
 

 

    یسم  مسمومیت از طریق قارچ خطر ! هشدار

 ی هشدار می دهدسازمان بهداشت در مورد خطر مسمومیت از طریق قارچ سم  

مصرف قارچ های سمی بشدت بیمار شده اند، آنها قارچ هایی  در محله فِِشنهایم شهر فرانکفورت سه فرزند و پدر یک خانواده بخاطر

  خودشان اشتباه گرفته بودند، خورده اند.  که با قارچ های خوراکی در کشوررا که جمع آوری کرده بودند و نمی شناختند، یا این

  ی می کنند!با خطر مرگ بازآنها را بشناسند،  بدون اینکه قارچ جمع آوری می کنند و می خورند،که کسانی 

  

 شوند! جربه مرگ من ی هستند و می توانند، اما بشدت سم  نظر بی آزاربه  –قارچ سمی یا قارچ قاتل 

جهان  کشورهای دیگر شبیه قارچ های خوراکی در شکل ظاهری آنها لیو ،ی هستندبسیار سم  در آلمان قارچ هایی وجود دارند که 

تهدید می کند، زیرا آنها قارچ های سمی اینجا را با قارچ های خوراکی در را  پناهجویانبخصوص خطر این است. به همین دلیل 

 کشورهای خودشان عوضی می گیرند. 

خطرناک هستند. آنها از جمله  شدیدا   (Knollenblätterpilz) قارچ قاتلموسوم به  قارچ هاییا سفید رنگ  رنگ ع سبزنوبخصوص 

  بکشند، اگر چه فقط مقدار کمی از آن را خورده باشد. را تند، آنها می توانند یک انسانخطرناک ترین قارچ ها در آلمان هس

این قارچ مزه زننده ای ندارد و اولین عالئم بیماری مانند اسهال و استفراغ تازه پس از چندین ساعت پدیدار می شوند. پس از آن به 

گذشت یک تا چهار روز آسیب رسانی به کبد بیمار آغاز می شود، که می  نظر می رسد که حال بیمار فعال بهتر شده باشد، اما پس از

 تواند به مرگ او منجر شود.

 زیر توجه داشته باشید: تذکراتبدین خاطر لطفاً به 

 بهیچ وجه با قارچ هایی که در اینجا می رویند بطور کامل آشنایی ندارید قارچ های خوراکی را، در صورتی که ،

  . جمع آوری نکنید

  به عنوان قارچ خوراکی خوشمزه از کشورخودتان می شناسید، ممکن است در اینجا یک قارچ آن قارچی که شما

 .، اما کشنده باشدقارچ باشد همانکامال شبیه 

 .اگر شک به مسمومیت قارچی داشتید، سریعا  به نزدیک ترین بیمارستان مراجعه نمایید 

  یا آن غذایی را که استفراغ نموده اید با خود ببرید،  ،پخته شده با قارچ خوراکفراموش نکنید، که بقیه آن قارچ یا

  تعیین نوع مسمومیت را آسان تر می کند. این کار

 .در مورد این موضوع لطفا  در اقامتگاه خود با دوستان و بستگانتان صحبت کنید 

 شما با این کار جان انسانی را نجات می دهید!


