
 گازهاي سمی و گزیدگی ها ،مسمومیت با گیاهان

 در سفر 
  

در مسیر سفر توجه کنید کـه  
مسمومیت با گیاهـانی ماننـد   
 خرزهره، دیفن باخیا، کرچک

مخصوصاً قارچهاي خـودرو  و 
می تواند بسـیار خطرنـاك و   

مراقب کودکان . کشنده باشد
ــوع   ــورت وق ــید و درص باش
مسمومیت با این عوامل، فـرد  
مسموم را در اسرع وقـت بـه   
ــانی   ــز درم ــرین مرک نزدیکت

 . منتقل کنید
  



هنگام بازي کودکان در فضاي باز، مراقب آنها باشید تا توسط گلها و گیاهان سمی 

و یـا بـه دهـان    ) مانند گزنه(تماس پوست با برخی از این گیاهان  .مسموم نشوند
 .منجر به مسمومیت شدید می شود) مانند دیفن باخیا و خرزهره(بردن آنها 



  مسن، افراد و نوزادان
 که افرادي حامله، زنان

 هاي ناراحتی داراي
 هستند، عروقی قلبی

 در گاز این با چنانچه
 در حتی باشند تماس

 عالمت نداشتن صورت
 توسط باید حتماً

 .شوند معاینه پزشک

چنانچه در یک محیط 
بسته و داراي بخـاري  

گـازي، دچـار   نفتی یا 
عالئمی ماننـد حالـت   
ــوع، ســرگیجه و   ته

بودید، خواب آلودگی 
ســـریعاً بقیـــه را در 

 .بگذاریدجریان 

ــه    ــکوك ب ــر مش اگ
ــا  ــمومیت بــ مســ
ــربن  ــید کـ منوکسـ

ــتید،  ــیط را هس مح
 . ترك کنید

  منوکسید گاز با که شخصی هر
  داراي و بوده تماس در کربن
  فوراً باید باشد، فوق عالیم
  .شود معاینه پزشک توسط



  با مسمومیت بروز احتمال کاهش جهت

  و بو بی رنگ، بی که( کربن منوکسید گاز

  سیستم یک باید )است سمی شدیداً

  اطمینان ضمن .باشد محیط در هوا تهویه

 گرمایشی وسایل بودن استاندارد از

  پکیج و آبگرمکن ،)گازي و نفتی بخاري(

 آنها عملکرد سالمت از دائماً دیواري،

 این دودکش و نمائید حاصل اطمینان

 را جدیدي محل اگر خصوصاً را وسایل

 دارید، درنظر عید تعطیالت گذران براي

   .کنید کنترل



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

همچنین از روشن کـردن  

گاز پیک نیکی در داخـل  

چادر، یا اتومبیل و یـا در  

هر محیط بسته دیگـري  

به منظـور تـامین گرمـا،    

 .جداً خودداري نمائید

  



 و توجه ضمن درخت، داراي و باز فضاهاي در اسکان صورت در
  به( حشرات گزش از جلوگیري جهت محیط انتخاب در دقت

 : به شود می توصیه ،)خطرناك گزندگان خصوص

آستین بلند، شلوار بلند، جوراب  (پوشیدن لباسهاي محافظت کننده  •
 ...)و 

 عدم استفاده از عطرهاي با بوي تند�

 استفاده از پشه بند •

عدم دستکاري النه زنبور، و ترك محیطی که زنبور دارد به جاي  •
 اقدام به کشتن آنها

 استفاده از مواد حشره کش در شب •

 امتناع از آویزان کردن لباس روي درخت •

 از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها یري گپیش

 هاي محیط در حشرات گزش از پیشگیري براي
 براي بلند شلوار و بلند آستین پیراهن از باز،

  .کنید استفاده کودکان



  و کنید منتقل بیمارستان اورژانس به را زیدهگمار فرد سریعتر چه هر
  همچنین .ندهید دست از مار گرفتن یا و کشتن براي تالش با را زمان

 .کنید خودداري یخ یا سرد آب با مارگزیده عضو کردن سرد از

 مارگزیدگی

  آرام را بیمار مارگزیدگی، هنگام در *

  او حد از بیش حرکات از و کنید

 .کنید جلوگیري

  و حرکت بی باید را گزیدگی محل عضو *

  قلب سطح از تر پایین کمی یا همسطح

 .داشت نگه

  مرکز یک به سریعا را مارگزیده فرد *

 .نمایید منتقل درمانی

 باالتر انگشت چند مارگزیدگی، در *
  در اگر ویژه به( گزیدگی محل از

 نوار یک با را )باشد پاها یا دستها
   .ببندید پهن و محکم

  یک مدت به دقیقه، 15 تا 10 هر *
   .ببندید دوباره و کرده باز را نوار دقیقه

  شدن آماده زمان تا باید کار این *

 .یابد ادامه بیمارستان در پادزهر



 .شود گزش ناحیه در شدید درد بروز به منجر تواند می عقرب گزش •

 را مصدوم فرد ولی دهد، می رخ گاهی نیز مرگ به منجر حوادث و حیات تهدیدکننده عالئم گرچه • 
 .نمایید منتقل پادزهر تزریق براي درمانی مرکز ترین نزدیک به باید

 در سوزش و حسی بی احساس و است گزش ناحیه به محدود عموماً عقرب، گزش از ناشی تورم •
 .یابد می بهبود ساعت 24 از پس معموالً و آید می بوجود ساعت 6 تا 4 براي گزش ناحیه

  

 گزیدگی عقرب



 زنبورگزیدگی
 

 

 

 

 

 .نماید بروز سرخ زنبور و عسل زنبور مانند زنبور، انواع نیش اثر در است ممکن زنبورگزیدگی•

 .کنید خودداري وحشی خصوصا زنبورهاي کندوي دستکاري از•

 .باشد کشنده تواند می زنبورها جمعی دسته گزش و حمله•

 :از عبارتند زنبور معمولی هاي گزش در اولیه اقدامات•

 .بشوئید صابون و آب با را گزیدگی زنبور محل .1

  یکبار دقیقه پانزده هر متوالی طور به و دهید قرار یخ محتوي کیسه یا سرد کمپرس گزیدگی زنبور محل روي .2
  موضع کردن گرم از و نمائید اجتناب پوست روي یخ مستقیم قراردادن از( بردارید پوست روي از را یخ کیسه

 .)بپرهیزید

 

 



در صورت رخ دادن هر نوع مسمومیت و نیز براي اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه درمانی، هر ♣

  3داخلی  190ستاد ملی اطالع رسانی دارو و مسمومیت ها، شماره چه سریع تر با 

 .تماس حاصل فرمایید 115اورژانس و یا  

 24الی  8: ساعت پاسخگویی

 در صورت مشاهده عالئم ابتالي احتمالی به کرونا، ♣

 تماس گرفته  4030ستاد ملی وزارت بهداشت و درمان،  شمارهمانند تب، سرفه و عطسه با 

 .و مراتب را اطالع دهید
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