مسمومیت با گیاهان ،گازهای سمی و گزیدگی ها
در سفر
در مسیر سفر توجه کنید ک ه
مسمومیت با گیاه اي ماين د
خرزهره ،ديفن باخیا ،کرچك
و مخصوصاً قارچهای خ ودرو
م توايد بس یار خرري او و
کشنده باشد .مراقب کودکان
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.

هنگام بازی کودکان در فضای باز ،مراقب آيها باشید تا توسط گلها و گیاهان سم
مسموم يشويد .تماس پوست با برخ از اين گیاهان (مايند گزيه) و ي ا ب ه ده ان
بردن آيها (مايند ديفن باخیا و خرزهره) منجر به مسمومیت شديد م شود.

چنايچه در يك محیط
بسته و دارای بخ اری
يفت يا گ ازی ،دچ ار
عالئم ماين د حات ت
ته و  ،س رگیجه و
خواب آتودگ بوديد،
س ريعاً بقی ه را در
جريان بگذاريد.
اگ ر مش كوو ب ه
ا
مومیت ب
مس
منوکس ید ک ربن
هس تید ،مح یط را
ترو کنید.

يوزادان و افراد مسن،
زيان حامله ،افرادی که
های
دارای ياراحت
قلب عروق هستند،
چنايچه با اين گاز در
تماس باشند حت در
صورو يداشتن عالمت
حتماً بايد توسط
پزشك معاينه شويد.
هر شخص که با گاز منوکسید
کربن در تماس بوده و دارای
عاليم فوق باشد ،بايد فور ًا
توسط پزشك معاينه شود.

جهت کاهش احتمال بروز مسمومیت با
گاز منوکسید کربن (که ب ريگ ،ب بو و
شديداً سم

است) بايد يك سیستم

تهويه هوا در محیط باشد .ضمن اطمینان
از استايدارد بودن وسايل گرمايش

(بخاری يفت و گازی) ،آبگرمكن و پكیج
ديواری ،دائماً از سالمت عملكرد آيها
اطمینان حاصل يمائید و دودکش اين
وسايل را خصوصاً اگر محل جديدی را
برای گذران تعریالو عید دريظر داريد،

کنترل کنید.

اين کار سبب بروز مسمومیت کشنده با منوکسید کربن خواهد شد.

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.

پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها
در صورو اسكان در فضاهای باز و دارای درخت ،ضمن توجه و
دقت در ايتخاب محیط جهت جلوگیری از گزش حشراو (به
خصوص گزيدگان خررياو) ،توصیه م شود به :
· پوشیدن تباسهای محافظت کننده (آستین بلند ،شلوار بلند ،جوراب
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

برای پیشگیری از گزش حشراو در محیط های
باز ،از پیراهن آستین بلند و شلوار بلند برای
کودکان استفاده کنید.

* در هنگام مارگزيدگ  ،بیمار را آرام
کنید و از حرکاو بیش از حد او

مارگزید
گی

جلوگیری کنید.
* عضو محل گزيدگ را بايد ب حرکت و
همسرح يا کم

پايین تر از سرح قلب

يگه داشت.
* فرد مارگزيده را سريعا به يك مرکز
درماي منتقل يمايید.

هر چه سريعتر فرد مارگزيده را به اورژايس بیمارستان منتقل کنید و
زمان را با تالش برای کشتن و يا گرفتن مار از دست يدهید .همچنین

از سرد کردن عضو مارگزيده با آب سرد يا يخ خودداری کنید.

* در مارگزيدگ  ،چند ايگشت باالتر
از محل گزيدگ

(به ويژه اگر در

دستها يا پاها باشد) را با يك يوار
محكم و پهن ببنديد.
* هر  10تا  15دقیقه ،به مدو يك
دقیقه يوار را باز کرده و دوباره ببنديد.
* اين کار بايد تا زمان آماده شدن

پادزهر در بیمارستان ادامه يابد.

عقرب
گزیدگی

· گزش عقرب م توايد منجر به بروز درد شديد در ياحیه گزش شود.
· گرچه عالئم تهديدکننده حیاو و حوادث منجر به مرگ يیز گاه رخ م دهد ،وت فرد مصدوم را
بايد به يزديك ترين مرکز درماي برای تزريق پادزهر منتقل يمايید.
· تورم ياش از گزش عقرب ،عموماً محدود به ياحیه گزش است و احساس ب حس و سوزش در

ياحیه گزش برای  4تا  6ساعت بوجود م آيد و معموالً پس از  24ساعت بهبود م يابد.

زنبورگزیدگی

•

زيبورگزيدگ ممكن است در اثر يیش ايوا زيبور ،مايند زيبور عسل و زيبور سرخ بروز يمايد.

• از دستكاری کندوی زيبورهای خصوصا وحش خودداری کنید.
• حمله و گزش دسته جمع زيبورها م توايد کشنده باشد.
• اقداماو اوتیه در گزش های معموت زيبور عبارتند از:
 .1محل زيبور گزيدگ را با آب و صابون بشوئید.
 .2روی محل زيبور گزيدگ کمپرس سرد يا کیسه محتوی يخ قرار دهید و به طور متوات هر پايزده دقیقه يكبار

کیسه يخ را از روی پوست برداريد (از قراردادن مستقیم يخ روی پوست اجتناب يمائید و از گرم کردن موضع
بپرهیزيد).

 در صورت رخ دادن هر نوع مسمومیت و نیز برای اطالع از نحوه
انجام اقدامات اولیه درمانی ،هر چه سریع تر با شماره ستاد
ملی اطالع رسانی دارو و مسمومیت ها 190 ،داخلی 3
و یا اورژانس  115تماس حاصل فرمایید.
ساعت پاسخگویی 8 :الی 24



در صورت مشاهده عالئم ابتالی احتمالی به کرونا،

مانند تب ،سرفه و عطسه با شماره ستاد ملی وزارت بهداشت و
درمان 4030 ،تماس گرفته
و مراتب را اطالع دهید.

