماس واحد:

 

 

  دقیقه میتوان از خطر مسمومیت کشنده  20چنانچه در سفر از غذای کنسرو شده استفاده مینمایید، با جوشاندن کنسرو به مدت

 بوتولیسم پیشگیری نمود.

 
  ساعت( در دمای محیط رها نکنید. برای دوباره گرم کردن  1بیش از  ساعت ) اگر هوای اتاق گرم است 2هرگز غذاهای پخته شده را بیش از

 روز باقی ماندند را مصرف نکنید. 3درجه سانتی گراد گرما دهید تا غذا بخار کند. غذاهایی که بیش از  72غذاهای باقیمانده، آنها را تا دمای 

 د. نوعی اسهال میکروبی در طی سفر و بدلیل عدم رعایت بهداشت قابل همیشه قبل از آماده کردن یا خوردن غذا، دستانتان را با صابون بشویی

انتقال است. بخاطر داشته باشید که دستانتان را پس از استفاده از سرویس بهداشتی، برداشتن گوشت خام، سیگار کشیدن، دست زدن به 

 حیوانات و دست زدن به زباله ها بشویید.

 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده عالئم  24تا  12غذایی با تأخیر ظاهر میشود. یعنی ممکن است  عالئم و نشانه های برخی از مسمومیت های

در فرد مسموم بروز نماید. عالئم و نشانه های این مسمومیت ها شامل سردرد، تهوع، تب، خستگی، استفراغ، اسهال آبکی شدید، کم شدن آب 

 بدن، ضعف و درد شکم میباشد.

 پختن غذا و خوردن آن در همان روز"ز مسمومیت غذایی: دستور طالیی پیشگیری ا" 

  غذایی مانع از بروز مسمومیت غذایی میشود. ضمن سفر از حمل گوشت و تخم مرغ خام و فرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه رعایت ایمنی

 خودداری فرمایید.

 ه و از سالمت درپوش آنها مطمئن شوید. اگر فرآورده ای ظاهر یا از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی و نشتی خودداری کرد

 بوی ناخوشایند داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید.

 

 
  در طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی از یخدان مناسب استفاده نمایید. غذاهایی که حاوی سس، تخم مرغ و خامه هستند بسیار زود

 فاسد میشوند.
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