
  . هاي خود را محافظت کنیم ها قابل پیشگیري است، خانواده آسیب ناشی از مسمومیت
  
  

  مقدمه 
بـدون  ... شیوه جدید زندگی ماشینی و دسترسی آسان ما به انواع مواد شـیمیایی، داروهـا، سـموم و    

ي، مصـرف، عـوارض، خطـرات و هشـدارهاي مربوطـه، شـیوع       رداشتن اطالعات کافی از نحوه نگهـدا 
ــزایش داده اســت    تمســمومی ــادي اف ــزان زی ــه می ــه ب ــاقی و تعمــدي را در جامع ــاي اتف ــوع . ه وق

اي حاد و مزمن در کارگران شاغل در کارخانجات صنایع شـیمیایی و نظـامی و    هاي حرفه مسمومیت
هـاي   از سوي دیگر استفاده از وسایل گازسوز و مواد شیمیایی و شوینده در منـازل و فقـدان آگـاهی   

همچنـین جـوان   . نمایـد  ها، خطرات جدي را متوجه آنان خصوصاً کودکان می نوادهکافی در اغلب خا
بودن جمعیت کشور و سایر مسایل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن و شیوع سوء مصـرف  

هاي عمدي از جمله خودکشی را نیز افزایش داده است؛ بـه طـوري کـه     مواد مخدر، تعداد مسمومیت
ن توجه بـه باورهـاي مـذهبی و سـایر عواقـب اجتمـاعی و خـانوادگی اقـدام بـه          بسیاري از افراد بدو

درمانی کنترل شـده   –ها توسط کادر پزشکی  اگرچه بسیاري از این مسمومیت. نمایند خودکشی می
ناپذیري را به پیکـره اقتصـاد، سـالمت و بهداشـت      شود ولیکن خسارات جبران و به مرگ منتهی نمی

  . انواده وارد خواهد نمودجسمی و روانی جامعه و خ
  

  گوید؟  آمار در مورد مسمومیت در ایران چه می
  . باشد نفر می 907، 1384آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت با منواکسیدکربن در سال  - 
  . باشد نفر می 4740، 1384آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد در سال  - 
ها توسط ستاد مرکزي اطالع رسانی  میتتعداد مکالمات تلفنی دریافت شده در رابطه با مسمو - 

  داروها و سموم 
  . تماس تلفنی بوده است 1000حدود  1384وزارت بهداشت در سال  - 
تعداد مسمومین بزرگسـال مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان لقمـان حکـیم تهـران بـه عنـوان            - 

مورد در سال است کـه از ایـن تعـداد حـدود      30000ها حدود  بیمارستان مرکزي مسمومیت
هـاي ویـژه    نفر از ایشان در بخش مراقبت 500شوند و به طور متوسط  نفر بستري می 12000

  . گردد منجر به فوت می%) 1(مورد  120بستري و متاسفانه 
حـدود   1384از تعداد اطفال مسموم مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران در سال  - 

  . وت گزارش شده استمورد منجر به ف 40نفر بستري و متاسفانه  3650
  

  گوید؟  آمار در مورد مسمومیت در دنیا چه می
میلیون مورد مسمومیت به مراکز کنترل مسمومیت آمریکا گـزارش شـده    2/2تقریباً  2000در سال 

آمار مرگ و میـر ناشـی از مسـمومیت    . سال رخ داده است 6از آنها، در کودکان زیر % 52که بیش از 



از موارد مسمومیت % 90بیش از . نفر بوده است 10556میالدي،  2000ال ایاالت امریکا در س 8در 
  . در منزل رخ داده است

ترین موارد مسمومیت در بزرگساالن ناشـی از داروهـاي مسـکن، آرامـبخش، ضـد افسـردگی و        عمده
ها در اثـر خـوردن    در کودکان مسمومیت. همچنین محصوالت پاك کننده و گزش یا نیش بوده است

میایی و بهداشتی، مواد شوینده، اجسام قابل بلع مثل بـاطري، داروهـا و گیاهـان آپارتمـانی     مواد شی
آور،  از میان داروها، بیشترین موارد مسمومیت ناشـی از داروهـاي مسـکن و خـواب    . سمی بوده است

کوکائین، متادون و از میان غیرداروهـا بیشـترین مسـمومیت ناشـی از      ،ترکیبات مخدر مثل هروئین
  . بوده است الکل

داروها، گـاز منواکسـید کـربن و دیگـر گازهـاي      : زا عبارتند از ترین عوامل مسمومیت بطور کلی عمده
سمی، سموم دفع آفات، محصوالت بهداشتی، شوینده و آرایشی موجـود در منـازل، گیاهـان سـمی،     

الـذکر و   فـوق ها، غذاي آلوده به سموم، مواد شیمیایی، بـا توجـه بـه مطالـب      فلزات سنگین، گزیدگی
هاي فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در راستاي افـزایش   رسد انجام فعالیت آمارهاي موجود، به نظر می

هـا، کمـک    هـا و تبعـات آن در جامعـه و خـانواده     تواند عالوه بر کاهش مسـمومیت  دانش عمومی می
  . درمانی نماید –هاي بهداشتی  شایانی به کاهش هزینه

هـا در نظـر    اي را بـه مناسـبت پیشـگیري از مسـمومیت     از کشورها هفته به همین منظور در بسیاري
و دقیقـاً  ) مـارس  26 – 19(سال است که هفته سوم مـارس   70در ایاالت متحده بیش از . اند گرفته

  . اند ها نامگذاري نموده یک هفته قبل از پاکیزگی عمومی را به نام هفته پیشگیري از مسمومیت
شـده و همچنـین بـا در نظـر گـرفتن شـرایط خـاص جغرافیـایی، فرهنگـی و          با عنایت به موارد یاد 

» هـا  پیشـگیري از مسـمومیت  «اجتماعی ایران، مقرر شده است هفته اول اسفند ماه به عنوان هفتـه  
هـا و چگـونگی    هاي پیشگیري از بروز انـواع مسـمومیت   نامگذاري شود و در این هفته درخصوص راه

ت اولیه در مواجهه با فرد مسموم، نسبت بـه اطـالع رسـانی و آمـوزش     کنترل آن و نحوه انجام اقداما
  . عمومی به صورت گسترده اقدامات الزم انجام پذیرد

بـه برگـزاري    ممعاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی زنجان مفتخر است براي نخستین بار اقـدا 
  . بنماید 1386ها در هفته اول اسفند  جشنواره پیشگیري از مسمومیت

  
  ها  اهداف کلی پیشگیري از مسمومیت

 ها  ارتقاء فرهنگ و دانش عمومی جامعه درخصوص پیشگیري از مسمومیت •
آموزش عمومی جهت پیشگیري از بروز مسمومیت و در صورت بروز، انجام اقـدامات اولیـه و    •

 ضروري درمانی در اقشار مختلف جامعه 
 ارتقاء سطح سالمت و بهداشت عمومی جامعه  •
 ها  گ و میر ناشی از مسمومیتکاهش مر •

  
  



 ها  اهداف اختصاصی هفته پیشگیري از مسمومیت
 ها  کاهش مراجعه به اورژانس •
 مواد شیمیایی و سموم  دانش جامعه درخصوص داروها، ارتقاء •
 هاي اتفاقی و شغلی  آموزش در جهت پیشگیري از مسمومیت •

 یمیایی در جامعه هاي دارویی و ش هاي مربوط به درمان مسمومیت کاهش هزینه •
 آموزش نحوه برخورد با موارد مسمومیت در منزل  •

 آموزش عمومی نحوه برخورد با حوادث شیمیایی  •
  

  ها  اسامی روزهاي هفته پیشگیري از مسمومیت
  صنعتی  –اي  هاي حرفه روز پیشگیري از بروز مسمومیت - 1
 روز پیشگیري از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد در جوانان  - 2
 ها در اطفال  شگیري از بروز مسمومیتروز پی - 3
 ها با مواد شیمیایی و شوینده خانگی  روز پیشگیري از بروز مسمومیت - 4
 روز پیشگیري از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و آالینده محیط زیست  - 5
 روز پیشگیري از بروز مسمومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی  - 6
 ها  گزیدگیروز پیشگیري از بروز مسمومیت ناشی از  - 7

  
  هاي شغلی  مسمومیت
  باشند؟  زا می دانید مواد زیادي در محیط کار مضر و مسمومیت آیا می

هـاي   توانند مسمومیت می... فلزات و عناصري که در محل کار ما هستند مثل سرب، کادمیوم، کلر و 
  . حاد و مزمن ایجاد کنند

  
  مسمومیت ناشی از سرب چیست؟ 

سرب به عنوان یک سم بـالقوه اسـت و وقتـی بـه     . ر صنایع مختلف استسرب پرمصرفترین فلزات د
  . کند، اما در مقادیر باال پیامدهاي ناگواري دارد مقدار کم وارد بدن شود مشکلی ایجاد نمی

  
  کند؟  از چه راههایی سرب افراد را آلوده می

آنها سرب وجـود دارد،  هاي دیوار منازل که در ساختمان  غذا و هواي آلوده، رنگ سرب از طریق آب،
ســازي، صــنایع  ســازي، صــنایع چــوب، رنگســازي، ســرامیک و الســتیک در صــنایعی ماننــد بــاطري

  . شود وارد بدن انسان می.... ها، سوخت اتومبیل و  کش حشره
  
  



  عوارض دیررس ناشی از سرب چیست؟ 
  ري و حافظه کم خونی، پوکی استخوان، اختالل در تمرکز، کاهش بهره هوشی، اختالل در یادگی

مغزي تکامل پیدا نکرده است، مقـادیر بیشـتري سـرب     –در کودکان به دلیل اینکه سدخونی  :نکته
کنـد و   گردد و عوارض عصـبی بیشـتري بـه بـدن آنهـا وارد مـی       دستگاه عصبی مرکزي آنها میوارد 

  . تر است مسمومیت مغزي ناشی از سرب در آنها شایع
  

   مسمومیت شدید ناشی از سرب چیست؟
  . هاي شدید شکم و سفتی آن احساس طعم فلزي در دهان، کرامپ

  
  توان از بروز مسمومیت با سرب جلوگیري کرد؟  چگونه می

هایی که احتمال وجود سرب هست، مثل مراکـز شـهرها، پمـپ     استفاده از ماسک در مکان •
 ... بنزین و 

و دوش گرفتن قبـل   به منزل ههاي کلیه مشاغل درگیر با سرب قبل از مراجع تعویض لباس •
 از ترك محیط کار 

 هاي کودکان قبل از غذاخوردن  شستن دست •
 زندگی  قطع منابع آلودگی در محیط کار و •
 مصرف کمتر از غذاهاي آماده و کنسرو شده  •
 . کنند  مشخص کردن سطح سرمی سرب در زنان بارداري که در مناطق آلوده زندگی می •

ز مسهل، ایجاد استفراغ، درمان با چند شالته کننده براي مسمومین نوشیدن شیر، استفاده ا •
 . گردد در بیمارستان توصیه می

  
  مسمومیت با کادمیوم چیست؟ 

سـازي،   کادمیوم محصول همراه با سرب و روي در معدن و کارخانه ذوب و تصـفیه اسـت، در بـاطري   
دهـا وجـود داشـته    اگـر در آب، خـاك و کو  . ها و پالستیک وجـود دارد  آبکاري، لحیم کاري، در رنگ

وجـود دارد کـه راه اصـلی     همین طور اکسید کادمیوم در سیگار. شود باشد، توسط گیاهان جذب می
تمـاس طـوالنی مـدت بـا مقـادیر کـم کـادمیوم        . جذب آن از راه تنفس توسط افراد سیگاري اسـت 

  . ها شود تواند منجر به آسیب ریه و آمفیزم، بیماري کلیوي و آسیب به استخوان می
  
  آورد؟  یا منواکسیدکربن مسمومیت شدید بوجود میآ
. افتـد  مزه است، مسمومیت از آن به راحتـی اتفـاق مـی    بو و بی رنگ، بی ون منواکسید کربن گاز بیچ

ها در گاراژ، جوشکاران اتیلن و معدنچیان در معرض خطر مواجهه بـا ایـن گـاز     مشاغلی مثل مکانیک
هاي باالتر دچار تهـوع،   آلودگی و در غلظت گیجی، خوابهستند و در صورت استنشاق دچار سردرد، 

  . شوند مرگ می استفراغ، غش، کما و



  
  چه افرادي در معرض خطر بیشتري قرار دارند؟ 

  جوشکارها - 1
 ها  مکانیک - 2
 ها  نشان آتش - 3
 کنند  افرادي که با مواد آلی شیمیایی کار می - 4
 هاي فلزي  افراد شاغل در صنعت سفیدکننده - 5

 هاي اتوبوس  رمینالافراد شاغل در ت - 6
 افسران پلیس  - 7
 رانندگان تاکسی  - 8
هاي نفتـی جهـت گـرم کـردن محـیط کـار        هاي بسته از چراغ تمام کارگرانی که در محیط - 9

 . کنند استفاده می
هـاي بـدون دودکـش     هـایی کـه بـراي گـرم کـردن منـزل از بخـاري        تمام خانواده - 10

 . کنند هاي نفتی استفاده می غیراستاندارد و چراغ
  

  ه مشکوك به سمیت مونواکسید کربن هستیم چه کنیم؟ چنانچ
   :توانیم جان مصدومین را نجات دهیم با انجام اقدامات زیر می

 . مصدوم را سریعاً به هواي آزاد انتقال دهیم •

 . سریعاً به اورژانس تلفن بزنیم و کمک بخواهیم •
 . را شروع کرد% 100براي بیمار بیهوش سریعاً باید استفاده از اکسیژن  •
 . اگر بیمار دچار قطع تنفس شده سریعاً باید عملیات احیاء قلبی عروقی شروع شود •

  
ها خود نباید در معرض گاز مونواکسـید   همیشه باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که کمک کننده

  . توانند کمک کنند بصورت طوالنی مدت باقی بمانند زیرا خودشان مصدوم خواهند شد و دیگر نمی
  
  ه کنیم تا احتمال مسمومیت با مونواکسید کربن را به حداقل برسانیم؟ چ

در محیط کار هرگونه وضعیتی که می تواند منجر به مسمومیت با منواکسید کـربن شـود را    - 1
  . به کارفرما اطالع دهید

یشه نسبت به وضعیت تهویه محیط کار و منزل هشیار باشـید مخصوصـاً اگـر از وسـیله     مه - 2
 . کنید ی استفاده میگرمازاي احتراق

آلودگی داشتید سریعاً بقیه را در جریان بگذارید و اگر  چنانچه حالت تهوع، سرگیجه وخواب - 3
 . مشکوك به مسمومیت با مونواکسید کربن هستید سریعاً محیط را ترك کنید



چنانچه به دکتر مراجعه کردید حتماً به پزشک اطالع دهید که احتماالً در محیط آلوده بـه   - 4
 . اید اکسید کربن بودهمونو

 . بسته از وسایل احتراقی غیراستاندارد استفاده نکنید هاي در هرگز در محیط - 5
  

  چه زمانی نیاز به پزشک داریم؟ 
داراي عالیم مالیم تـا متوسـط اسـت بایـد فـوراً       در تماس بوده و COهرشخصی که با گاز  - 

  . توسط پزشک معاینه شود
ز در تماس باشند حتی در صورت نداشـتن عالمـت حتمـاً    نوزادان و پیرها چنانچه با این گا - 

 . باید توسط پزشک معاینه شوند
حتمـاً بایـد    COهاي قلبی عروقی هستند در صورت مواجه با گاز  افرادي که داراي ناراحتی - 

همچنین زنان حامله باید فوراً معاینه گردند زیـرا ممکـن اسـت    . توسط پزشک معاینه شوند
 . که عالیمی در مادر مشاهده نگردد ر حالیجنین آسیب دیده باشد د

  
  مسمومیت با کلر چه عوارضی دارد؟ 

سـازي کـاربرد    عنوان ضدعفونی کنده در تصفیه آب، سفیدکننده در استخر شنا، پالستیکه گاز کلر ب
  . دارد

 کند که سبب آسیب سـلول  کلر با آب مخاط دستگاه تنفس واکنش داده و تولید اسیدکلرودریک می
عالیـم  . شـود  هـاي هـوایی، تحریـک چشـم و اشـک ریـزش مـی        تحریـک راه  اري تنفسی وهاي مج

مسمومیت به شکل درد، سوزش در پشت جناق سینه، سفتی قفسه سینه، تنگی نفـس، سـرفه و ادم   
  . شود ریوي می

  
  هاي محیط زیست  صنعتی و آالینده -اي هاي حرفه پیشگیري از بروز مسمومیت

  . ها مؤثر باشد کار در پیشگیري از بروز مسمومیترعایت اصول ایمنی در محیط  - 1
در کارخانجات تولیدي مواد شیمیایی اصول ایمنی ارائه شـده توسـط مسـئولین فنـی بایـد       - 2

 . رعایت شود کامالً
ترین و در عـین   استفاده از وسایل ایمنی مانند ماسک، دستکش و کفش ایمنی یکی از ساده - 3

 . باشد مسمومیت صنعتی میهاي پیشگیري از بروز  حال مهمترین راه
 . اي، مسئولین را آگاه سازید در صنایع شیمیایی در صورت بروز هر حادثه - 4
 . در هنگام کار با مواد شیمیایی، از خوردن آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز کنید - 5
رعایت بهداشت فردي و استحمام پس از کار با مواد شیمیایی، از انتقال آلودگی بـه محـیط    - 6

 . کند وگیري میخانه جل

هـاي   هـاي ورود سـموم بـه بـدن در محـیط      دانید راه تنفسی و پوستی مهمتـرین راه  آیا می - 7
 باشند؟  صنعتی می



هاي شـیمیایی و بـه دسـت انسـان، امـروزه بـه        آلودگی روزافزون هوا، آب و خاك با آالینده - 8
 . ناپذیر مبدل شده است معضلی جبران

هاي فسـیلی ماننـد نفـت و گـاز سـبب       ها و سوخت کارخانجات و صنایع شیمیایی، اتومبیل - 9
 . شوند آلودگی هوا و مسمومیت انسان می

توانـد سـبب آلـودگی آب و     رویه و غیراصولی سموم شیمیایی در کشاورزي مـی  استفاده بی - 10
 . خاك گردد

هـا سـبب مسـمومیت     هاي جـاري ماننـد رودخانـه    ورود سموم و پسماندهاي صنایع به آب - 11
 . دشو آبزیان و انسان می

تعـویض روغـن اتومبیــل و رهـا ســاختن روغـن مســتعمل بـر روي خــاك سـبب آلــودگی        - 12
 . شود ناپذیر محیط زیست می برگشت

تواننـد سـبب بـروز انـواع      هـاي کشـاورزي مـی    وجود باقیمانده سموم دفع آفات در فرآورده - 13
 . سرطان در انسان گردد

گیـري و بخـار    گام سوختدانید سر ریز شدن بنزین از مخزن سوخت اتومبیل در هن آیا می - 14
 تواند سبب آلودگی هوا شود؟  شدن آن می

تواند منجر بـه بـروز    وه بر کاهش میدان دید میالآلودگی هوا، ع وجود ذرات معلق ناشی از - 15
 . هاي مزمن و حاد تنفسی مانند آسم، برونشیت و سرطان ریه شود بیماري

سـازي،   سـازي، پالسـتیک   رنـگ  سازي، کارگران شاغل در برخی از صنایع ماند صنایع باطري -16
صنعت چاپ و پاالیش نفت و معادن، در معرض خطر مسمومیت بـا فلـزات سـنگین ماننـد     

 . باشند سرب، ارسنیک و کادمیوم می

توانند سبب  هاي فسیلی مانند نفت، گازوئیل، بنزین وگاز طبیعی می احتراق ناقص سوخت - 17
 . تولید گاز سمی منوکسید کربن شود

 . شود سبب بروز سرطان ریه می) آزبست(تنشاق ذرات حاصل از پنبه نسوز دانید اس آیا می - 18
گردد بلکـه جـذب پوسـتی آن     استفاده از متانول نه تنها سبب ضدعفونی شدن پوست نمی - 19

 . کودکان خطرناك باشد رتواند خصوصاً د می
تواند در کارگرانی کـه در عمـق زمـین ماننـد      مسمومیت ناشی از گاز سولفید هیدروژن می - 20

 . چاه و قنات مشغول به کار هستند ایجاد خفگی و مرگ نماید
عدم استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک، لباس نفوذناپذیر و دستکش در کشاورزان در  - 21

 . تواند سبب بروز مسمومیت گردد می ،هنگام سمپاشی مزارع و باغات
  

  سوء مصرف داروها و مواد و مسمومیت با آنها 
گرچـه هـر روز    آمـده اسـت و   اي در عضـل پیچیـده  مروها در دنیـا بـه صـورت    امروزه سوء مصرف دا

هاي مضرتري به وجـود مـی    گردد، متاسفانه فراورده راهکارهاي جدیدي براي اجتناب از آن اتخاذ می
  . ابجا از داروها به دو صورت استنگردند استفاده  کنندگان می آیند که خوشایند مصرف



که با اهداف مختلفـی اعـم از بـاال بـردن کـارایی، کسـب مقـام        سوء مصرف داروها در ورزش  -1
دانیم ورزش و فعالیت فیزیکی  همان طور که می. باشد می... قهرمانی، برآورده کردن نیازهاي مادي و 

هـم  . هاي مهم سالمتی است، اما در این صورت فقط رسیدن به اهداف باال مدنظر فرد اسـت  از نشانه
کنندکه داراي عـوارض مـزمن و حـاد     حرك به عنوان دوپینگ استفاده میاکنون بیشتر از داروهاي م

ها، برافروختگی است و در صورت مسمومیت شدید  قراري، لرزش اندام هاي مغزي، بی مانند خونریزي
هاي قلبی و متعاقب آن مرگ  نظمی با این گروه از داروها، سکته مغزي ناشی از خونریزي مغزي و بی

. اکنون اکثر کشورهاي دنیا نظارت شدیدي روي این گـروه از داروهـا دارنـد    هم. دتواند اتفاق بیفت می
امـا در  . هاي بسیاري ناشی از سوء استفاده از این داروها در بین ورزشکاران اتفاق افتاده اسـت  مرگ

چون عوارض اینگونه داروها در درازمـدت  . ایران استفاده از استروئیدهاي آنابولیزان بسیار شایع است
شوند و متاسفانه مسمومیت ناشی از آنها را زمانی دریافت خواهنـد   آید، افراد متوجه نمی ه وجود میب

د سرطان کبد، عوارض قلبی عروقی، باال رفـتن کلسـترول،   نتوان کرد، عوارضی مان کرد که کاري نمی
من دیگـر،  و بسیاري از عـوارض حـاد و مـز   ... باال رفتن فشارخون، اختالالت جنسی در زنان و مردان

کنـد، بایـد    براي جلوگیري از این خطر بالقوه که تمامی ورزشکاران اعم از پیر و جوان را تهدیـد مـی  
هـا و همچنـین بـاال بـردن آگـاهی مـردم از        راهکارهاي اساسی ماننـد مـدیریت سـالمت در باشـگاه    

  . مسمومیت ناشی از مصرف دارو به منظور باال بردن کارایی، انجام داد
  
اي، آرامش کوتاه  گردان و مخدر به منظور ایجاد شادي لحظه ف داروهاي روانمصر سوء -2

  .... مدت و 
بـه   جهانی است و افـراد سـودجو   هاي بزرگ جامعه مخدر از دغدغه گردان و استفاده از داروهاي روان

سـت  انـد، بعضـی از آنهـا غیرقـانونی ا     درآمد انواع آن را به صورت قاچاق وارد بازار کرده کسبمنظور 
ابتـدا از کشـور آمریکـا وارد انگلـیس شـده اسـت و هـم        . ها است مثل اکستازي که از گروه آمفتامین

ـ گیـر شـده اسـت و در دنیـاي پزشـکی هـیچ جایگـاهی         اکنون مانند طـاعون در جهـان همـه     .داردن
عوارضـی ماننـد از دسـت داده    . بسیار مهلک و وحشـتناك اسـت   مسمومیت مزمن ناشی از این دارو

، کاهش آب بدن مخصوصاً اگر با الکل )ناپذیر است ه علت عملکرد خاصی که دارد و برگشتب(حافظه 
هـا، تـاري    هاي ناشی از آن با عالئم قفل شـدن دنـدان   مرگ. گردد مصرف شود که منجر به مرگ می

دید، آسیب مغزي، افسردگی، توهم، لرز و آسیب کبدي، خونریزي داخل جمجمه ناشی از باال رفـتن  
  . همراه است فشار خون

  
  اي کشنده و خطرناك  هروئین ماده

یکی از مهمترین عوارض هروئین ایجاد وابستگی شدید در فـرد اسـت و درمـان اعتیـاد بـه هـروئین       
زیـرا  . روند اکثر معتادان به هروئین پس از یک دوره ترك، مجدداً به سراغ آن میبسیار مشکل است، 

در عین . زه با آن براي فرد بسیار سخت و دشوار استوسوسه مصرف هروئین بسیار قوي است و مبار
بـراي مثـال قاچاقچیـان بـه هـروئین، خـاك، آرد و       . اخالصی باالیی دارندنحال بسیاري از این مواد 



اك، گـریس، پـودر اسـتخوان و خـون حیوانـات را اضـافه       یـ کنند و به تر یبسیاري مواد دیگر اضافه م
ناخالصی حشیش هم فضوالت حیوانی است، . دآورتر شودکنند تا حجم آن بیشتر و فروششان سو می

  . گردد هاي خطرناکی می که مصرف آن منجر به مسمومیت
  »!هرقدر هم شخص قوي باشد، مصرف تفریحی مواد مخدر مساوي است با اعتیاد تا آخر عمر«

  
  هاي غلط و خطرناك ترك اعتیاد  نکاتی در مورد درمان

لذا بجـز  . سخت نیاز به یک درمان تخصصی و دقیق دارد عنوان بیماري پیچیده وه اعتیاد ب - 
  . روانپزشکان و پزشکان دوره دیده، هیچ کس صالحیت درمان اعتیاد را ندارد

حـرك همچـون   اعتیـادآور همچـون اکسـتازي، مـواد م    استفاده از داروهاي خطرناك و بعضاً  - 
کنـد   ان اعتیـاد نمـی  شیشه، استفاده از مخدرهاي قویتر مانند هروئین نه تنها کمکی به درم

 . بلکه مشکل را دوچندان خواهد کرد
تواند خطراتی را  استفاده از مشروبات الکلی یا حشیش در درمان اعتیاد جایگاهی ندارد و می - 

 . بر داشته باشد براي بیمار در
  

  آنچه خانواده معتاد باید بداند 
بـه عنـوان یـک عـادت     بیماري درمـان دارد ولـی اعتیـاد    . ه بیمارين اعتیاد یک عادت است - 1

  . درمان ندارد و باید کنترل شود
شروع به ترك اعتیاد به معنی کنارگذاشتن مطلق اعتیاد نیست، ممکن است معتاد در طول  - 2

کند ایـن اسـت    ترك دچار لغزش و حتی عود گردد اما آنچه انسان را به موفقیت امیدوار می
و یا حتی عود اعتیاد، ناامیـد شـد و    نباید با لغزش. که فرد پشیمان شود و به درمان برگردد

در چنین زمـانی خـانواده بـه هـیچ عنـوان نبایـد برخـورد        . انی کردولیاقتی و نات احساس بی
 تبایسـ  نامناسب و پرخاشگرانه داشته باشند و نباید او را تحقیر کنند و بلکـه بـرعکس مـی   

 . نفس او را تقویت کنند و او را به درمان بازگردانند هاعتماد ب

اش در زمـان طـوالنی    اي ترك اعتیاد هر زحمت و تالشی نتیجـه دارد حتـی اگـر نتیجـه    بر - 3
گـذاري و   گیـرد نـوعی سـرمایه    اي که براي ترك اعتیـاد صـورت مـی    هر هزینه. حاصل شود

 . انداز است و در هر شرایطی کمتر از هزینه مصرف مواد مخدر خواهد بود پس

اعتیاد و یا بهتر بگویم عادات جـزء زنـدگی   . هدخوا زندگی با معتاد صبر و حوصله فراوان می - 4
از تجربـه اعتیـاد و   . ما انسانهاست و مبارزه با عادات ناپسند و مضر جزئی از زنـدگی ماسـت  
 . تجربه ترك آن باید حداکثر استفاده ار خصوصاً در تربیت فرزندان نمود

شـیوه   هر عادت زشت نشان دهنده یک نقطه ضعف در شخصـیت، تربیـت، شـیوه تفکـر یـا      - 5
 . ضعف را شناسایی و به اصالح آن بپردازیم طزندگی است با بروز هر عادت نقا

ات ما و رفتارهاي غلـط مـا بسـتگی دارد قبـل از     عبروز بعضی از عادات به شیوه زندگی، توق - 6
 . جستجوي عامل اعتیاد در بیرون به خودمان نگاه کنیم شاید علت را پیدا کنیم



والدین ایرادگیـر، والـدین متعصـب و بـدون انعطـاف، والـدین        ،مهاي متشنج و ناآرا خانواده - 7
 . معتاد پرورند... خیال و  بی

اشتیاق براي رسـیدن بـه هـدف     کسانی در کنترل این عادت موفقند که با هدفی متعالی، با - 8
ها نهراسند، در همه حال سعی کنند امیدوار  خود با سختی و تالش قدم بردارند، از شکست

ل شکست خود را شناسایی و کنار بگذارند و عوامل موفقیت خود را تقویت تمام عوام. باشند
و تالش خود جلب کنند و خانواده نیز براي موفقیت آنها حمایت خانواده را با صداقت . کنند

باید منظم و امیدوارانه زندگی کرد و عادات خوب را در زندگی . از هیچ تالشی فروگذار نکند
 . ایجاد نشودتقویت نمود تا عادات زشت 

  
در انتها باید گفت مصرف دارو براي به دست آوردن سالمتی است و اگر فـردي سـالمتی خـود را بـا     
خوردن دارو براي رسیدن اهداف واهی قدرت، مقام قهرمانی و یا در بعد مواد مخـدر بـراي احسـاس    

  . گردد اش می ادهبار خواهد بود و منجر به نابودي خود و خانو سفأسرخوشی استفاده کند، بسیار ت
  

  : هاي ناشی از مصرف الکل و نیکوتین پیشگیري از مسمومیت
کننـد کـه در    لذت، از الکل و دخانیـات اسـتفاده مـی    کنندگان به منظور احساس سرخوشی و مصرف

گردند که  دچار افسردگی و پوچی می یکنند یعن سفانه نتیجه کامالً معکوس را دریافت میأنهایت مت
  . ده از مقادیر باال خواهند شدمجبور به استفا

  
  : مسمومیت ناشی از الکل

تواند منجر به شـوك و کمـا و حتـی مـرگ      ت قلبی که مینااختالالت گوارشی، کاهش تنفس و ضربا
بهتـرین  . شود عوارض مسمومیت با الکل بر روي سیستم اعصـاب مرکـزي کـامالً تائیـد شـده اسـت      

براي جبران کم آبـی  ري تنفس، مایعات داخل وریدي عملکرد در درمان مسمومیت ناشی از آن برقرا
  . باشد از بدن می) الکل(و همچنین خروج سم 

  
  : مسمومیت ناشی از دخانیات

کشند و عوارض حـاد   سیگار در بین جوانان شایعتر است طوري که تقریباً یک سوم بالغین سیگار می
  . گذارد نیز بجا میو مزمن نه تنها براي استفاده کننده بلکه براي اطرافیان وي 

  
  : عوارض سیگار

  ... هاست از جمله سرطان ریه، دهان، لب، حنجره و  سیگار یکی از علل مهم بسیاري از سرطان
سیگار موجب اختالل در تمـام اعضـاي بـدن از    . دهند ساالنه چهارصدهزار مرگ به سیگار نسبت می

هـاي   پـژوهش . هـاي معـده اسـت    خـم گردد و از علل ایجادکننده ز جمله دستگاه گوارش و تنفس می
  . تواند باعث اختالل در متابولیسم داروها و در کبد شود دهد که سیگار می علمی نشان می



  
  : هاي پیشگیري از مسمومیت ناشی از سیگار راه

 ممنوعیت استفاده از سیگار در اماکن بسته مانند اتاق  •
 تشویق به ورزش و فعالیت حرکتی در جوانان  •

 سیگار به هر عنوان عدم تبلیغات  •
 ممنوعیت استفاده از سیگار در اماکن عمومی  •

  
  : مواظب این مسیر خطرناك باشید

اعتیـاد،  از درصد معتادان بـه مـواد مخـدر قبـل      60بیش از  تحقیقات نشان داده که: سیگار - 1
کشـند   احتمال مصرف حشیش توسـط جوانـانی کـه سـیگار مـی      .اند کرده سیگار مصرف می
  . ها است از سایر جوانان همسن آنیکصد بار بیشتر 

 . تر است باید بدانیم که حشیش دروازه ورود به مصرف مواد خطرناك: حشیش - 2
 . نشست و برخواست با افراد حشیشی یعنی آشنایی با تریاك: تریاك - 3
نامنـد، یعنـی    رسـد کـه آن را تحمـل مـی     فرد معتاد به تریاك، بتدریج به حالتی می: تحمل - 4

رسـد و ایـن اتفـاق وضـعیت خطرنـاکی       قبلی به حس همیشگی نمیشخص دیگر با مقادیر 
 . کند چون فرد به مرور دفعات مصرف و مقدار مصرفش را زیاد می. است

چون مخارج مصرف تریاك زیاد است و بدنبال پدیـده تحمـل مقـدار مصـرف فـرد      : هروئین - 5
 . ناکتري برودتر، ارزانتر و خطر کند، شخص مجبور است به سراغ ماده قوي افزایش پیدا می

آیـد و در نتیجـه    وقتی یک نفر به هروئین معتاد شد باز پدیده تحمل به سراغش می: تحمل - 6
 . یابد بدنبال افزایش مصرف، روش مصرف آن هم تغییر می. یابد مصرفش افزایش می

به خاطر مخارج سنگین مواد، فرد مجبور اسـت بـه جـاي مصـرف بیشـتر آن، روش      : تزریق - 7
 . شود معموالً تزریق از این جا آغاز می. را جایگزین کند تري استفاده سنگین

هـاي ایـدز، کـزاز، هپاتیـت، آبسـه مغـزي، آبسـه         توان از بیماري از عوارض تزریق می: مرگ - 8
 . مرگ ناگهانی نام برد پوستی، شوك، مسمومیت، مننژیت، عفونت قلب و

  
  پیشگیري از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد در جوانان 

ها صـورت گرفتـه    در طول تاریخ، رواج مصرف مواد مخدر با هدف استعمار ملتدانید  آیا می - 1
  . است

هاي موجود در انواع مواد مخـدر، در برخـی مـوارد از خـود مـاده مخـدر مرگبـارتر         ناخالصی - 2
 . باشند می

هاي روحی از عوامل مستعدکننده فرد بـه   مشکالت خانوادگی، طالق، بیکاري، فقر و بحران - 3
 . باشند مواد میسوء مصرف 



شوند بلکه در اغلب  هاي تقلبی تمجیزك و نورجیزك، نه تنها سبب ترك اعتیاد نمی فرآورده - 4
 . آنها مواد سمی و کشنده وجود دارد

برخالف ادعاي مطرح شده مبنی بـر خوشـبوکنندگی   » پان«خدر و اعتیادزاي مهاي  فراورده - 5
 . گردند دهان و یا ترك سیگار، سبب بروز اعتیاد می

 . گردد ها محسوب می مسمومیت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت - 6
موجود مصرف حتی یک عدد قرص اکستازي، منجر به مـرگ  دانید براساس گزارشات  آیا می - 7

 . شده است
و از روي کنجکـاوي، آغـاز حرکـت در مسـیر      نامتحان کردن مصرف مواد در جمـع دوسـتا   - 8

 . بازگشت اعتیاد است بی
هاي مغزي و عضـالنی   قلبی و مغزي، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلولهاي  سکته - 9

 . باشند از عوارض مسمومیت با قرص اکستازي می
توانند سبب بـروز حـوادث مرگبـار     می LSDزا مانند حشیش، اکستازي و  مصرف مواد توهم - 10

 . ندکننده شو مانند سقوط از ارتفاع، تصادف، نزاع و خودکشی در فرد مصرف

توانـد سـبب بـروز عـوارض      مصرف انواع داروهاي هورمونی با هدف بدنسازي در جوانان می - 11
عقیمی، نارسایی قلبی و کبدي، کوتاهی قد و بزرگ شدن سـینه در مـردان و   وخیمی مانند 

 . پرمویی و خشونت صدا در خانمها گردد
توانند  بخش می و آرام آور دانید مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهاي خواب آیا می - 12

 هاي شدید و حتی مرگ در فرد مصرف کننده گردد؟  سبب بروز مسمومیت
هـاي شـیمیایی در    هـم مـرگ ناشـی از مسـمومیت    مخدر یکی از علـل  ممسمومیت با مواد  - 13

 . بسیاري از کشورها است
هاي قاچاق و بدون مجوز جهت بدنسازي و پـرورش انـدام در    ه از فرآوردهناستفاده خودسرا - 14

 . دارد بر ان، خطر ابتال به انواع اختالالت جسمی و روانی را براي مصرف کننده درنجوا
 نـوعی از هورمـون  (دانید یکی از عوارض روانی سوء مصرف اسـتروئیدهاي آنابولیـک    آیا می - 15

 باشد؟  در جوانان، پرخاشگري و بروز رفتارهاي ضداجتماعی می) هاي جنسی
ي آلوده، غیراسـتریل و مشـترك بـا خطـر بـروز انـواع       ها تزریق مواد مخدر از طریق سرنگ -16

 . هاي عفونی خطرناك مانند ایدز و هپاتیت همراه است بیماري
ان، اولین گام در جهت حرکت به سـوي اعتیـاد و سـوء    ناستعمال سیگار در نوجوانان و جوا - 17

 . مصرف مواد است
 بر است؟ نی و زمانالدانید درمان اعتیاد به مواد مخدر، فرآیندي طو آیا می - 18
حوصـلگی،   خـوابی، بـی   گیـري، بـی   هرگونه تغییرات رفتاري غیرعادي و ناگهانی مانند گوشه - 19

نظمی و نا امیدي در فرزنـدان خـود را جـدي     پرخاشگري، غیبت از محل کار و تحصیل، بی
 . گرفته و در پی بررسی علت آن باشید



پیشـگیري از بـروز    افزایش سطح آگاهی در مورد عوارض ویرانگر اعتیاد و آمـوزش صـحیح   - 20
 . ترین گام در مبارزه با این بالي خانماسوز است سوء مصرف مواد، اساسی

 . شود استعمال سیگار سبب بروز انواع سرطان مانند سرطان مري، ریه، مثانه می - 21
هـاي ورزشـی بـا     مصرف نابجاي استروییدهاي آنابولیک در جوانان جهت بدنسازي و رقابت - 22

 . وقی مانند ازدیاد فشارخون و نارسایی قلبی همراه استخطر بروز عوارض قلبی و عر
هـاي ناگهـانی در اثـر سوءمصـرف داروهـاي نیـروزا در        دانید موارد متعددي از مـرگ  آیا می - 23

 اي در جهان گزارش شده است؟  ورزشکاران حرفه
  

  . تواند بسیار خطرناك باشد مسمومیت در کودکان می
  .نی از نظر بروز مسمومیت هشتندساله، پرخطرترین گروه س 3تا  1کودکان 

  
این عمـل بخشـی از آمـوزش و درك ایـن     . کودکان خردسال ممکن است هرچیزي را به دهان ببرند

توانند در صورت بلعیده شـدن   بسیاري از محصوالت خانگی می. گروه سنی از محیط اطرافشان است
  . و تماس با پوست و چشم و یا در صورت تنفس، سمی باشند

  
ها و ماد معدنی، داروهاي سرماخوردگی، داروهاي ضـد حساسـیت و آسـم، بـروفن،      ویتامین :داروها

  . استامینوفن و داروهاي بدون نسخه
  

کـش و   دهنـده، لولـه بـازکن، علـف کـش، سـموم حشـره        نفتـالین، مـواد جـال    :محصوالت خانگی
، جوهر نمک، تینر، مواد شـوینده، مـواد سـفیدکننده و لـک بـر، ضـد یـخ،        )مرگ موش(کش  جونده

  . ها محلول شیشه پاك کن، بنزین، نفت و چسب
  

  ها در اطفال  پیشگیري از بروز مسمومیت
  . ت هستندسال، پرخطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومی 5کودکان زیر  - 1
ایـن عمـل بخشـی از آمـوزش و     . کودکان خردسال ممکن است هرچیزي را به دهان ببرنـد  - 2

 . ساز بروز مسمومیت است درك این گروه سنی از محیط اطرافشان است و این عمل زمینه

 . در هنگام بیماري کودکتان مراقبت باشید تا دوز تکراري دارو به وي ندهید - 3
ممکـن  . اي نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهیـد ه کیف دستی، ساك خرید و کیسه - 4

است داخل آنها وسایلی باشد که توسط کودك بلعیده شود و یا کودك ضـمن بـازي آنهـا را    
 . روي سرخود کشیده و سبب خفگی وي شود

ها و گیاهان آپارتمانی را دور از دسترس کودکان قرار دهید و هنگـام بـازي کودکـان در     گل - 5
 . ها و گیاهان سمی، مسموم نشوند قب آنها باشید تا توسط گلفضاي باز مرا



بسـیاري از  . نام گیاهان خانگی را به خاطر بسپارید و آن را روي برچسبی کنار آنها بنویسید - 6
هاي آپارتمانی مانند خرزهره و دیفن باخیا، سمی هستند و تماس پوسـت بـا    گیاهان و گل

 . شود مومیت میآنها و یا به دهان بردن آنها منجر به مس
مواد شیمیایی، شوینده و سفیدکننده را در منـزل در کمـدهاي داراي قفـل و دور از دیـد و      - 7

 . دسترس کودکان قرار دهید

دارید با قفل یـا طنـاب محکـم     درب کمدهایی که در آن مواد شیمیایی خطرناك را نگه می - 8
 . نمایید

 . نگهداریدداروهاي مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان  - 9
از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کنید تا مـانع خـورده شـدن دارو توسـط کودکـان       - 10

 . شود

در ایـن شـرایط   . انوادگی، بیشتر مراقبت کودکان باشیدخبروز مسائل و مشکالت در هنگام  - 11
 . پذیرترند کودکان در برابر حوادث و مسمومیت اتفاقی آسیب

یمیایی سریعاً درب آن را ببندید، ولی بدانید هـیچ ظـرف   همیشه پس از استفاده از مواد ش - 12
 . اي از دسترسی کودکان در امان نیست دربسته

 . هیچگاه الکل و ضد یخ را در دسترس کودکان قرار ندهید - 13
اي غیرخوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس و یا مرکـز کنتـرل    که کودك شما ماده در صورتی - 14

 . تماس بگیرید، 8646ها با شماره تلفن  مسومیت

شـماره تلفـن پزشـک    : هاي زیر را در دسترس و یا در کنار تلفن نصب نماییـد  شماره تلفن - 15
 . 115: ، شماره تلفن اورژانس 9646: کودك، شماره تلفن مرکز کنترل مسمومیت

. محصوالت شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداري کنیـد  -16
ایـن  . نگهداري نکنیـد ) مانند بطري نوشابه(ها را در ظرف مواد خوراکی  هیچگاه این فرآورده

 . شود عمل سبب خورده شدن اتفاقی این مواد توسط کودکان می
 . به کودکان بیاموزید هیچ چیزي ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه بزرگساالن باشد - 17
ان از رفتار بزرگساالن تقلید داروهاي خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودک - 18

 . چشم والدین داروها را به دهان ببرندکنند و ممکن است دور از  می
سپارید، کودکـان در معـرض    زمانی که شما در منزل نیستید و کودك را به فرد دیگري می - 19

 . گیرند بیشترین خطر مسمومیت قرار می

دارو اسـت و از کلمـاتی مثـل     دهید به او تفهیم کنید کـه ایـن   اگر به کودك خود دارو می - 20
 . آبنبات، شکالت و یا خوراکی استفاده نکنید

کننده چنانچه مجبور شدید بـه زنـگ درب    در هنگام استفاده از محصوالت شیمیایی و پاك - 21
 . ورودي و یا تلفن جواب دهید، هرگز از کودك خود چشم بر ندارید



اد شـیمیایی و محصـوالت   وها، مترین موارد مسمومیت در کودکان در اثر خوردن دارو عمده - 22
هاي شوینده، سفیدکننده و لولـه بـازکن، الك    خانگی مانند، مواد آرایشی بهداشتی، فرآورده

 . و گیاهان آپارتمانی سمی بوده است) استون(پاك کن 
در صورت بلع نفـت  . باشد مسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در کودکان بسیار خطرناك می - 23

 . ترین مرکز درمانی منتقل نمایید تر او را به نزدیک توسط کودك هرچه سریع

در این مـوارد کـودك را   . تواند با عوارض جدي همراه باشد بلع باطري ساعت در کودك می - 24
 . در اسرع وقت به یک مرکز درمانی منتقل کنید

  
  دانید سموم خانگی چیست؟  آیا می

هـا،   کننـده  هـا، پـاك   وند اعـم از شـوینده  ش ها مصرف می بسیاري از مواد شیمیایی که امروزه در خانه
الخصـوص   توانند تهدیدي براي سالمت اعضاي خانواده علـی  موادي هستند که می... ها و  سفیدکننده

شـود، بلکـه استنشـاق بخـارات      با بلع این مواد ایجاد مسمومیت حـاد مـی   نه تنها. فرزندان ما باشند
  . تواند مسمومیت مزمن ایجاد کند حاصله از آن می

شوند که بیشتر از مواد شیمیایی موجـود در یـک    امروزي مواد شیمیایی یافت میهاي  در اغلب خانه
ها را نگاه کنیـد،   زیر سینک آزمایشگاه شیمی معمولی است، سري به آشپزخانه و حمام خود بزنید و

شیشـه  کنید؟  دارید، چه پیدا می جایی که مواد پاك کننده و محصوالت بهداشتی شخصی را نگه می
آیـا برچسـب خمیـر دنـدان را     ... پاك کننده، سفیدکننده، مایع ظرفشـویی، شـامپو، خمیردنـدان و    

  !!!اید؟ خمیر را قورت ندهید خوانده
  

  عوارض و عالئم مواد شوینده و پاك کننده 
توانند باعث تضعیف سیستم عصبی مرکزي شـده   اغلب مایعاتی ظرفشویی شامل موادي است که می

 150هـا   از تمام مواد شیمیایی شـناخته شـده در خانـه   . کبدي یا متابولیکی شوندیا موجب سمیت 
محصـوالت پـاك   . شـوند  هاي عصـبی مـی   الخلقه زایی، سرطان و ناهنجاري مورد ایجاد آلرژي، ناقص
شوند و حتی زمانی کـه اسـتفاده    هاي بهداشتی شخصی زمانی که استفاده می کننده و بعضی فراورده

ها ممکن است بویژه حساستر به این بخارات باشند  بچه. کنند سمی به هوا آزاد میشوند بخارات  نمی
ها عمومـاً   آالینده -2کنند  ها به نسبت وزن، هواي بیشتري از بزرگترها تنفس می بچه -1: به دو علت

هـاي کـوچکتر نسـبت بـه بزرگترهـا       شوند لذا بچه تر از هوا بوده و نزدیک کف اتاق جمع می سنگین
  . کنند باالتري از آنها را تنفس میغلظت 

کنـیم مهـم    هـاي خـود تـنفس مـی     اغلب ما نگران محیط زیست هستیم ولی آیا هوایی که در خانـه 
کنـیم حـاوي مـواد سـمی و      نیست؟ اگر محصوالتی که براي تمیز کردن خانه و خودمان استفاده می

کیلـو غـذا    5/1 -1مـا هـر روز    .رسـانیم  خطرناك باشند، ما به خود، خانواده و اطرافیان آسـیب مـی  
و هـر نـوع سـمی کـه در هـوا      ( کیلو یا بیشتر هوا  7نوشیم، اما  لیتر لیتر مایعات می 5/1خوریم،  می

طبـق  . تواند سموم را دفـع کنـد   هاي ما به خوبی معده نمی کنیم، از طرفی ریه تنفس می) وجود دارد



رود هـواي داخـل اتـاق،     احتمال می. دغدغه اصلی امروز کیفیت هواي داخل اتاق است EPAبررسی 
ـ  (SIDS)علت اصلی سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران  علـت کـاهش تهویـه،    ه باشد که در زمستان ب

وقـت  % 90تر از هواي بیرون است، از طرفـی   بار آلوده 70-3هواي داخل اتاق . شیوع آن بیشتر است
دار  دهد کـه زنـان خانـه    ها نشان می بررسی. شود مادران، شیرخواران و افراد مسن در خانه سپري می

بیشتر از زنان شاغل در معرض ابتال به سرطان هستند، انجمن سرطان آمریکا اعالم کرده است % 55
سرطان اولـین علـت مـرگ و میـر در     . رشد داشته است% 26دهه اخیر شیوع سرطان  2که در طی 

هاي  کننده داشته است که پاكافزایش % 600به بعد  1980هاست، همچنین شیوع آسم از سال  بچه
این مواد همچنین بـراي سیسـتم ایمنـی نیـز مضـر      . خانگی و مواد آرایشی نقطه آغاز این ماجراست

هـا   شود؛ به عنـوان مثـال بلـع دترژانـت     در اثر بلع این مواد آثار سوئی در کل بدن ایجاد می. هستند
باعـث ورم گلـو،   ) شـوند  اسـتفاده مـی  ها یا براي شستن فرش  که در بیمارستان قويهاي  کننده پاك(

هاي احتمالی در مري، استفراغ خونی، مدفوع خـونی،   اشکال در تنفس، درد شکمی، استفراغ، سوراخ
هـا، زبـان، عـدم دیـد، کـاهش فشـارخون، تحریـک و         هـا، لـب   درد شدید، سوختگی در بینی، چشـم 

  . شوند اي بدن میه سوختگی پوست، تغییر اسیدیته خون و در نتیجه آسیب به تمام بافت
  

  اقدامات اولیه درخصوص فرد مسموم 
چنین فرد مسمومی را نباید هیچگاه وادار به استفراغ کرد مگر آنکه دستور تیم پزشکی باشـد، بهتـر   
است به چنین فردي آب یا شیر خوراند البته اگر فرد عالئمی مثل استفراغ، تشنج یـا کـاهش سـطح    

دانستن مواردي . د مسموم را سریعتر به بیمارستان منتقل کنیدبهتر است فر. هوشیاري نداشته باشد
چون سن، وزن و شرایط بیمار، نام ماده مسموم کننده، زمان و مقدار بلع شده به تیم درمانی کمـک  

  . کند بسیاري می
  

  پیشگیري از بروز مسمومیت در منازل 
در نور کافی برچسب روي  هاي شیمیایی حتماً در هنگام مصرف دارو و یا استفاده از فرآورده - 1

واد شـیمیایی در  مـ اسـتفاده از داروهـا و   . بسته بندي را مطالعه نموده سپس مصرف نمایید
  . توانند خطرناك باشد تاریکی می

ها را باز کنیـد   کننده پنجره هاي شوینده و پاك در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده - 2
 . اشدتا هوا به خوبی در محیط جریان داشته ب

. هاي سفیدکننده جداً خـودداري کنیـد   از اختالط مواد شیمایی مانند جوهر نمک با فرآورده - 3
 . باشد بخارات و گازهاي ناشی از این اختالل بسیار سمی و خفه کننده می

هـاي دربسـته و    پس از مصرف مواد شوینده، سفیدکننده، جرم بر و لولـه بـازکن در محـیط    - 4
ها توقف نکنید چرا که گازهـاي   به هیچ عنوان در این مکانکوچک مانند دستشویی و حمام 

 . باشد ن تهویه مناسب خفه کننده و سمی میوتولید شده در این محیط بد



ضمن استفاده از مواد شیمیایی حتماً از وسایل محافظت کننده مانند دستکش بلند، کفـش   - 5
 . یدنفوذناپذیر، لباس آستین بلند، شلوار بلند و جوراب استفاده نمای

در ادامـه  . باشـد  آلودگی مـی  عالیم تماس طوالنی با منوکسید کربن، سردرد، گیجی و خواب - 6
 COتمـاس بـا مقـادیر بـاالي     . شود تماس، فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می

 . مرگ شود تواند سبب کاهش هوشیاري و می

مسـمومیت بـا گـاز     هـاي نفتـی و گـازي، جهـت پیشـگیري از      در هنگام استفاده از بخـاري  - 7
 . ها الزامی است منوکسید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش

مزه و غیر محرك است کـه در اثـر سـوختن نـاقص      بو، بی رنگ، بی منوکسید کربن گازي بی - 8
 .شود فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و ذغال چوب حاصل میهاي  سوخت

براي پیشـگیري از بـروز   . هاست از مرگبارترین انواع مسمومیت مسمومیت با منوکسید کربن - 9
 . هاي ایمنی در مورد استفاده از وسایل حرارتی را رعایت نمایید آن توصیه

تواند به صـورت بسـیار    هاي مسمومیت با گاز منوکسید کربن می دانید عالیم و نشانه آیا می - 10
 متفاوت در افراد ظاهر شود؟ 

هاي مسمومیت با گاز منوکسیدکربن بـه صـورت    وارد عالیم و نشانهدانید در برخی م آیا می - 11
 شوند؟  اختالالت گوارشی مانند تهوع و استفراغ در فرد ظاهر می

توانـد فـرد را بـه     دانید تماس طوالنی مدت با مقـادیر کـم گـاز منوکسـیدکربن مـی      آیا می - 12
 عروقی مبتال سازد؟  –هاي قلبی  بیماري

توانـد بـا بـروز اخـتالالت      وکسید کربن بویژه در کودکان، مـی تماس طوالنی مدت با گاز من - 13
 . ضریب هوشی همراه باشد رفتاري و کاهش حافظه و

توانـد   دانید در دود سیگار مقادیري از گاز منوکسیدکربن موجود است و این گاز مـی  آیا می - 14
 در اثر مصرف طوالنی مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاري گردد؟ 

هاي کشنده با منوکسید کربن در رانندگانی گزارش شـده   دانید مواردي از مسمومیت یا میآ - 15
است که براي گرم کردن خودروي خود در فصول سـرد سـال از گـاز پیـک نیکـی اسـتفاده       

 . اند نموده
هایی که داراي تهویه و جریان مناسـب   هاي بدون دودکش تنها در محیط استفاده از بخاري -16

هاي بسـته و فاقـد جریـان هـوا      از بکار بردن این وسایل در محیط. جاز استباشند م هوا می
 . خودداري نمایید

دانید حضور در گاراژهاي در بسته کـه در آن اتومبیـل بـا موتـور روشـن وجـود دارد        آیا می - 17
 خطر بروز مسمومیت با منوکسید کربن را به همراه دارد؟ 

  
  
  
  



  محیط زیست  هاي مسمومیت با سموم دفع آفات و آالینده
هاي محیط زیست بسیار متعددند مانند بخارات حاصل از فعالیـت کارخانجـات صـنعتی و یـا      آالینده
آلـودگی   هـا و  گردند، وسـایل نقلیـه، خوشـبوکننده    هاي کارخانجات که وارد محیط زیست می پساب

  .... کننده و  ناشی از مواد شوینده و پاك
  

  : انواع سموم دفع آفات
ها یک نام کلی براي ماده و یا مخلوطی از مواد اسـت کـه بـراي از بـین      کش یا آفت سموم دفع آفات

گروهـی از ایـن   . رونـد  هاي مضر و یا آزاردهنده به کار می بردن حیوانات، گیاهان و یا میکروارگانیسم
اگرچه مواد به کار رفته . گذارند ها هستند که بر روي سیستم اعصاب تاثیر می کش ها، حشره کش آفت

 DDTگروه دیگري از این مواد ترکیبات هیدروکربنی کلردار مانند . در این محصوالت گوناگون باشند
مثل تـاثیرات سـوء دارنـد و ارگـانو      هاي تولید است که بر روي سیستم اعصاب مرکزي، کبد و اندام

  . ندها نوع دیگري هستند که آنها هم بر روي سیستم اعصاب مرکزي تاثیرات نامطلوبی دار فسفره
  

  ها قرار دارند؟  کش چه کسانی در معرض مسمومیت با آفت
انـد همـان کـارگرانی هسـتند کـه در بخـش        افرادي که در تماس مستقیم با چنین مـواد شـیمیایی  

باشند و یا افرادي که در کارخانجات تولید این سموم کـار   ها می کش کشاورزي در معرض سموم آفت
گیرنـد در تمـاس    ات را مخلوط، حمل و یا در مزرعه به کـار مـی  کنند، کارگرانی که سموم دفع آف می

  . ها قرار دارند کش شدید با آفت
  

  : عالئم مسمومیت
نمایـد امـا در صـورت    ) حساسـیت پوسـتی  (سم ممکن است در تماس با پوست بدن ایجاد درماتیت 

ر جذب در بدن ممکن است عالئمی از قبیل سـوزش چشـم، مشـکالت تنفسـی، سـردرد، تهـوع و د      
شـدت عالئـم بسـتگی بـه مـدت قـرار       . حاالت شدیدتر کما، تشنج و حتی مرگ بدنبال داشته باشد

  . گرفتن در معرض سم و مقدار سم دارد
  
  : ها کش هاي پیشگیري از مسمومیت با آفت راه

  . هاي شیمیایی باید با احتیاط به کار برده شوند کش تمامی آفت - 1
برچسب آن را بدقت خوانده و طبـق دسـتورالعمل   همیشه قبل از استفاده از مواد شیمیایی  - 2

 . آن را استفاده کنید
دار  هـا را بـه دور از دسـترس کودکـان نگهداشـته و در ظـروف سربسـته برچسـب         کش آفت - 3

 . نگهداري نمایید

پاشی خودداري کنید، چون اکثر مواد شیمیایی قابل اشـتعال   از کشیدن سیگار در زمان سم - 4
 . هستند



ها را کامالً تا پایین بکشـید و   کننده و ماسک استفاده نمایید، آستین هاي محافظت از لباس - 5
در صـورت تمـاس سـم بـا      از دستکش مناسب استفاده شـود و . یقه لباس کامالً بسته باشد

 . پوست بدن، فوراً آن ناحیه را با آب فراوان و صابون بشوئید
یدن کامالً بشویید و لباستان پاشی و قبل از غذا خوردن یا سیگار کش دستانتان را بعد از سم - 6

 . را تعویض کنید

) مانند بطـري نوشـابه  (در ظروف مشابه مواد خوراکی و آشامیدنی  هرگز سموم دفع آفات را - 7
 . نگهداري نکنید

شـود بلکـه    رویه از سموم دفع آفات نه تنهـا باعـث بـروز مقاومـت در آفـات مـی       استفاده بی - 8
والت و آلودگی محیط زیست بـراي انسـان مضـر    تواند از طریق ایجاد باقیمانده در محص می

 . محسوب گردد
هـا   دانید در کشور ما مسمومیت با سموم کشاورزي یکی از علل مهم ایجاد مسمومیت آیا می - 9

  است؟
. از بکار بردن مقادیر بیش از حد توصیه شده سموم براي مقاصد کشاورزي خودداري کنیـد  - 10

ه آلوده را بـا مقـادیر فـراوان آب و صـابون     در صورت تماس سموم دفع آفات با پوست، ناحی
 . شستشو دهید

هرگونه مصرف خوراکی با سموم دفع آفات را جدي بگیرید و بیمار را براي درمان در اسـرع   - 11
 . وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید

تواند بـه صـورت    کش می هاي مسمومیت با برخی از سموم موش دانید عالیم و نشانه آیا می - 12
 ظاهر شوند؟ ) ساعت بعد از مصرف 48تا  24(یري خأت

موسـوم بـه ترکیبـات    (هـا   کـش  هـاي مسـمومیت بـا گـروه مهمـی از حشـره       هنعالیم و نشا - 13
با تهوع، استفراغ، دردهاي شکمی، اسهال، اشک ریزش، آبریزش بینی، تعریـق،  ) ارگانوفسفره

 . همراه استچشم، اختالالت قلبی و عصبی  کتنگی نفس، افت فشارخون، تنگی مردم
  

  هاي غذایی  مسمومیت
هاي مرکـز   طبق بررسی. مسمومیت غذایی یک بیماري شایع و معموالً خفیف، اما گاهاً کشنده است

نه سبب ، تنها در ایاالت متحده آمریکا، مسمومیت غذایی ساال(CDC)ها  کنترل و پیشگیري بیماري
هزار مـورد مـرگ    5مارستان و بیش از هزار مورد بستري شدن در بی 325میلیون مورد بیماري،  76
  . شود می
  

  عالئم مسمومیت 
ساعت اول پس  48تهوع و استفراغ، دردهاي شکمی و اسهال که معموالً طی : عالیم شایع عبارتند از

بسته به منبع ایجاد کننـده مسـمومیت، تـب و لـرز، مـدفوع      . شوند از مصرف فراورده آلوده ایجاد می



. و آسیب سیستم عصبی نیز ممکن است اتفاق بیفتد) دست دادن آب بدناز (خونی، دهیدراتاسیون 
  . اند بروز کند عالئم ممکن است در یک شخص یا گروهی که ماده غذایی مشابهی را مصرف کرده

  
  عوامل ایجاد کننده مسمومیت غذایی

  : شوند زا و سموم تقسیم می عفونت عوامل ایجاد مسمومیت غذایی به دو دسته عوامل
هاي خفیف تـا   ها هستند که مسمویت ها و انگل ها، باکتري زا شامل ویروس ل عفونتعوام - 

در اثـر مصـرف آب و سـبزیجات     این عوامـل عمـدتاً  . کنند اي ایجاد می شدید و گاهاً کشنده
گوشـت سـفید     آلوده به مدفوع حیوانات یا انسان، مواد غذایی با پخت ناقص مثل تخم مرغ،

در (دار و سـاالدها   هـاي خامـه  ی استوریزه، غذاهاي دریایی، شیرینخام، لبنیات خام و غیر پ
شوند و از شخصی بـه شـخص دیگـر نیـز قابـل انتقـال        ایجاد می) صورت نگهداري نامناسب

  ). تماس با مدفوع و با آب آلوده به مدفوع شخص مبتال(هستند 
هـا و   یـوه هـاي باقیمانـده در م   کـش  هاي سمی، غـذاهاي وارداتـی و آفـت    سموم شامل قارچ - 

هاي متنوع بسته به منبع آلودگی هسـتند   این گروه نیز عامل مسمومیت. سبزیجات هستند
میـوه و سـبزیجات نشسـته     هاي سمی، غذاهاي دریایی، مـاهی تـن و   و در اثر مصرف قارچ

 . شوند ها ایجاد می کش آغشته به آفت
  

... ري نامناسب، پخت نامناسب ونگهدا زا از طریق آلوده شدن توسط دستان آلوده، طرز عوامل عفونت
هـاي   هاي سالم، اسانس ها، رنگ ها و نیترات تیمواد افزودنی مانند نیتر. شوند موجب مسمومیت می

براي پایداري فراورده و یا مقبولیت بیشتر توسـط مصـرف   ... وهاي ضد میکروبی  غیرمجاز، نگهدارنده
هـا و   نیتریـت . آنها باید تحـت کنتـرل باشـد    اما مصرف. شوند هاي غذایی اضافه می کننده به فراورده

شـوند کـه سـرطانزا بـوده و در ایجـاد       ها در گوشت سبب ایجاد ترکیبـات نیتـروز آمـین مـی     نیترات
) سوسیس و کالباس(باید سعی کنیم حداالمکان از اینگونه مواد غذایی . مسمومیت نیز دخالت دارند

  . هیه آنها مطمئن باشیمن محدود استفاده کنیم و حتماً از منابع تابه میز
  

  وانند ایجاد مسمومیت بکنند؟ تهاي فلزي می  آیا غذاهاي کنسرو شده در قوطی
روند، اغلب به وسیله یـک ورق قلـع پوشـیده     هاي فلزي که به منظور نگهداري اغذیه بکار می قوطی
ظـت  حفا) اتـیلن  ترکیبـات پلـی  (اند که در کنسروسازي فلـز قـوطی بـه وسـیله پوشـش لعـابی        شده
تدریج این الیه از بین رفته و غذا با سطح فلز مجاور و بین غذا و فلـز  گردند، اما در دراز مدت به  می

دهند و  غذاهاي گوگردي و اسیدي مانند گوشت و ماهی با قوطی واکنش می. گردد واکنش ایجاد می
  . همچنین کنسروهاي میوه نیز از این قاعده مستثنی نیستند

وجـود  . ها در شرایط نامناسب نگهداري شوند، بسیار مسموم کننـده و خطرناکنـد  باید بدانیم اگر غذا
 گردد و سموم ترشح شده از قـارچ  ها را سبب می رطوبت و گرماي مناسب، رشد و تکثیر سریع قارچ

  . نماید می) سیروز و یا سرطان کبد(ها در انسان ایجاد عوارض مسمومیت مزمن 



  
  سیار مهم است شرایط نگهداري در مورد خشکبار ب

  . خشکبار اگر در جاي خشک و خنک قرار گیرند، آلودگی قارچی در آنها کمتر خواهد بود
  

  !!!!سرخ کردن را جدي بگیرید
دهـد   در روغن رخ مـی ) هیدرولیز، اکسیداسیون، پیرولیز(هاي شیمیایی  در حین سرخ شدن واکنش
این ترکیبات . باشد آن تغییر رنگ می ترین شود که قابل اهمیت هایی می که همه اینها سبب واکنش

شـوند کـه    ها و مهار آنزیمی می براي سالمتی انسان بسیار مضر هستند و سبب از بین رفتن ویتامین
عالوه نوع روغن بکار رفتـه بـراي سـرخ کـردن غـذا      ه ب. شود نهایتاً سبب تحریک دستگاه گوارش می

میـزان اسـید چـرب تـرانس پـایین در       بایستی حتماً روغن مخصوص سرخ کردن بوده و نیـز وجـود  
  . هاي مصرفی ما ضروري است روغن

  
  !!!!نیم کهاي لبنی که ما استفاده می  شیر و فراورده

از خـانواده  (کنـیم ممکـن اسـت حـاوي تتراسـیکلین       اسـتفاده مـی  شیر و لبنیـاتی کـه مـا هـر روز     
بـروز  (ب اثـرات نـامطلوب   گردد و موج باشد که در این صورت مانع جذب کلسیم می) ها بیوتیک آنتی

  . آورد گردد و ارزش غذایی شیر را بسیار پایین می می) آلرژي و گسترش مقاومت میکروبی
  

  شود؟  چگونه تتراسیکلین وارد شیر و فرآورده لبنی می
ها براي پیشگیري از ایجاد عفونت به علوفه و آب و مواد غذایی احشام تتراسیکلین اضافه  در دامداري

  چه باید کرد؟ . یابد بیوتیک در شیر گاو به مقدار زیاد تجمع می این آنتیگردد که  می
هـا نیـاز بـه     ها توسط دامپزشکان و باال بردن جدي سطح بهداشـت در دامـداري   با معاینات روده دام

  . افزودن تتراسیکلین به علوفه به این میزان نخواهد بود
  

  هاي پزشکی نیاز است؟  چه زمانی به مراقبت
  :  یک از عالئم زیر را داشتید به پزشک مراجعه کنید هرهرگاه 
 روز  2تهوع، استفراغ یا اسهال بیش از  •
 . سال دارد 3شخص بیمار کمتر از  •
 . شیرده استبیمار خانم باردار یا  •
 . عالئم گوارشی با تب خفیف همراه است •
 . عالئم پس از سفر اخیر خارجی ایجاد شده است •
 . زمان همان ماده غذایی بیمار شده است بیش از یک نفر با مصرف هم •

 . بیمار قادر به مصرف مایعات نیست •



 . روز و مصرف مقادیر زیاد مایعات هنوز بهبود نیافته است 2پس از گذشت  •
بـه طـور مثـال    (شما مبتال به بیماري هستید که سیستم ایمنی شما را تضعیف کرده اسـت   •

 ) رمانی هستیدنارسایی کلیوي، ایدز یا سرطان یا تحت شیمی د
 . به دلیل استفراغ قادر به مصرف داروهاي تجویز شده نیستید •

هرگونه عالئم سیستم عصبی مثل اختالل در گفتار، ضعف عضالنی، دوبینی و یـا مشـکل در    •
 . بلع دارید

به دلیل سرگیجه یا مشکالت بینایی، تعادل خود را از دست داده یـا دچـار عـدم هوشـیاري      •
 . اید شده

 . یابد دقیقه ادامه می 15-10ید و کرامپ شکمی که بیش از دردهاي شد •

 . معده یا شکم شما بزرگ شده است •
 . ها زرد شده است پوست یا چشم •

 . استفراغ یا اسهال خونی دارید •
 . اید یا ادرار تیره رنگ دارید دچار توقف یا کاهش جریان ادرار شده •
 . ي پوست ایجاد شده استیک یا چند مفصل شما دچار تورم شده و یا التهابی رو •

  
  درمان 

   مراقبت در منزل
تـوان در منـزل    مـی  ساعت ادامـه دارد معمـوالً   24از بیماران با اسهال و استفراغ خفیف که کمتر از 

  . مراقبت کرد
قدار کافی مایعـات  مدر مدتی که حالت تهوع یا استفراغ دارید، غذاهاي جامد نخورید اما به  •

 . مصرف کنید
 . ک اما کافی از مایعات زالل بهترین راه جبران آب از دست رفته بدن استهاي کوچ جرعه •
 . هاي حاوي الکل، کافئین و شکر استفاده نکنید در صورت امکان از نوشیدنی •
هاي موجود در داروخانه که بدون نسخه قابل تهیه اسـت مثـل پـودر     براي اطفال از فرآورده •

ORS با مشورت داروساز استفاده کنید . 

هاي ورزشی براي بزرگساالن مفید است اما به دلیل اینکه شکر زیاد ممکـن اسـت    یدنینوش •
  .سبب بدتر شدن اسهال شود باید با آب رقیق شوند

غـذاهاي  . پس از تحمل مایعات و قطع تهوع و استفراغ، تغذیه باید بـه تـدریج شـروع شـود     •
ذاهاي رقیـق کـم شـکر،    زمینی و غ ساده که هضم راحتی دارند مثل برنج، گندم، نان، سیب

گوشت کم چرب و جوجه سرخ نشده با مقادیر کم، مصرف شـیر بجـز در افـرادي کـه عـدم      
 . تحمل الکتوز دارند بالمانع است

رسـانی دارو و   توانید با پزشک یا داروساز مشورت کنید یا با مرکـز اطـالع   در صورت لزوم می •
 . تماس بگیرید 09646سموم به شماره 



  
  درمان دارویی 

ممکـن  . رمان اصلی مسمومیت غذایی، جبران آب از دست رفته از طریق وریدي یا خـوراکی اسـت  د
گـاهی بـه درمـان    . هایی براي کنترل تهوع و اسهال و تـب توسـط پزشـک انجـام شـود      است درمان

هـا ممکـن اسـت     کش هاي سمی و یا آفت در همه موارد مسومیت با قارچ. بیوتیکی هم نیاز است آنتی
ایـن مـوارد   . شوي معده و تخلیه محتویات آن و یـا مصـرف داروهـاي آنتـی دوت باشـد     نیاز به شست

  . هاي ویژه در بیمارستان نیاز داشته باشند مسمومیت بسیار جدي هستند و ممکن است به مراقبت
  
  هاي بعدي  گام

  پیگیري 
ر صحیح مصـرف  داروها را به طو. ها عمل کنید انس، به تمامی توصیهژپس از مراجعه به پزشک یا اور

 -1ممکن است براي بهبود کامل نیاز بـه  . کنید و تا قطع کامل اسهال به مقدار کافی مایعات بنوشید
در صورت تغییر یا بدتر شدن هریک از عالئم با پزشک خـود  . روز استراحت در منزل داشته باشید 2

  . تماس بگیرید
  

  پیشگیري 
  . مومیت غذایی کمک کندتواند در جلوگیري از مس رعایت ایمنی غذایی می

  
  خرید غذا 

ها  مرغ تخم. بندي مناسبی داشته باشند هایی را خریداري کنید که سرد باشند و بسته گوشت - 
  . کنترل نمایید و از خرید انواع شکسته و یا داراي بسته بندي نامناسب خودداري کنیدرا 

دداري کنید و مطمـئن  هاي کنسرو داراي برآمدگی، فرورفتگی و یا نشتی خو خرید قوطی از - 
اي ظـاهر و یـا بـوي ناخوشـایندي      اگـر فـرآورده  . شوید که درپوش آنها شکسته نشده باشـد 

 . داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید
غذاهاي منجمد را در انتهاي خرید به سبد خرید خود اضافه کنید تا در حـین خریـد گـرم     - 

 . نشوند
نگهدارید و همچنـین ایـن    اًرید خود جدگوشت و مرغ را از سایر غذاهاي موجود در سبد خ - 

هـاي پالسـتیکی جداگانـه     هـاي آنهـا در کیسـه    نظور جلوگیري از نشت عصارهمغذاها را به 
 . نگهداري کنید

باشد، براي غذاهاي فاسدشدنی از  اگر فاصله محل خرید تا منزل شما بیش از یک ساعت می - 
 . یک خنک کننده مناسب استفاده کنید

  
  



  نگهداري غذا 
درجه سـانتیگراد و یـا    -20گراد و یا کمتر و فریزر را در  درجه سانتی 8ماي یخچال را در د - 

  . کمتر تنظیم نمایید
هاي لبنی را بالفاصله پس از خرید و رسیدن به منزل در یخچال قرار  آوردهرگوشت، مرغ و ف - 

 . دهید
نی جداگانـه و در فریـزر   کنید، آنها را در کیسه نایلو ها استفاده نمی اگر تا چند روز از گوشت - 

 . قرار دهید
 . را در اسرع وقت مصرف کنید) ذوب شده(گوشت تازه و یا از حالت انجماد خارج شده  - 

  
  آماده سازي غذا 

یخ غذا را در یخچال ذوب کنید و اگر عجله دارید آنها را در کیسه پالستیکی محکمـی قـرار    - 
پوشـش را روي پیشـخوان    هرگـز غـذاهاي بـدون   . داده و داخل ظـرف آب خنـک بگذاریـد   

  . آشپزخانه و در دماي اتاق قرار ندهید و بالفاصله بعد از آب شدن یخ، آنها را بپزید
هـا   زیـرا بـاکتري  . شویی آشپزخانه را همواره تمیـز نگهداریـد   هاي برش و ظرف ظروف، تخته - 

 . شوند براحتی توسط سطوح آلوده منتشر می
رقیق شده تمیز کنیـد و سـپس آنهـا را بـا آب      هاي برش را با یک محلول سفیدکننده تخته - 

باشـند و   هاي پالسـتیکی مـی   ها، تخت ها براي برش گوشت بهترین نوع تخته. بشویید کخن
 . هرگز براي برش گوشت و نان از تخته مشترك استفاده نکنید

 . هاي خود را با آب و صابون به خوبی بشویید همیشه قبل، در حین و بعد از تهیه غذا، دست - 
اید، نگذارید و سطوح  و مرغ خام را قرار داده تذاهاي آماده را روي همان سطحی که گوشغ - 

و ظروفی را که در تماس با گوشت و مرغ هستند، قبل از استفاده براي تهیه سایر غذاها، به 
 . خوبی بشویید

 . گوشت، مرغ و ماهی را کامالً بپزید - 
  

  مصرف غذا 
باشـد، بـیش از یـک     اگر هواي اتاق گـرم مـی  (ساعت  2هرگز غذاهاي پخته شده را بیش از  - 

  . در دماي اتاق رها نکنید) ساعت
 . باقیمانده غذاها را بالفاصله در یخچال قرار دهید و منتظر خنک شدن غذاها نشوید - 
گـراد گرمـا دهیـد و     درجـه سـانتی   74براي دوباره گرم کردن غذاهاي باقیمانده آنهـا را تـا    - 

 . اند را مصرف نکنید روز باقیمانده 3-4همچنین غذاهایی که بیش از 
  

  »پختن غذا و خوردن آن در همان روز«دستور طالیی پیشگیري از مسمومیت غذایی 
  



  هاي ناشی از مواد غذایی و گیاهان سمی  هاي پیشگیري از مسمومیت راه
، هـاي غـذایی   در جریان تولید فـرآورده تواند در اثر آلودگی غذا  مسمومیت با مواد غذایی می - 1

  . تهیه و نگهداري مواد غذایی ایجاد شود
از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها آثـار نشـت، برآمـدگی و فرورفتگـی و زنـگ زدگـی        - 2

 . خودداري کنید ،شود مشاهده می

 ترین انـواع مسـمومیت   دانید نوعی از مسمومیت غذایی موسوم به بوتولیسم از کشنده آیا می - 3
 رود؟  ها بشمار می

ثر مصرف مواد غذایی مانند سوسیس، کالباس، کنسـرو مـاهی، کنسـرو ذرت،    بوتولیسم در ا - 4
کنسرو لوبیا، کشک خام و عسل طبیعـی کـه در شـرایط نامناسـب و غیربهداشـتی تهیـه و       

 . شود اند ایجاد می نگهداري شده
ساعت بعد از مصرف غذاي آلوده  24تا  12(هاي بوتولیسم به صورت تاخیري  عالیم و نشانه - 5

و به صورت تاري دید، دوبینی، افتادگی پلک، عدم توانـایی حرکتـی، سـختی در    ) به باکتري
 . شود بلع، اختالل تکلم و یبوست ظاهر می

 رهـاي اتفـاقی در کودکـان د    ومیتترین علـل بـروز مسـم    مسمومیت با گیاهان یکی از شایع - 6
 . آید جهان بشمار می

 . می بودن آن براي انسان نیستمصرف یک گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی، دلیل بر غیرس - 7
توانند سبب بروز مسمومیت در  ها می ها و باغچه برخی از گیاهان تزئینی موجود در آپارتمان - 8

 . انسان شوند
هاي مختلف یک گیاه مانند میوه، دانه و برگ آن توسـط کودکـان    در صورت بلعیدن قسمت - 9

 . تماس حاصل نمایید 09646حتماً با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم با شماره 
زندگی خود را بدانید، تـا در مـوارد    سعی کنید نام گیاهان موجود در محیط کار و  - 10

 . بروز مسمومیت به گروه پزشکی اطالع دهید

. تواند کشنده باشـد  زهره، دیفن باخیا و کرچک میخر مسمومیت با گیاهانی مانند  - 11
رع وقت به نزدیکترین مرکز درمـانی  در صورت وقوع مسمومیت با این گیاهان بیمار را در اس

 . منتقل کنید

هـاي کشـنده محسـوب     هاي سـمی یکـی از عنـوان مسـمومیت     مسمومیت با قارچ  - 12
 . شناسید جداً خودداري کنید هایی که نوع آنها را نمی از مصرف قارچ. شود می

تواننـد باعـث    هاي سمی در صورت مصرف خـوراکی مـی   دانید برخی از قارچ آیا می  - 13
 حاد کبدي و مرگ شوند؟  نارسایی

هاي سمی از انواع غیر سمی از روي شکل ظاهري آنهـا   دانید تشخیص قارچ آیا می  - 14
 کاري دشوار بوده و نیاز به تجربه و تبحر دارد؟ 

هـا و ظـاهر جـذاب بـراي      در منزل خود از نگهداري گیاهان تزئینی که داراي میوه  - 15
  . باشند خودداري نمایید کودکان می


