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اقدامات اولیه در برخورد با مسمومیت گیاهاا         

 سمی:

         در صورت بلعید  قسمتهای مختلف یک گیاه

مانند میوه، دانه و برگ آ  توسا  کاودکاا             

با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم باا         “  حتما

 تماس حاصل فرمایید. 041و  0941شماره 

       در موارد تماس با شیرابه  برگهای بریده گیاها

سمی مانند دیفن باخیا، آزالیا، خرزهره، آاللاه،        

که سبب ساوخاتا ای      اقاقیا و پیاز گل نرگس    

شدید پوست، تورم حلق و زبا  خواهد شاد،          

 اقدامات  زیر را انجام دهید:

 .  مصدوم را از منشاء سم دور کنید. 0 

.  محل تماس پوست را با آب فراوا  شساتاشاو         2

 دهید.

.   در صورت مسمومیت گوارشی  اولیان اقادام        3

رقیق کرد  سم می باشد برای این منظور  باید در            

صورت هوشیار بود  بیمار به وی آب یاا شایار              

 خوراند.

.  در صورت در اختیار  داشتن زغال فعال  از آ            9

برای جذب سم استفاده کنید. مولکولهای زغال در    

روده و معده به سم چسبیده و مانع جذب انها مای            

شوند. لذا می توانید به بیمار پودر زغال فعال که در            

 آب مخلوط شده است بدهید. 

          برخی از  داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش

از حد یا نابجا می توانند مسمومیت های منجر به     

 مرگ ایجاد نمایند.

 

 
 

 

 

 

 

 

           مسمومیت با قارچ های سمی بسیار خطارناا

است. از مصرف قارچهایی که نوع آنها را نامای            

 خودداری نمایید. “ شناسید جدا

 معاونت غذا و دارو دانش اه علوم پزشکی ایرا 

بخور اکالیپتوس در صورتیاکاه باه         

اشتباه خورده شود ، حتی در مقادیار        

کم )یک قاشق( می تواند کشاناده           

باشد. از القای استفراغ در مسمومیت       

با این فرآورده خاودداری ناماوده          

به  بیاماارساتاا        “  مصدوم را سریعا  

   منتقل نمایید.

 پیشگیری از مسمومیت های ناشی از 

 گیاهان سمی



          در بسیاری از موارد، پختن گیاه سبب از بین

 رفتن مواد سمی موجود در آ  نمی شود. 

          هرگز از گیاها  ناشناخته جهات مصاارف

به صورت دم کرده، جوشاناده و          –دارویی  

 استفاده نکنید. -غیره

         ،در صورت تمایل به مصرف گیاها  دارویای

حتمٌا آنها را مکا  های مجاز و معتبر و تحت          

 نظر پزشک و داروساز مصرف نمایید. 
 

 

 

 

  

 

           رعايت نكات زير مي تواند در پيشگيرر  از

مسموميت ها  گياهي بسيار حايز اهميرت       

 باشد:

             مصرف هر نوع گياهي توسط حيوانات اهلري

  حشي، بيانگر غير سمي بودن آن نيست.

           از خوردن قسمت ها  مختلف هر نوع گيراهري

 كه برا  شما ناشناخته است خوددار  كنيد.  

                 در هنگام قدم زدن در پارك، جرنرگر    برا

مواظب كودكانتان باشيد   از دسرت زدن               

 خوردن گياهان توسط آنها ممانعت بعم  آ ريد. 

 

             در صورت تمایل به ن هداری داناه هاا و

قسمت های خشک شده گیاها  در منازل،        

آنها را دور از دسترس کودکا  نا اهاداری          

 کنید. 

         در منزل خود از ن هداری گیاها  تزیینی که

دارای میوه ها و ظاهر جذاب برای کاودکاا      

 می باشند خودداری نمایید.

 

 

 

 

 

            نام گیاها  موجود در اطراف محی  کاار و

منزل خود را یاد ب یرید تا در صورت مصرف         

آنها  توس  افراد مختلف بتوانید با ذکر ناام          

گیاه، پزشک را در درما  هر چاه باهاتار             

 مسموم یاری کنید.

مسمومیت با گیاها  در برخی از گروه های 

سنی و شغلی به میزا  بیشتری مشاهده می 

 شود. 

         از نظر شغلی، بروز مسمومیت های گیاهی در

کشاورزا ، باغدارا ، شکارچیا  و کارگارا       

مزارع و گلخانه ها به علت تماس بیشتر باا           

 انواع گیاها  سمی شیوع بیشتری دارد. 

      بسیاری از گیاها  دارویی در صورتی که باه

صورت خودسرانه و با مقادیر بیش از حاد           

مصرف شوند می توانند سبب بروز مسمومیت      

 در انسا  شوند. 

          برخی از گیاها  تزیینی موجود در  آپارتما

ها و  باغچه ها می تواناناد ساباب باروز                

 مسمومیت در انسا  شوند.

مسمومیت با گیاها  یکی از شایعترین 

علل بروز مسمومیت های اتفاقی            

سال  در سراسر جها   5در کودکا  زیر 

 به شمار می آید.

برخی از گیاها  مانند شوکرا ، خرزهره، 

تاتوره، گل ان شتانه و کرچک قادر به 

ایجاد مسمومیت های شدید و حتی 

 کشنده در انسا  می باشند 


