
اگز اس هَاد عفيذ كٌٌذُ ٍ اًَاع اعيذّا اعتفادُ هي   -

كٌيذ ، هزالة تاؽيذ كِ تِ پَعت، چؾمن ٍ تمتمي          

 .لثاط ؽوا ًپاؽذ

ٌّگاهي كِ تزاي ؽغت ٍ ؽمَي عمزٍ مظ ّماي         -

تْذاؽتي اس هَاد فَق اعتفادُ هي كٌيذ، تتواً پٌجمزُ  

اي را در آى هكاى تاس كزدُ ٍ در صمَر  ٍومَد         

 َّاكؼ ، آى را رٍؽي كٌيذ

در صَرتي كِ تِ گاسگزفتگي كلز دچمار ؽمذ مذ،       

عز ؼاً تِ َّاي آساد رفتِ ًفظ ّاي ػويك تكؾيمذ ٍ    

عپظ  ك ليَاى ؽيز هيل كٌيذ ٍ در  ك هحل آرام 

  .اعتزاتت ًوا يذ

توام ّؾذارّا ٍ هَارد اتتياعي رٍي تزچغة همَاد    

هثالً تا ذ تِ آلزصي .ؽيويا ي را هَرد تَوِ لزار دّيذ 

ٍ تغاعيتي كِ تزخي اس دارٍّا تاػث آى هي ؽًَمذ  

هَلغ اعتفادُ اس هَاد ؽميموميما مي      

خغزًاك هاًٌذ آفت كمؼ ّما،       

ّزگش ًثا ذ چيمشي خمَرد ٍ  ما          

  .آؽاهيذ

در صَر  لشٍم تمز تغمة دعمتمَر تمزچغمة همادٓ                

ؽيويا ي، تا ذ اس لثاط ّاي هحافظ ًظيمز دعمتمكمؼ ٍ         

  .ػيٌك اعتفادُ كزد

در صَر  تواط دعت ٍ پا تا هَاد ؽيويا ي فَراً هحمل  

 .را تا آب كاهالً ؽغتؾَ دّيذ

شتي ردماني گيالن   دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا

 مركز آمىزشي ردماني قلب دكتر حشمت رشت 

 : هٌثغ  

عا ت هؼاًٍت غذا ٍ دارٍ ٍسار  تْذاؽت درهاى ٍ 

 آهَسػ پشؽكي 
 : تْيِ ٍ تٌظين  

 ٍاتذ تْذاؽت هحيظ 

 59تاتغتاى 



مسموميت هاى ناشى از استنتات تاا متوا         

 :شوياده

 ثؾتزهَارد هغوَهيت تا ؽَ ٌذُ ّا اسًَع اعتٌمؾمالمي    

اعتفادُ اسهَاد عفيذكٌٌذُ درفضاي تغتِ تومام  .  اعت

ٍدعتؾَ ي تِ ػلت ا جاد گاس كلز هَوة تمحمز مك    

راّْاي َّا ي ؽذُ ٍػالئن هغوَهيت درافمزادتمزٍس     

هي كٌذ ٍعزفِ ،خظ خظ عيٌِ ٍتٌگي ًفظ تمَ مضُ   

درافزاد داراي سهيٌِ تيوار ْاي ر َي اسوولِ ػمالئمن     

 . هغوَهيت تاا ي هَاد اعت

گاّي كاركٌاى خذها  تزاي پاكيشگي تيؾتز عغمَ   

ٍكف عالي ّا اس هخلَط ٍا تكظ ٍتزكيثا  اعيذي 

لَي هثل وَّز ًوك اعتفادُ هى كٌٌذ كِ تِ ػملمت     

تزخى فؼل ٍ اًفؼاال  ؽيويا ى همَومة آساد ؽمذى        

تيؾتز گاس كلز ٍ در ًتيجِ ؽذ  ػال ن هغوَهيت هى 

تواط هكزرتا عفيذ كٌٌذُ ّا هَوة اس تيي رفتي چزتى 

پَعت در هحل تواط ؽذُ ٍ تِ دًمثماآ آى خمارػ،           

عَسػ، سخن، تزؽحا  آتكى ٍ چزكى ا مجماد همى        

تْتز ي راُ تزاى ولَگيزى اس خؾكى پمَعمت ٍ     . ؽَد 

ػممَد ا ممي امما ممؼمما ، اعممتممفممادُ اس كممزم ّمماى                 

پَعت ٍ ػمَد      .  تاٍىگليغيز ي، ٍاسليي ٍ غيزُ اعت

ا ي اا ؼا ، اعتفادُ اس كزم ّاى تاٍىگليمغميمز مي،     

تِ ػلت اتتواآ ا جاد تغاعيت تِ .  ٍاسليي ٍ غيزُ اعت

دعتكؼ ّاى العتيكى در صَر  اهكاى  تا مذ اتمتمذا      

دعتكؼ ًخى ٍ عپظ اس دعتكؼ پالعتيكى اعتمفمادُ   

 .كزد

  

  :توصيه هاي ايماي

 ٌّگام اعتفادُ اس ؽَ ٌذُ ّاي 

 ؽيويا ي، تتواً اس هاعك ٍ 

 .دعتكؼ هٌاعة اعتفادُ  كٌيذ

تزكية وَّزًوك ٍ ٍا تكظ تغيار خغزًاك اعمت   

تَصيِ هي ؽَد اس  .خصَصاً تزاي چؾن، پَعت ٍ ر ِ 

 .تزكية ا ي دٍ هادُ خَدداري كٌيذ

هحصَال  ؽيويا ي ٍ ؽَ ٌذُ را ّوميمؾمِ در  مز          

اصلي آى ًگْذاري كٌيذ ّيچگاُ ا ي هَاد را در  ز  

ًگِ داري ًمكمٌميمذ     (  هاًٌذ تغزي ًَؽاتِ) هَاد خَراكي

ا ي ػول عثة خَردُ ؽذى اؽتثاّي ا ي هَاد تَعمظ  .

 . كَدكاى هي ؽَد

پظ اس اعتفادُ اس هَاد ؽيويا ي عز ؼما درب آى را        -

  .تثٌذ ذ


