
گازهای سمی و گزیدگی ها،مسمومیت با گیاهان

در سفر

ه در مسیر سفر توجه کنید ک 
مسمومیت با گیاه اي  ماين د
خرزهره، ديفن باخیا، کرچك

مخصوصاً قارچهای خ ودرو و 
م  توايد بس یار خرري او و 

ان مراقب کودک. کشنده باشد
باش  ید و درص  ورو وق  و  
مسمومیت با اين عوامل، ف رد
مسموم را در اسر  وق ت ب ه 
يزديكت  رين مرک  ز درم  اي  

. منتقل کنید



ان سم  هنگام بازی کودکان در فضای باز، مراقب آيها باشید تا توسط گلها و گیاه

ه ان و ي ا ب ه د( مايند گزيه)تماس پوست با برخ  از اين گیاهان .مسموم يشويد

.منجر به مسمومیت شديد م  شود( مايند ديفن باخیا و خرزهره)بردن آيها 



مسن،افرادويوزادان
کهافرادیحامله،زيان
هایياراحت دارای
،هستندعروق قلب 

درگازاينباچنايچه
درحت باشندتماس
عالمتيداشتنصورو
توسطبايدحتماً
.شويدمعاينهپزشك

چنايچه در يك محیط
بسته و دارای بخ اری

گ ازی، دچ ار يفت  يا 
عالئم  ماين د حات ت 
ته  و ، س  رگیجه و 

، بوديدخواب آتودگ  
س   ريعاً بقی   ه را در 

.بگذاريدجريان 

اگ  ر مش  كوو ب  ه 
مس    مومیت ب    ا 
منوکس   ید ک   ربن 

مح  یط را هس  تید، 
. ترو کنید

یدمنوکسگازباکهشخص هر
دارایوبودهتماسدرکربن
فوراً بايدباشد،فوقعاليم
.شودمعاينهپزشكتوسط



بامسمومیتبروزاحتمالکاهشجهت

وبو بريگ،ب که)کربنمنوکسیدگاز

سیستميكبايد(استسم شديداً

اناطمینضمن.باشدمحیطدرهواتهويه

گرمايش وسايلبودناستايدارداز

كیجپوآبگرمكن،(گازیويفت بخاری)

آيهاعملكردسالمتازدائماًديواری،

ايندودکشويمائیدحاصلاطمینان

راجديدیمحلاگرخصوصاًراوسايل

د،داريدريظرعیدتعریالوگذرانبرای

.کنیدکنترل



.شدخواهدکربنمنوکسیدباکشندهمسمومیتبروزسببکاراين

همچنین از روشن ک ردن 

گاز پیك يیك  در داخ ل

چادر، يا اتومبیل و ي ا در

هر محیط بسته ديگ ری

به منظ ور ت امین گرم ا، 

.جداً خودداری يمائید



وتوجهضمندرخت،دارایوبازفضاهایدراسكانصورودر
به)حشراوگزشازجلوگیریجهتمحیطايتخابدردقت

:بهشودم توصیه،(خررياوگزيدگانخصوص

د، جوراب آستین بلند، شلوار بلن)پوشیدن تباسهای محافظت کننده ·
...(و 

عدم استفاده از عررهای با بوی تند· 

استفاده از پشه بند·

عدم دستكاری اليه زيبور، و ترو محیر  که زيبور دارد به جای·
اقدام به کشتن آيها

استفاده از مواد حشره کش در شب·

امتنا  از آويزان کردن تباس روی درخت·

از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها یری گپیش

هایمحیطدرحشراوگزشازپیشگیریبرای
رایببلندشلواروبلندآستینپیراهنازباز،

.کنیداستفادهکودکان



ونیدکمنتقلبیمارستاناورژايسبهرازيدهگمارفردسريعترچههر

نینهمچ.يدهیددستازمارگرفتنياوکشتنبرایتالشبارازمان

.کنیدخودداریيخياسردآببامارگزيدهعضوکردنسرداز

مارگزید

گی

آرامرابیمارمارگزيدگ ،هنگامدر*

اوحدازبیشحرکاوازوکنید

.کنیدجلوگیری

وتحرکب بايدراگزيدگ محلعضو*

بقلسرحازترپايینکم ياهمسرح

.داشتيگه

مرکزيكبهسريعارامارگزيدهفرد*

.يمايیدمنتقلدرماي 

ترباالايگشتچندمارگزيدگ ،در*

دراگرويژهبه)گزيدگ محلاز

يواريكبارا(باشدپاهايادستها

.ببنديدپهنومحكم

يكمدوبهدقیقه،15تا10هر*

.ديدببندوبارهوکردهبازرايواردقیقه

شدنآمادهزمانتابايدکاراين*

.يابدادامهبیمارستاندرپادزهر



.شودگزشياحیهدرشديددردبروزبهمنجرتوايدم عقربگزش·

رامصدومفردوت دهد،م رخگاه يیزمرگبهمنجرحوادثوحیاوتهديدکنندهعالئمگرچه·

.يمايیدمنتقلپادزهرتزريقبرایدرماي مرکزترينيزديكبهبايد

درسوزشوحس ب احساسواستگزشياحیهبهمحدودعموماًعقرب،گزشازياش تورم·

.يابدم بهبودساعت24ازپسمعموالًوآيدم بوجودساعت6تا4برایگزشياحیه

عقرب

گزیدگی



زنبورگزیدگی

.يمايدبروزسرخزيبوروعسلزيبورمايندزيبور،ايوا يیشاثردراستممكنزيبورگزيدگ •

.کنیدخودداریوحش خصوصازيبورهایکندویدستكاریاز•

.باشدکشندهتوايدم زيبورهاجمع دستهگزشوحمله•

:ازعبارتندزيبورمعموت هایگزشدراوتیهاقداماو•

.بشوئیدصابونوآبباراگزيدگ زيبورمحل.1

يكباردقیقهپايزدههرمتوات طوربهودهیدقراريخمحتویکیسهياسردکمپرسگزيدگ زيبورمحلروی.2

عموضکردنگرمازويمائیداجتنابپوسترویيخمستقیمقراردادناز)برداريدپوسترویازرايخکیسه

.(بپرهیزيد



 در صورت رخ دادن هر نوع مسمومیت و نیز برای اطالع از نحوه

ستاد شماره انجام اقدامات اولیه درمانی، هر چه سریع تر با 

3داخلی 190ملی اطالع رسانی دارو و مسمومیت ها، 

.تماس حاصل فرمایید115اورژانس و یا 

24الی 8: ساعت پاسخگویی

،در صورت مشاهده عالئم ابتالی احتمالی به کرونا

ستاد ملی وزارت بهداشت و شمارهمانند تب، سرفه و عطسه با 

تماس گرفته 4030درمان، 

.و مراتب را اطالع دهید


