
موارد  از  درصد   9 تقریباً  گفت  توان  می  نرجس خراسانی: 
بستری در بیمارستان به علت مسمومیت و آن هم مسمومیت 
دارویی بوده است با توجه به اینکه عمده ترین موارد مسمومیت 
در کودکان در اثر خوردن داروها و مواد شیمیایی و مواد آرایشی 
بهداشتی و فراورده های شوینده، سفید کننده و لوله باز کن 
لزوم  که  بوده  سمی  آپارتمانی  گیاهان  و  )استون(  پاکن  الک 

نظارت والدین را بیش از پیش ضروری کرده است.
کودکان خردسال ممکن است هر چیزی را به دهان ببرند که 
از محیط  این گروه سنی  از آموزش و درک  این عمل بخشی 
اطراف آنان بوده و این عمل زمینه ساز بروز مسمومیت است که 
بسیاری از محصوالت خانگی میتوانند در صورت تماس با پوست 

و چشم و یا در صورت تنفس، سمی باشند.
رفتارهای ایمن استفاده از داروها

1- والدین در هنگام بیماری کودکان خود مراقب باشند تا دوز 
تکراری دارو به کودکان ندهند و از همه مهم تر اینکه داروهای 
مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس آنان نگه دارند می توانند 
داروها را در یک قفسه در طبقات باالیی و یا یک کابینت دارویی 

دارای قفل یا حتی یک چمدان قفل دار نگه داری کنند.

2- از قرار دادن داروها در کیف دستی اجتناب کنند و از طرفی 
والدین یا بیمار داروهای خود را مقابل چشم کودکان نخورند 
چرا که کودکان از رفتارهای بزرگساالن تقلید میکنند و ممکن 

است دور از چشم والدین داروها را به سمت دهان خود ببرند.
که  کنید  تفهیم  او  به  میدهید  دارو  خود  کودک  به  اگر   -3
این دارو است و از کلماتی مانند آبنبات، شکالت و یا خوراکی 

استفاده نکنید.
4- مواد شیمیایی، شوینده، سفید کننده که در منزل نگه داری 
میکنید را در کمدهای دارای قفل و دور از دسترس کودکان 

قرار دهید.
5- متاسفانه نگهداری شربت متادون )ترک اعتیاد( در ظرف 
و  ناخواسته  به مسمومیت  منجر  و شیشه خالی  نوشابه  خالی 
این  با  مسمومیت  مهرماه  ابتدای  از  که  شده  کودکان  مرگ 

ماده شیمیایی باعث بستری شدن 3 کودک در بیمارستانهای 
سیرجان شده است.

و  آهن  ها،  ویتامین  اندازه  از  بیش  مصرف  صورت  در   -6
بین  در  دارد.  وجود  مرگ  خطر  کودک،  توسط  استامینوفن 
ویتامین ها ویتامینA ، ویتامین D و آهن یکی از پر خطرترین 
با  ایجاد می کنند که در صورت مسمومیت  را  مسمومیت ها 
آهن در کودکان کوچکتر، در عرض چند ساعت میتوانند باعث 

نارسایی کبدی شده و حتی باعث مرگ کودک شود.
های  ناراحتی  تواند  می  ها  هیستامین  آنتی  زیاد  مصرف   -7
خونی، تشنج، توهم و تاری دید را ایجاد کند. در صورت مصرف 
بیش از اندازه استامینوفن باعث آسیب به کبد شده و در موارد 

نادری به مرگ می انجامد .
حائز  و  شایع  کودکان  بین  در  هم  گیاهان  با  مسمومیت   -8

گل  خیا،  با  دیفن  خرزره،  گزنه،  مانند  گیاهانی  است  اهمیت 
کشنده  می تواند  کاالدیوم  کرچک  و  شوکران  آزالیا،  انگشتانه، 
اسرع  در  را  بیمار  گیاهان،  این  با  باشد. در صورت مسمومیت 
وقت به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کرده و یا با اورژانس 

تماس بگیرید.
9- در منزل خود از نگه داری گیاهان تزیینی که دارای میوه و 

ظاهر جذاب برای کودکان می باشد خودداری کنید.
10- بخور اوکالیپتوس در صورتی که به اشتباه خورده شود 
حتی به مقادیر کم )یک قاشق( میتواند کشنده باشد. از القای 

استفراغ در مسمومیت با این فراورده خودداری نمایید.
کمک های اولیه در صورت بروز مسمومیت  

کنترل مسمومیت نیازمند مشاوره فوری وکمک های اولیه و 
درمان مستقیم است. اغلب باید از یک مرکز تخصصی کمک 

خواست که تشخیص اولیه صحیح و کنترل مسمومیت، خطر 
مرگ و میر را کاهش می دهد.

1- در صورت مصرف موادی مثل نفت و بنزین از القای استفراغ 
در کودک خودداری کنید چون باال آوردن این مواد باعث ایجاد 

پنومونی شیمایی می شود.
2-مواد سمی اگر هنوز در دهان کودک وجود دارد با کمک 
انگشت خارج شوند. کودک سموم باید از نظر نشانه هایی مانند 
مانند  جانبی  اثرات  و  دهان  اطراف  قرمزی  ها،  لب  سوختگی 
خواب آلودگی، استفراغ، گرفتگی عضالت، درد در ناحیه شکم و 

تغییرات رفتاری بررسی شود.
3- در صورت تماس مواد پاک کننده و حاوی مواد سوزاننده 
با پوست سریعا با مقدار زیاد آب شستشو داده شود و لباسهای 

آغشته به این مواد سریعا بیرون اورده شود.
یا دو  باید در عرض یک  داروها  با  4- در صورت مسمومیت 
دقیقه یک بررسی ساده انجام گیرد تا مشخص شود آیا واقعاً 
کودک دارو را خورده در صورت امکان نمونه ای از داروی خورده 

شده یا ظرف آن را نزد پزشک ببرید.
 * کارشناس مسئول بررسی مرگ کودکان
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گروه حوادث: به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش 
بیمارستانی سیرجان صبح امروز  سه شنبه هفتم بهمن 
ماه در اثر مسمومیت با منواکسید کربن ۳ نفر از اعضای 
 خانواده )مادر و ۲ فرزند پسر( جان خود را از دست دادند.
اورژانس  به  دیروز   صبح    ۱۱:۰۶ ساعت  در  حادثه  این 
پزشکی  فوریتهای  تیم  شد.   داده  اطالع  سیرجان 
وضعیت  بررسی  به  و  شدند  اعزام  محل  به  بالفاصله 
مصدومین پرداختند که مشخص گردید ساعاتی از مرگ 
 هر ۳ نفر مادر ۵۰ ساله و دو پسر ۱۷ و ۲۹ ساله میگذرد. 
و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  حیدرپور،رئیس  اهلل  نبی 
در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  حوادث  مدیریت 
این باره ضمن تاسف از این حادثه بار دیگر تاکید بر حفظ 
اینگونه  شاهد  دیگر  بار  تا  کردند  سوز  گاز  لوازم  ایمنی 

حوادث ناگواری نباشیم.

روش های پیشگیری از گازگرفتگی با مونوکسید کربن
روش های پیشگیری از گاز گرفتگی و مسمومیت با مونوکسید 
از  شده  متصاعد  گاز  یا  و  آتش سوزی ها  از  ناشی  دود  کربن 
احتراق ناقص سوخت های فسیلی مثل نفت، گازوئیل، گاز، ذغال 

که  مونوکسیدکربن  گاز  نام  به  می نماید  گازی  تولید  و چوب، 
استنشاق آن، حتی به مدت دو الی سه دقیقه، موجب مسمومیت 

با این گاز می گردد.
افراد بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی در فضای بسته 
در ظرف دو الی سه دقیقه مصدوم و دچار مسمومیت شدید با 
این گاز گشته که اگر سریعا اقدامات امداد و نجات صورت نگیرد 
منجر به مرگ وی خواهد شد. سوخت ناقص وسایل گرمازایی 
که با سوخت فسیلی کار می کنند یا سوزاندن ذغال چوب در 
محیط های بسته مثل اتاق، چادر، کانکس و گاراژ با تولید این 
گاز )CO( به تدریج موجب مسمومیت افراد درون آن گشته و 
در صورت ادامه این وضعیت موجب مرگ آنان خواهد شد. نظر 
به اینکه گاز مونوکسیدکربن گازی است بی بو، بی رنگ و بی مزه 
به  و  نیست  تشخیص  قابل  بسته چندان  محیط  در  آن  تولید 
تدریج که غلظت آن باال می رود ابتدا فرد دچار سردرد، تهوع 
و استفراغ و ضعف در توانایی حرکتی می گردد و به دنبال آن 
گیجی و بی حالی رخ داده به طوری که قربانی قادر به حرکت 
و فرار از محیط نمی باشد و به زودی در اغماء فرو رفته، مرگ 

فرا می رسد.
این مراحل به خصوص وقتی که فرد یا افراد در خواب می باشد 

بدون اینکه بفهمند ادامه می یابد به طوری که همه ساله عده 
زیادی از این طریق جان خود را از دست می دهند. با توجه به 
خطرات بسیار زیاد این گاز و فراوانی احتمال وقوع آن جهت 
و  داده  قرار  توجه  مورد  دقت  به  را  زیر  توصیه های  پیشگیری 

بکار ببندید.
توصیه های ایمنی جهت پیشگیری

 از مسمومیت با دود و گاز مونوکسیدکربن
* هنگام نصب هرگونه وسیله گرمازا و حرارتی ابتدا از صحت و 
درست نصب شدن آن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده وسیله 
اطمینان حاصل کنند. * از سوزاندن ذغال چوب در داخل خانه، 
گاراژ، چادر و کانکس خودداری کنید. * از تغییر خودسرانه وسایل 
گرمازای سوختی بپرهیزید. * از به کار بردن وسایلی مانند بخاری 
نفتی، چراغ خوراک پزی نفتی، گاز پیک نیک و ... برای گرم کردن 
خانه اجتناب نمایید و در صورت استفاده مطمئن شوید هوای 
از  به داخل خانه جریان دارد. * هنگام استفاده  از خارج  آزاد 
وسایل گرما زای سوختنی مطمئن شوید که از دودکش مناسب 
از وسایل گرمازای سوختنی  استفاده کنید. * هرگز  آن  برای 
بدون دودکش در اتاق در بسته یا بدون پنجره به خصوص در 
زمانی که افراد منزل در آن می خوابند استفاده نکنید. * از بکار 

گرمازای  وسایل  گیری 
گازوئیلی در داخل خانه 

بپرهیزید.
* همواره مراقب تهویه 
در  هوا  جریان  کافی 
 * باشید.  خانه  داخل 
وسایل  ساالنه  بازدید 
قبل  سوختنی  گرمازای 
از فصل سرما توسط افراد 

حرفه ای ضروری است.
و  مسمومیت  عالئم 

اقدامات درمانی
ابتدایی  عالئم 
گاز  دود  با  مسمومیت 
سر  کربن  مونواکسید 

درد، خستگی، تهوع و استفراغ، تنگی نفس می باشد که اگر ادامه 
داشته ضعف و بی حالی و گیجی و سرانجام اغما و مرگ فرا 
می رسد لذا به محض بروز عالئم فوق اقدامات زیر را انجام 
دهید: فورا وسیله گرم زا را خاموش کنید، در و پنجره های خانه 

را باز کنید، سریعا از محل نظر دور شوید، کمک های اولیه را 
برای افرادی که دچار عالئم شدید هستند انجام دهید، استفاده 
از کپسول ها در صورت در دسترس بودن بسیار مفید خواهد بود.

 مسمومیت با منواکسید کربن در سیرجان ۳تن را به کام مرگ کشاند

 مهر: سردار  ناظری  از دستگیری سارق معابر خبر داد و بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
معابر شامل دوربین های مداربسته، درب بازکن های تصویری و  دستگیری این سارق به صورت ویژه 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس از تشکیل پرونده مأموران کالنتری 11 با انجام یک 
سری اقدامات اطالعاتی و شگردهای پلیسی توانستند مشخصاتی از سارق به دست آورند که بعد از 
گرفتن دستور قضائی وی را طی یک عملیات غافلگیر و در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده انتظامی 

استان کرمان گفت: پس از دستگیری این سارق تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.  

دستگیری عامل 
سرقت های معابر 

شهر کرمان

نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاری در سیرجان 
باشگاه خبرنگاران جوان:  بخشی؛ معاون دادگستری کرمان گفت: نشست های رفع موانع تولید در دادگستری کل استان کرمان به صورت 
مستمر برگزار می شود که نشست بعدی در سیرجان انجام می شود. او بازدید از واحد های صنعتی و معدنی به منظور بررسی میدانی مشکالت 
موجود و تصمیم گیری بر اساس مشاهدات میدانی را از دیگر بخش های سفر مقامات قضایی استان کرمان به شهرستان سیرجان دانست و 
افزود: نشست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی ضمن برگزاری مستمر در مرکز استان، بنا به اقتضائات زمانی در شهرستان های 
استان نیز برگزار می شود. معاون دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: مقامات قضایی استان کرمان در این سفر دو روزه ضمن بازرسی 

عملکرد شعب داسرا و محاکم قضایی شهرستان سیرجان، دیدار چهره به چهره با مردم را نیز در برنامه دارند.

خبــر

از ابتدای مهرماه تاکنون 13 کودک به علت مسمومیت
 در بیمارستان های سیرجان بستری شدند

روز جمعه 3 بهمن ماه، همزمان با سفر استاندار 
امام  حضور  با  مراسمی  طی  سیرجان  به  کرمان 
محمود  سید  االسالم  حجت  سیرجان،  جمعه 
شهباز  کرمان؛  استاندار  زینی وند،  علی  حسینی؛ 
حسن پور، نماینده ی مردم سیرجان و بردسیر؛ 
شهرستان؛  ویژه  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
شرکت  عامل  مدیر  عتیقی،  ایمان  مهندس 
نیا،  سروش  دکتر  گهر؛  گل  صنعتی  و  معدنی 
مسوولین  از  دیگر  جمعی  و  سیرجان  شهردار 
بهشت  شهدای  گلزار  در  شهرستانی  و  استانی 
شهید  دو  بود  یاد  نگاره  عکس  سیرجان،  زهرای 
و  سلیمانی  قاسم  رتبه، شهید سپهبد حاج  عالی 
افتتاح شد. این مکان  شهید سردار اهلل دادی در 

اهلل دادی  سردار  شهید  فرزند  که  مراسم  این  در 
حسینی  محمود  سید  داشت،  حضور  آن  در  نیز 
این  از  جایگاه شهدا  و  مرتبه  بزرگی  به  اشاره  با 
گفت:  و  کرد  یاد  نیکی  به  حق  راه  شهید  دو 
وجود  و  باشد  داشته  ادامه  شهدا  راه  امیدواریم 
زحمات  یادآوری  باعث  بزرگوار  دو  این  یادبود 

بود. ما خواهد  برای همه ی  عزیزانی  چنین 
و  ها  سلیمانی  سپهبد  چون  شهیدی  سرداران 
آبادانی  و  تاریخ  سرمایه ی  اهلل دادی ها  سردار 

بود.  آنان  یاد  به  باید همواره  و  کشور هستند 
 هزینه ی ساخت و تهیه ی این اِلمان به عالوه ی 
گهر  آهن  سنگ  شرکت  توسط  دیگر  اِلمان   19
رابطه  همین  در  که  است  شده  تامین  زمین 
و  عمومی  روابط  مدیر  صادقیان،  مجتبی  دکتر 
داد:  توضیح  گهرزمین،  شرکت  الملل  بین  امور 
راه  شهید  خاطره ی  و  یاد  نگهداشتن  زنده  برای 
با  اِلمان   20 سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  حق، 
تومان  میلیون   400 بر  بالغ  ای  هزینه  برآورد 
امروز  که  شد  خواهد  انجام  شهرستان  سطح  در 

بودیم. بودها  یاد  این  از  یکی  افتتاح  شاهد 
دیگر  نگاره  عکس   19 نصب  و  ساخت  همچنین 
جانمایی  پیش  از  که  شهر،  مختلف  نقاط  در 
است  گرفته  قرار  کارمان  دستور  در  شده اند 

آغاز  ها  آن  اجرایی  عملیات  روند  زودی  به  که 
شد. خواهد 

دو المان از این عکس نگاره های یادبود مربوط 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  عکس  به 

هستند. دادی  اهلل  محمدعلی  شهید  سردار 

همشهری  و  استانی  هم  هموطن،  یک  عنوان  به 
احساس دین نسبت به  این دو عزیز را 

داشته ایم و با این کار میخواهیم نام، یاد و راه 
باشد. داشته  ادامه  عزیزان  این 

نگاه  زنده  هدف  گفت:  پایان  در  صادقیان  دکتر 

این  در  بتوانیم  امیدواریم  راه شهداست،  داشتن 
برداریم. استواری  و  راه گام های مفید 

نصب  المان  از  نمایی  رو  از  پس  مراسم  این  در 
مقامات  زهرا،  بهشت  شهدای  گلزار  در  شده 
عمومی  روابط  همراهی  با  شهرستان  و  استان 

جوار  در  گهرزمین،  شرکت  الملل  بین  امور  و 
یادبود  رسم  به  و  شده  حاضر  شهدا  مطهر  قبور 
کرده  اهدا  عزیزان  این  پاک  روح  به  گلی  شاخه 
و با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره شان را گرامی 

داشتند.

به همت شرکت سنگ آهن گهر زمین انجام شد:

رونمایی از عکس نگاره شهیدان سپهبد سلیمانی و سردار اهلل دادی در گلزار شهدای سیرجان


