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 نام خداه ب

انش آغازگر بهارعلم و د ،فصل پاییز که فصل رنگین کمان طبیعت و دگرگونی آب و هوایی است                  

 دیدن دوستان قدیمی و جدید نشاط وبه همراه هرچند  دارس و دانشگاه هام . پیامد بازگشایینیز می باشد

در و حوادث را نیز در پی خواهد داشت. شادی را به همراه دارد ولی از طرف دیگر شیوع برخی بیماری ها 

ریم که متناسب با این فصل بوده و در پیشگیری یا کاهش این مجله برآن شدیم تا مطالبی را به نگارش درآو

 باشد.عوارض برخی بیماری ها و حوادث موثر 

ی دانقدر سالمت تشکر و تایپ و نگارش این مجله از زحمات همکاران اداره بهداشت و در تدوین،                

 همه خوانندگان گرامی قرار گیرد. می نمایم و امیدوارم مطالب آن مورد استفاده

 دکتر آیت اهلل کریمی        

  مدیر کل مشاوره ، بهداشت وسالمت

  

 گفتارپیش
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 پيش از زلزله  های توصيه

  ،يک کوله پشتي نجات تهيه کنيد. چند بسته غذای کنسرو شده، کمي خشکبار

بيسکويت، قند، بطری آب، دستمال کاغذی، چند مترطناب، حوله کوچک، يک راديوی 

 کنيد و کوچک و يک چراغ قوه داخل آن بگذاريد. برای تمام اين وسايل باتری تهيه

 هر دو ماه باتری ها را عوض کنيد. 

  ،قوطي های کنسرو را قبل از سررسيد مهلت مصرف عوض کنيد. پيچ گوشتي، شمع

چاقو، سوت، آچار فرانسه را هم داخل همين ساک قرار دهيد. لوازم کمک های اوليه 

شامل يک قيچي کوچک، باند استريل، چسب، قرص آنتي بيوتيک و استامينوفن، 

هال، الکل و داروی مسکن را فراموش نکنيد و اگر دارويي داريد که مصرف قرص اس

 آن برايتان حياتي است آن را هم در ساک قرار دهيد. 

 

 

 توصيه هنگام زلزله 

  در صورتی که در یک ساختمان یک طبقه و نزدیک در خروجی هستید، تا آنجا که ممکن است به سرعت ساختمان را

سانسور آ اما اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان بلند و چند طبقه هستید سعی نکنید که با استفاده از پله ها یاترک کنید 

 بیرون بروید. 

  در محل های امن پناه بگیرید. از پنجره ها و کمدهای بلند که بدون مهار هستند و همچنین اشیایی که ممکن است روی شما

 سقوط کنند و پرت شوند، دور شوید. 

  اگر محل ایمن وجود ندارد و به کنار دیوار رفته و در حالی که نشسته اید سر خود را روی زانوهایتان خم نموده و با کف

 ها پشت سر خود را گرفته و یا بازوها از سرتان محافظت کنید. دست 

 زلزله حرکت کردند پایه های آنها را با  ناهارخوری یا میز تحریر و یا تخت خواب پناه بگیرید و چنانچه در اثر میز زیر

 دستان تان محکم بگیرید. 

 ل واژگون شدنی )نظیر یخچال( و کابینت در صورتی که در آشپزخانه هستید، به سرعت از اجاق گاز و همچنین وسای

 .ها بر رویتان وجود دارد دور شویدآنهایی که احتمال سقوط وسایل 
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 توصيه هنگام زلزله  

  از منابع تامين الکتريسيته )پست هاي الکتريکي يا کابل هاي فشار قوي( که احتمال حرکت، تخريب يا سقوط

دارند، دورشويد. از محل هايي که امکان حريق وجود دارد، دورشويد. به سمت خروجي هاي اضطراري هجوم نبريد و از 

 ساختمان از جمله چارچوب در و يا زير ميز، پناه بگيريد.  پله ها و آسانسور استفاده نکنيد. سريعاً درمکان هاي ايمن

  چارچوب هاي فلزي درب ها ، در صورتي که داراي شيشه بااليي نباشند، محل هاي نسبتا امني به حساب مي

آيند. به اين محل پناه ببريد و با دست خود مراقب بسته شدن درب باشيد. بهتر است در ميان چارچوب درب بنشينيد 

 .ادل خود را بهتر حفظ کنيدتا تع

  اگر در حياط مدرسه هستيد از ساختمان، ديوار، سازه هاي بلند فوالدي يا چوبي و از سبدهاي بسکتبال دور

 شويد.

 از پنجره هاي داراي شيشه هاي محافظت نشده دور شويد. 

  دستها در پشت گردن و خمدر صورتي که در راه پله هستيد، بالفاصله در کناره ديوار بنشينيد و با قفل کردن 

کردن سر به طرف زانوان، از سر و گردن خود محافظت نماييد. هرگونه حرکت در راه پله ها در زمان زمين لرزه، بسيار 

 .خطرناک تر از نشستن در يک محل است و احتمال سقوط فرد و ايجاد شکستگي را به شدت افزايش مي دهد

 ين طبقه از آسانسور خارج شويددر صورتي که در آسانسور هستيد، در اول. 

  در صورتي که در محيط خيابان هستيد، از ساختمانها دور شويد. احتمال سقوط نماي ساختمانها و يا ريختن

 .شيشه هاي شکسته بر روي افراد زياد است

 ممکن است اتومبيل ها در اثر زلزله تعادل خود را از دست بدهند ، بنابراين مراقب حرکت آنها باشيد. 
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 اقدامات پس از زلزله

  بهتر است کلیه اهالی کوچه و یا خانه های نزدیک ، در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک گروه کوچک را تشکیل دهند. به این

از یک حادثه  ترتیب حفظ امنیت جمعی و همچنین کمک به افراد ساده تر خواهد بود. توجه به این موضوع ضروری است که پس

 .بزرگ نظیر زلزله، ممکن است نیروی انتظامی بالفاصله قادر به برقراری امنیت در تمامی نقاط نباشد

  از ایستادن بر روی آوار خودداری نمایید. ممکن است این کار سبب ریزش مجدد آوار بر روی افرادی شود که در زیر آن قرار

 .گرفته اند

 می شنوید و امکان نجات آن شخص را ندارید، حتما محل را عالمت گذاری نمایید در صورتی که صدایی از زیر آوار. 

  ،جهت خروج از شهر تعجیل نکنید. به احتمال قوی بسیاری از مسیرها مسدود است و همچنین به دلیل عدم استقرار نیروی کمکی

روز  2الی  1و همچنین یافتن مواد ضروری ، سعی نمایید به مدت  یربسته اضطرا امنیت الزم برقرار نخواهد بود. با کمک محتویات

 .شرایط را تحمل نمایید تا امنیت برقرار گردد و راه ها برای عبور و مرور باز شوند

 ر آوار، از کشیدن آنها خودداری نمایید. این کار ممکن است به ستون فقرات آنها آسیب بزند و یا در صورت یافتن افراد در زی

آسیبهای وارده را تشدید نموده و باعث فلج دائمی آنها گردد. سعی کنید آوار را از روی فرد کنار زده و سپس او را به آرامی بیرون 

 . آورید

  اخبار و شرایط را پیگیری نماییدبسته اضطراری دربا استفاده از رادیو ترانزیستوری موجود ،. 

  یافتن آب آشامیدنی سالم ، مهم تر از یافتن غذاست. از آنجا که به احتمال قوی به دلیل آسیب دیدگی سیستم لوله کشی آب

قطع خواهد شد، سعی کنید با استفاده از ظروف تمیز موجود، از پایین ترین شیر هر ساختمان )نظیر شیر حیاط(  شرب، جریان آب

 .آب موجود در لوله های ساختمان را ذخیره نمایید
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 در صورتي که ساختمان شما سالم مانده

  نسبتا خفيف بوده است، بهتر است از ساختمان خارج شويد. ممکن است شما با پيش لرزه حتي اگر از نظر شما زمين لرزه

 .يک زلزله شديد مواجه شده باشيد

  در صورتي که قصد خروج از ساختمان را داريد، به شيشه های شکسته ناشي از سقوط تابلوها، آينه ها و يا دکوراسيون منزل

سي نداريد بهتر است با استفاده از پارچه و تکه ای کاغذ يا مجله کف پاهای خود توجه نماييد. اگر به کفش يا دمپايي دستر

 .را بپوشانيد تا شيشه وارد پای شما نشود

  به بوی گاز و يا نشت ساير موارد سوختي توجه نماييد. در صورت احساس بوی گاز از روشن کردن کبريت يا چراق قوه و

 .موارد اينچنيني خودداری نماييد

  سيم های آويزان و يا افتاده بر روی زمين باشيد. در صورت عدم قطع جريان برق، خطر برق گرفتگي وجود خواهد مراقب

 .داشت

  در صورتي که آتش سوزی کوچکي به وجود آمده آن را مهار نماييد تا تبديل به يک خسارت بزرگ نشود. به اين موضوع

 .تش نشان در شرايط يک زلزله، ضعيف استتوجه داشته باشيد که احتمال به موقع رسيدن نيروی آ

  از آسانسور استفاده نکنيد. ممکن است سيستم آسانسور آسيب ديده باشد و در ميانه راه متوقف شود، و همچنين

درب، ممکن است  آسيب ديدگيممکن است درب آسانسور در طبقات آسيب ديده باشد و حتي در صورت عدم وجود 

 .سقوط به داخل چاه آسانسور را به وجود بياوردخطر  کابل آسانسور باز شود و

  ابتدا اعضای خانواده را خارج نموده، در کوچه يا خيابان خود در کنار ساير خانواده ها مستقر نماييد و سپس جهت برداشتن

 .وسايل ضروری به داخل محل بازگرديد

 ختماني که ممکن است منجر به ريزش يا هنگام خروج ، بهتر است فردی که در جلو حرکت مي کند مراقب آسيب های سا

 .سقوط شوند باشد ، و ساير اعضا با توجه به اطالعات و راهنمايي او از محل خارج شوند

 جهت جلوگيری از بروز آتش سوزی، جريان های برق و گاز اصلي ساختمان را قطع نماييد. 
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 در صورتی که در زیر آوار گرفتار شده اید             

 چنانچه در زیر آوار مانده اید باید به خاطر داشته باشید که مهم ترین عاملی که می تواند شما را تا زمان

نجات حفظ نمایید، حفظ آرامش و تسلط بر اوضاع است. با حفظ روحیه، ممکن است قادر به تحمل شرایط 

 .ا کردن شما کافی استروز باشید، که این مدت برای رسیدن گروه های نجات و پید 3الی  2به مدت 

 ابتدا شرایط اطراف خود را بسنجید. مقدار فضایی که در اطراف خود دارید و در نتیجه مقدار هوای قابل

 .تنفس ، وضعیت بدن خود از نظر شکستگی ها یا زخم های احتمالی را بررسی نمایید

لیل فوری انرژی شما خواهند از فریاد زدن و تکان خوردن بی دلیل خودداری نمایید، این عوامل باعث تح

شد. بهتر است منتظر بمانید تا فردی از خارج از آوار شما را جستجو نمایید و در آن زمان شما به وسیله 

 .فریاد یا ضربه زدن از او درخواست کمک نمایید

 گروه های امداد و نجات به طور معمول در یک فرآیند دو بخشی، اعالم حضور و سپس توجه به صداهای

حتمالی ، به جستجوی افراد زیر آوار مانده می پردازند. در صورتی که اعالم حضور آنها را شنیدید، تا پایان ا

 .این اعالم منتظر مانده و سپس با فریاد زدن یا ضربه زدن موقعیت خود را اعالم کنید

ن ستون فقراتچنانچه در دست و پاهای خود را احساس نمی کنید ممکن است این امر به دلیل آسیب دید 

باشد. تا حد ممکن بی حرکت بمانید و در هنگام نجات توسط گروه های امداد نیز موضوع را به آنها اعالم 

 .کنید تا با رعایت احتیاط الزم شما را بیرون آورند

 بسیاری از گروه های نجات از سکوت شب برای یافتن افراد زیر آوار مانده استفاده می کنند. بنابراین در

 .ت عدم نجات فوری، امید خود را از دست ندهیدصور

 حفظ روحیه و تسلط بر خود، مهم ترین عامل محافظت از شما در شرایط سخت خواهد بود. با صبر و عدم

 .اتالف انرژی ، مطمئنا نجات خواهید یافت
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  ر آن بر روي سالمتيينمک و تاث

  
 بيشتر خون فشار افزايش احتمال کنند مي مصرف پرنمک و شور غذاهاي که افرادي در دانيد مي آيا  -1

 است؟

 کاهش را مغزي سکته و باال خون فشار به ابتال خطر توانيد مي نمک مصرف کاهش با دانيد مي آيا  -2

 دهيد؟

 دهد؟ مي افزايش را معده سرطان به ابتال خطر نمک مصرف دانيد مي آيا  -3

 است؟ نمک زياد مصرف استخوان پوکي داليل از يکي دانيد مي آيا  -4

 داد؟ عادت نمک کم غذاي به زندگي اوايل از توان مي را کودکان ذائقه دانيد مي آيا  -5

 ند؟نک عادت شور غذاهاي به او ذائقه تا کنيد اضافه نمک يکسال زير کودک غذاي به نبايد دانيد مي آيا  -6

 ااينه مانند و پفک چيپس، کالباس، و سوسيس کنسروها، نظير شده فراوري غذاهاي انواع دانيد مي آيا -7

 دارند؟ نمک زيادي مقدار

 نمک غذايي دريافت منابع مهمترين شور مغزهاي و ها آجيل ها، ترشي شور، تنقالت انواع دانيد مي آيا -8

 باشند؟ مي

 نمود؟ کنترل را مصرفي نمک ميزان توان مي غذاها به نمک کمتر مقدار کردن اضافه با دانيد مي آيا  -9

 شويد، آويشن، مانند معطر هاي سبزي انواع از نمک جاي به توان مي غذا طعم بهبود براي دانيد مي آيا -11

 .کنيم استفاده تازه نارنج و ليموترش آب و سير همچنين و نعناع، و گلپر

 اين و شود ها کليه توسط آب بيشتر دادن دست از به منجر تواند مي سديم، از پُر رژيم دانيد آيا مي-11

 لحظه به لحظه آيد مي قلب به که فشاري ترتيب بدين و شده منجر قلب توسط را خون پمپاژ افزايش مساله

 . شود مي بيشتر

 

  

7 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/5471/با-غذا-به-جنگ-گرما-زدگي-برويد


 باورهای غلط در مورد نمک

است. مزهطعم و بیا بدون نمک بیغذ 

گردد. بنابراین با  های چشایی شما نسبت به میزان نمک مصرفی بر میاین تنها به سازگاری و عادت جوانه واقعیت امر:

های چشایی نیز خود را با شرایط جدید انطباق داده و شما نیز به تدریج به غذای کم نمک عادت کاهش مصرف نمک، جوانه

 .خواهید کرد

از شور بودنشان تشخیص داد.توان غذاهای پرنمک را می  

باشند.  برخی غذاها به رغم محتوای زیاد سدیم )نمک(، شور نیستند. چراکه معموالً حاوی شکر زیادی نیز می واقعیت امر:

نظیر بیسکوئیت ها و غالت صبحانه. همچنین ممکن است جوانه چشایی در شما به مصرف نمک زیاد عادت کرده باشد و شما  

 ا را تشخیص دهید.نتوانید شوری غذ

.تنها افراد سالخورده بایستی نگران مصرف نمک باشند   

های قلبی و  تواند باعث افزایش فشار خون و افزایش شانس ابتال به بیماریمصرف زیاد نمک در هر سنی می واقعیت امر:

 .شود عروقی

.برای کنترل مصرف نمک، اضافه نکردن نمک به غذا کافیست  

-درصد نمک دریافتی توسط غذاهای فرآوری شده نظیر نان، سوسیس، پیتزا، چیپس و غیره وارد بدن می 71،  واقعیت امر:

 شود.

کنیم در خود اقالم غذاهایی که  فت میهر چند اضافه نکردن نمک به غذا ایده خوبی است اما یک سوم نمکی که روزانه دریا

کنیم موجود هستند. مصرف نمک بیش از حد می تواند فشار خون را باال ببرد و خطر سکته و بیماری های قلبی  خریداری می

های روی غذاها را بررسی  گرم نمک دریافت کنند پس به دقت برچسب 6را افزایش دهد. بزرگساالن نباید روزانه بیش از 

تصور نکنید که اگر به غذا نمک اضافه نکنید پس حتما دریافت نمکتان کم خواهد شد چرا که بسیاری از غذاهای کنید و 

 محتوای نمک باالیی دارند.( کنسروها، سوسیس و کالباس، چیپس، پفک)نظیر فرآوری شده 
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 نیست سالم جایگزینی دریایی، نمک

.  است فیدترم سالمتی برای ’کمتر سدیم بخاطر‘ دریایی نمک که کنند تصور افراد اکثریت شاید 

  دو هر. ستا یکسان دریایی نمک و طعام نمک شیمیایی ترکیب که است این واقعیت گفته به اما

  از مساوی مقدار کدام، هر از چایخوری قاشق هر در و هستند سدیم مشخصی مقدار حاوی نمک

ت.  اس نمک نوع دو این تولید نحوه در اصلی تفاوت اما. شود می یافت( گرم میلی ۲۳۰۰) سدیم

  یم برداشت را نمک و کرده تبخیر را آب. شود می استخراج دریا شور های آب از دریایی نمک

  دست هب نمک زیرزمینی منابع تصفیه و استخراج از اغلب طعام نمک که است درحالی این. کنند

 آید. می
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عدم  در صورت درگیر نموده و خطرناکی است که دستگاه تنفسی را و شدیداً مسری ویروسی  یک بیماری آنفلوآنزا

  درمان می تواند مرگ آفرین باشد

  ،نیآبریزش بی ،سرفه ،پشت وگاهی مفاصل ناحیه لگن و تب ،درد عضالنی شدید بخصوص در پاها و .عالیم بیماری:

 7تا 5معموالً عالیم طی  .تنفسی افزایش می یابد به مرور عالیم بدنی کاهش و. گلودرد ... ،و لرز احساس سرما عطسه،

ریمانتادین  ،آمانتادین :ویروس مثل در درمان بخصوص در افراد خاص داروهای ضد رود. بهبودی می روز رو به

ل پاییز اوایل فص اواخر شهریور و زمان واکسیناسیون بهترین .تجویز پزشک داده می شود اسلتامیویرو...که فقط با

 .است

 

 سال 5ماه تا  6(بچه های 1 

 سوم آنها در فصل سرما است (زنان حامله ای که سه ماهه دوم و2 

 سال 50( افراد باالی 3 

 تحت درمان با آسپرین هستند دارند وسال سن 18اه تا م 6(بچه هایی که بین 4 

 دارند ریوی و( بالغینی که بیماری قلبی 5 

  ،ایدز ونی،خ بیماریهای کلیه، نارسایی دیابت،: مثل دارند دیگری بیماری یا و ( افرادی که بیماری سیستمیک6 

 دارند... و نخاعی ضایعات صرع، و تشنج

 : دیستروفی دوشن )که با ضعفلضعیف دارند مثیف یا سیستم ایمنی ( افرادی که رفلکس سرفه ضع7 

 پیشرونده عضالت همراه است ومادرزادی می باشد(

 مراقبین خانه سالمندان (ساکنین و8 

 بقیه افراد خانواده هم باید واکسن بزنند ،خود یکی از موارد مذکور را دارندخانواده ر افرادی که د (9 

   پزشکی کادرو ان پرستار (پزشکان و10
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  80( وایمنی بخشی آن H3N2,H1N1می باشد )  Bتایپ  وA تایپ 2برعلیه  آنفلوآنزا سه ظرفیتی وواکسن 

 5یرد بین آنزا می گکسی که آنفلو .در عضله مثلثی شانه تزریق می شود هر سال باید تکرار شود و است و %90تا

. ودشد در بیمارستان بستری شالزم اگر  گرفته و تحت نظر پزشک دارو ود استراحت کن روز باید در منزل 7تا

ده کمتر دچار سرماخوردگی های معمولی شسن استفاده کرده اند، به تجربه ثابت شده است کسانی که از این واک

ه به ذکر است کالزم  .ویروس های سرماخوردگی یافته اند یک ایمنی نسبی نیز در مقابل برخی از انواع اند و

دارند که می توانند طیفی از بیماری سرماخوردگی را از خفیف تا شدید در دویست نوع ویروس وجود نزدیک به 

ف زدن ، حرترشحات سرفه، عطسه، بینی .آنفلوآنزا مثل سرماخوردگی است های سرایتراه .ها ایجاد کنند انسان

کردن  راه های کم و از ، ظروف و وسایل مشترک و...صله نزدیک، دست دادن، روبوسی، استفاده از حولهفااز 

در صورت مواجهه افراد با آنها  .: فرد بیمار حداقل پنج تا هفت روز د رمنزل استراحت کندهمه گیری سرایت و

 وفردبیمار از ماسک استفاده نموده وکمتر حرف بزند با فاصله بنشینند  از دست دادن و رو بوسی پرهیز نموده و

 .تشو دهندبینی خود را با آب شس چشم ها، دهان و صورت، افراد سالم بعد از آن دست و و
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 سم تعریف

 .دارد نام سم شود سالمتی در اختالل موجب پوست با آن تماس یا و بدن به ورودش که ای ماده هر

 مسمومیت تعریف

 .گویند می مسمومیت را آید می بوجود اختیاری یا تصادفی بطور سم بوسیلة که هایی آسیب و اختالل

 بدن به سم ورود هایراه

 تزریق - 4          پوست     جذب -۳             تنفسی   دستگاه - ۲            گوارش         دستگاه - 1

 گوارشی مسمومیت عوامل

 شیمیایی مواد هایمسمومیت – ۲غذایی                                                    هایمسمومیت – 1

 نفتی مواد هایمسمومیت –4دارویی                                                    هایمسمومیت – ۳

 وآماده  شده بندی بسته سموم - 6سمی                                             گیاهان هایمسمومیت -5

 
 

 صحبت خواهیم کرد.گوارشی  هایمسمومیتدراین شماره در مورد دو علت حیاتی 

 : مسمومیت گوارشی عالیم

 ضربان سرعت تغییر تنفسی، مشکل دهان، اطراف سوختگی شکمی، کرامپ هوشیاری، وضعیت تغییر اسهال، استفراغ، تهوع، 

 مرطوب و خنک یا خشک و گرم پوست بسته، یا باز مردمک خون، فشار تغییر قلب،
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 گوارشی های مسمومیت در اولیه های کمک

 . نماییم می منتقل درمانی مرکز به را او سریعاً صورت این غیر در دهیم می انجام را زیر کارهای باشد هوشیار مسموم اگر

 تنفس برقراری و قلب ضربان از اطمینان و تنفسی های راه کردن باز - 1

 (باشد دارو شناخت با باید دارویی درمسمومیت کردن رقیق)آنها  امثال و شیر یا آب نوشاندن بوسیلة سم کردن رقیق - 2

 خواب قلبی، درحمله همچنین و بازی و اسیدی و نفتی مواد از ناشی های یتممسمو )در استفراغ بوسیلة سم کردن خارج( 3

 (نکنید استفراغ به وادار را بارداری مسموم و بیهوشی آلودگی،

 (ریه داخل به مکش) استفراغ آسپیرة از جلوگیری( 4

 درمانی مرکز به انتقال( 1

 مهـم نکات

 از ناشی خفگی اثر در کودکان در مرگ باعث و بوده خطرناک بسیار عمل این زیرا ، بپرهیزید کودکان برای نمک آب دادن از-1 

 . میشود استفراغ

 ویندهش و کننده پاک مواد یا سوزاننده مواد یا نفتی های فراورده ، قلیایی ، اسیدی مواد مصرف اثر در مسمومیت که صورتی در-2 

 . ندهید انجام را استفراغ به وادارکردن و کردن رقیق عمل عنوان هیچ به باشد ها

 ، خاطم آسیب باعث هوایی راه داخل به شدن آسپیره با یا و ببیند آسیب مجددا مری است ممکن مواد این استفراغ صورت در چون 

 . گردد هوایی راههایی انسداد و تورم

 را فراغاست به کردن وادار عمل باردار زنان و دارند قلبی ناراحتی سابقه که بیمارانی ، کرده تشنج که افرادی ، بیهوش افراد در-3 

 . دهید انجام نباید
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 میکروبی )بوتولیسم( گوارش مسمومیت

 

 مسمومیت نوع این چند هر .شد خواهد مسموم فرد حیات حفظ موجب آن الزم مراقبت و بیماری این سریع تشخیص

 .انجامدمی مرگ به موارد درصد 6۰ در اما است نادر

 به یطیمح اعصاب از عصبی هایپیام ارسال از مانع شود، می ترشح بوتولوئید کلستریدیوم باکتری از که سم این 

 .انجامدمی گمر و فلج شدید، ضعف به و گردد می عضالت

 .ندارد ای مزه و طعم هیچ سم این متاسفانه 

 .شود نمی ظاهر سم مصرف از پس ساعت ۲4 تا معموال بیماری هاینشانه

 : گردند می آغاز بتدریج و ترتیب به زیر عالئم و ها نشانه آن از پس و 

  بینی دو و چشم در تطابق عدم -۳                                      گلودرد  -۲                             دهان خشکی -1 

 تنفسی عضالت فلج -6     بلع     و کردن صحبت در اشکال -5                         شدید    خستگی -4

  چشم حرکات محدودیت -۹ بدن          های رفلکس رفتن بین از -۸                                       فلج    -۷ 

  گشاد های مردمک -11            تنفسی       شدید اختالل -1۰

 به اما .اند ندیده حرارت خوب مصرف از قبل که است گذشته تاریخ شده کنسرو غذای بوتولیسم، سم اصلی منبع

 .اند بوده رستورانی غذاهای از ناشی شده گزارش موارد درصد ۲4 که شده مشاهده تازگی

 اولیه های کمک و اقدامات 

 استفراغ به کردن وادار-1 

 تنفسی عضالت فلج به شک صورت در زیاد فشار با اکسیژن دادن-۲ 

 مرغ تخم سفیده دادن-۳ 

 درمانی مرکز به بیمار رسانیدن-4 

 پزشک توسط سم ضد تجویز-5 
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