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 (1398نیدرورف) اه ریمابیا ب زهارمبو ی یرشگپی دحاو – هاشنامرک ناتسرهش تشادهب زکرم

 های سمی جدی است سمومیت با قارچم!ددست نگه داری
ی پیدا کرده اند ولی همه آنها خوراکی نیستند و کی هستند که مصرف خوراانها گیاه قارچ

کلیه یا  ،ز این قارچهای سمی می تواند کبدا یمک رادقمخوردن . .دنشاب یم عضی سمی و خطرناکب

 .د کار انداخته و بعضاً موجب مرگ شوحتی مغز را از 

 ؟دام قارچ وحشی در طبیعت سمی است کآیا می توان گفت 
 مزه آن بگویید  یا شیور لحم ،وب ،شما نمی توانید از روی ظاهر قارچ

 تنها.استوحشی خوراکی و کدام قارچ سمی کدام قارچ 

 .د خوراکی بودن آنها را تأیید کندآزمایشگاه می توان

و از آن طریق از خوراکی بودن قارچ  شما بتوانید انجام دهیدهیچ آزمایشی هم وجود ندارد که  

 . اطمینان حاصل کنید

 ؟ عالئم مسمومیت با قارچ چیست
که گاهی عالئم مغززی ماننزد    است وتعریقشکم درد تهوع و استفراغ، اسهال، شامل :  عالئم زودرس

سزاعت   44تا  4این عالئم معموالً .  می شودبا آن همراه  بی قراری ، خواب آلودگی ، تشنج و یا توهم

 .بعد از خورد قارچ ظاهر می شود 

 که ممکن اسزت طزی  است عالئم مسمومیت کبدی ، کلیوی یا آسیبهای مغزی  شامل : سدیررعالئم 

 .دوش گرم یتح و زیلاید ای دبک دنویپ هب رجنم دناوت یم وشودروزها یا هفته ها بعد ظاهر 

 ؟ میت با قارچ مشکوک شدیم چه کنیماگر به مسمو
  در صورت هر گونه شک به مسمومیت با قارچ باید هر چه سریعتر فرد مسموم شده به بیمارستان

 یمس چراق عون صیخشت رد کمک روظنم هب یفرصم چراق هدنام یقاب ،ناکما تروص رد.منتقل شود 

 .دوش تشادهب زکرم ای ناتسرامیب لیوحت رامیب هارمه
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  نباید جلوی تخلیه معده فرد مسموم شده را گرفت. 

  اقی ب سمی های تا قارچگاهی الزم است فرد مسموم شده را مجبور به استفراغ و تخلیه معده کرد

 .مانده خارج شود و از ورود سم بیشتر به بدن پیشگیری شود 

 ؟دوش یم ماجنا ینامرد تامادقاچه  شده با قارچ  در بیمارستان برای فرد مسموم
  فرد مسموم شده را کنترل می کنند  ندب تاعیام و بدن یدما ،فشار خون ، ضربان قلب. 

 روآ عوه  ت و مواد مسهل مومسم درفبه  ،های باقیمانده ممکن است برای تخلیه معده و روده از قارچ، 

 .داده شود 

  ده و در دف    ش  خورانده شود که به سموم موجود در روده متصل  موادیبه فرد مسموم ممکن است

 .مواد سمی کمک می کنند

  ها مانند تشنج عوارض شدید مسمومیت با قارچدر طول بستری بودن در بیمارستان، بیمار از جهت، 

 . می شود مراقبتسایی کبد و کلیه نار

 ؟ ها مسموم نشویم چه کنیم تا با قارچ
 در طبیعت ی روئیدهها باید از چیدن، خریدن و مصرف قارچ، 

 .پرهیز کرد  اه هناخدور رانک و کوه و دشت 

 های خوراکی تولید شده در کارخانجات معتبر تنها از قارچ 

 .دیئامن استفاده دشاب ءاضقنا خیرات و یتشادهب یدنب هتسب یاراد هک

 سمی بزودن آنهزا را از    ،های وحشی موجود در طبیعت کباب کردن قارچ ، آب پز یا پختن

قارچ های روئیده در  عدم مصرف ،بین نمی برد و تنها راه پیشگیری از مسمومیت با قارچ

 .ست طبیعت ا

  و غیر پرورشزی اجتنزاب    یشحوهای  قارچ نباید از خورد و تنهاسم قارج پادزهر ندارد

  .کرد

 دشاب صخشم ءاضقنا و دیلوت خیرات و یتشادهب یدنب هتسب یاراد دیاب مه یپرورشهای چقار. 

 رثز ا رد هرقز ن قشز اق گنز ر رییغت)اه چراق ندوب یمس صیخشت یتنس یاه رایعم و اه شور یخرب 

 دامتعا لباق و ربتعم(نآ شیور لحم و چراق یور تارشح دوجو،کهالک و چراق گنر،چراق اب سامت

 .دشاب یمن

 ماما ناتسرامیب هب هاشنامرک رد  یمس افراد مشکوک به مسمومیت با قارچ تصرف نیلوا رد تسا یرورض

 .دنیامنمراجعه خود سکونت  و در شهرستان ها به بیمارستان محل (هر )ینیمخ

 

 


