
ماه پیدا موشه.  خوب در فصل ت�ی
گ

ن بارند� >  سمارق های وح�ش خطرناک پس از اول�ی

>  این سمارق ها ده بسیاری از جاها از جمله در بوته زارها، جنگل ها، پارکهای عمویم، زمینای بازی، زمینای  
ۀ علف شیم پیدا موشه. ارها و در باغچۀ و چمن خانه شیم در کمپوست، مالچ و ذخ�ی ن ورزش مکتب ها، چراگاه ها، کش�ت

 شیم باشه چرا که سمارق ها آسو پیدا موشه و بخ�ش  
گ

>  وق�ت ده بورون خانه هستید چیم شیم ده اطفال و حیوانات خان�
خوردو جالب مالوم موشه.

الیا یم تینه مثل سمارق های  کیدند باید بوفامند که سمارق های زهری در اس�ت
گ

الیا زند� >  کسا�ی که که ده خارج از اس�ت
خورایک باشه که در کشورهای دیگه پیدا موشه.

>  سمارق های که ده نام سمارق های کولۀ مرگ (Death cap) یاد موشه خطرناک ترین سمارق ها هستند و یم تینند سبب
ن نموبره. کولۀ مرگ در درختای بلوط، صدمۀ شدید جگر و مرگ شوند. پخته کدو یا پوست کدو زهر ای سمارق ها ره از ب�ی

فندق (hazel) و شاه بلوط سوز مونند و کالن موشند، اما ای سمارق های کشنده یم تینند ده هرجای پیدا شونند. تنها سمارق
ی فرو�ش یا سوپرمارکت قابل اعتماد ن ها�ی که برای خوردو �ب خطر هستند، سمارق ها�ی هستند که شمو از یک س�ب

خریداری مونید.

وع شونه، باید با مرکز معلوماتبا مرکز معلومات >  اگه یک کس تصاد�ن سمارق وح�ش ره بوخره، منتظر نشونند که عالمه های مرض �ش
مسمومیت ده شمارهمسمومیت ده شماره 13 11 26 (Poisons Information Centre on 13 11 26) تماس بیگرهتماس بیگره

هر ک� که پس از خوردون سمارق وح�ش مریض شونه باید فوری کمک ط�ب بیگره.

ده حالت عاجل، همیشه با سه صفر)000( تماس بیگرید.

سمارق های وح�ش زهرتو

عالمه های مسموم شودو با سمارق وح�ش اینایند:
 >  درد خییل شدید معده 

>  درد شکم 
>  استفراق 

>  دلبدی 

  >  اسهال 

وع موشه و تا 33 روز روز وع موشه و تا  ساعت پس از خوردون سمارق �ش ای عالمه ها معمواًل ای عالمه ها معمواًل 33 تا  تا 66 ساعت پس از خوردون سمارق �ش

دوام کیده میتینهدوام کیده میتینه..

وع موشه داشته باشه، ای خطرناک ترین سمارق ها یم تینه عالمه های مری�ض که پسان�ت �ش

وع شونه. عالمه ها یم تینه تا 24 ساعت پس از خوردون سمارق �ش

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning
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