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پیاده روهای تهران هم اجاره  
داده می شود

رئیــس شــورای 
شــهر تهران از ارسال 
الیحه بهره بــرداری از 
پیاده روهــای تهــران 
توسط شهرداری خبر 

داد و گفــت: در این الیحه بــه موضوعات مختلف 
ازجمله اجاره پیاده راه به برخی اصناف اشاره شده 
است. به گزارش فارس، محسن هاشمی درباره الیحه 
بهره برداری از پیاده روها که توسط شهرداری تهران 
به شورای شهر ارائه شده است، گفت:  این الیحه دارای 
آئین نامه و جزئیات مفصلی است که در حال حاضر 
همکاران ما در کمیسیون مربوطه  در حال بررسی آن 
هستند. او افزود: فعالیت در پیاده روها قانوناً ممنوع 
نیست و در قالب این الیحه نیز قرار نیست که پیاده رو 
به فروش برسد چراکه سندی در این زمینه وجود 
ندارد. رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در 
صورت تصویب این الیحه در صحن شورا و رای موافق 
اکثر اعضا، امکان اجاره فضای پیاده راه برای برخی از 
مشاغل ازجمله برخی از رستوران ها و اغذیه فروشان 

امکان پذیر خواهد شد.
    

توزیع ماسک و دستکش در 
داروخانه ها آغاز شد

مــور  مدیــرکل ا
تجهیــزات و ملزومات 
پزشکی ســازمان غذا و 
دارو از آغاز توزیع ماسک 
ســه الیه، انواع ماسک 

پارچه ای و دستکش یک بارمصرف در داروخانه ها 
خبر داد. به گزارش ایرنا، سید حسین صفوی افزود: با 
توجه به افزایش ظرفیت تولید ماسک و دستکش در 
کشور و تأمین مناسب انواع ملزومات حفاظتی مورد 
مراکز درمانی و کادرپزشکی، توزیع انواع ماسک و 
دستکش در داروخانه ها از دیروز آغاز شد. او با بیان 
اینکه تا پیش از شیوع بیماری کرونا تولید ماسک 
در کشــور بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار عــدد بود، گفت: 
خوشــبختانه امروز ظرفیت روزانه تولید ماسک 
صنعتی در کشور به ۲ میلیون رسیده و رو به افزایش 
است. مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی 
خاطرنشان کرد: ماسک های توزیع شــده از انواع 
پارچه ای نیمه صنعتی تولید داخل و ماسک های 

۳الیه وارداتی است.
    

 آخرین آمار از زندانیان 
جرایم غیرعمد

 ، ر مــا آ طبــق 
هم اکنــون ۱۲ هــزار 
و ۸۹۶ زندانــی جرایم 
غیرعمــد در ســطح 
زندان های کشور تحمل 

حبس  می کنند. به گزارش مهر، در شمار بیشترین 
زندانیان جرایم غیرعمد استان اصفهان با  یک هزار 
و ۲۵۳ زندانی، تهران با میزبانی از یک هزار و ۱۶7 
محکوم غیرعمد، مازندران با یک هزار و ۶۰ بدهکار 
و فارس با ۹۶۱ متعهد به پرداخت محکومیت های 
مالی و دیه ناشی از حوادث کارگاهی یا تصادفات 
رانندگی در صدر فهرســت قرار دارند. در مقابل 
سیستان و بلوچستان باوجود وسعت منطقه ای 
تنها بــا داشــتن ۴۲ زندانی غیرعمد در شــمار 
خلوت ترین استان ها به لحاظ حضور محکومان 
غیرعمد قرار داشــته و بعدازآن اســتان ایالم و 
خراسان شــمالی هر کدام به ترتیب با میزبانی از 
7۲ و ۸۲ محکوم مالی در قعر جدول آمار عددی 

مددجویان ستاد دیه قرار گرفته اند.
    

احتمال اجرای طرح ترافیک 
از هفته آینده

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
با اشاره به احتمال لغو اجرای طرح های ترافیکی و 
افزایش ترافیک در محدوده ی مرکزی شهر گفت: 
ما هم اکنــون در محدوده مرکزی تهران شــاهد 
ترافیک سنگینی هستیم و به همین منظور طرحی 
مشترک میان شهرداری تهران، شورای شهر و راهور 
به وزارت کشور ارائه شده که بر اساس آن بنا داریم 
ساعت اجرای طرح های ترافیکی  از ۸ تا ۱۶ در نظر 
گرفته شود. به گزارش ایلنا، سید مناف هاشمی در 
ادامه گفت: مقرر شد دوربین ها،  شهروندان عادی را 
هم نگیرد و خروج از محدوده طرح ترافیک تا پیش 
از ساعت ۱۶ را آزاد کردیم تا دوربین ها ثبت تخلف 
نکنند و شرایط قیمت را هم ۵۰ درصد و 7۰ درصد 
تخفیف در نظر گرفتیم تا بتوانیم جلو سفر های زائد 
را بگیریم و ســفر های ضروری انجام شود. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره زمان 
اجرای دقیق طرح پیشنهادی ترافیک افزود: تالش 
ما این است که از ابتدای هفته آینده طرح ترافیک 

را اجرا کنیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از روزهای ابتدایی شــیوع کرونا در 
ایران بحث ضدعفونی با الکل بسیار داغ 
بود تا آنجا که این ماده شیمیایی تبدیل به 
کاالیی نایاب شد یا در برخی فروشگاه ها و 
داروخانه ها با قیمتی چندین برابر قیمت 
واقعی خود فروخته می شد. چندین انبار 
بزرگ و کوچک الکل و محصوالت وابسته 
به آن در گوشــه و کنار کشور پیدا شد و 
همین موضوع حرص خرید و انبار کردن 
الکل را برای اســتفاده شخصی در طول 
دوره کرونا بیشــتر کرد.  در همان روزها 
که الکل سفید یا همان اتانول کمیاب و 
در برخی مناطق نایاب شــده بود زمزمه 
تأثیر الکل صنعتی یا متانول بر از بین بردن 
ویروس کرونا به گوش می رسید. تجربه 
شخصی من در روزهای اول شیوع کرونا 
هم ازاین روی آوردن مردم به الکل صنعتی 
حکایت می کند. در آن روزها در ســطح 
شهر مردم زیادی را دیدم که شیشه های 
زردرنگ متانول را در دست دارند یا با خیال 
ضدعفونی کردن روی سطوح مختلف 
می ریزند. مدتی بعدازاین قضیه عده ای 
سودجو اقدام به ساخت الکل های تقلبی با 
الکل صنعتی کردند.کم کم خبرگزاری ها 
خبرهای جدیدی از مسمومیت با الکل در 
شهرهای مختلف کشور منتشر کردند. 
آمارها از مسمومیت و کشته شدن تعداد 
قابل توجهی از هم وطنان حکایت می کرد 
و فضای مجازی پر شده بود از فیلم های 

مرتبط با این موضوع.
باورهای اشتباه و اشتباهات 

جبران ناپذیر
حکایت افــرادی که بــرای در امان 

ماندن از کرونا به الــکل صنعتی روی 
آوردند حکایت همان کســی است که 
مراقبت بود وقتی در پشت بام ایستاده 
نیافتد، اما آن قدر عقب رفت تا اینکه از 
آن طرف بام افتاد. متأسفانه عدم آگاهی و 
توجه نکردن به توصیه های بهداشتی در 
روزهایی که ترس از کرونا همه را نگران 
کرده بود، باعث شد یک عده ناخودآگاه 

مرگ خود را جلو بیندازند.
در همان روزهای اول رسانه ها بارها 
به مردم هشدار دادند تا از متانول برای 
ضدعفونی کردن پوســت، سطوح و در 
کمال ناباوری برای ضدعفونی اعضای 
داخلی بدن اســتفاده نشود. برای مثال 
گفته  شده بود غرغره کردن متانول باعث 
این نخواهد شد که ویروس های محوطه 
دهان از بین بــرود چراکه الکل متانول، 
ضمن اینکه دارای آثــار ضدمیکروبی 
بسیار ناچیزی در مقایسه با الکل اتانول 
است، به علت سمی بودن زیاد، مصرف 
خوراکــی آن با بروز مســمومیت های 
شــدید، کوری و مرگ همراه اســت؛ 
بااین حــال شــاهد بــاال رفتــن آمار 

مسمومیت های ناشی از آن بودیم. 
زمانی که آمار مرگ و مســمومیت 
براثر الکل باال رفت، بسیاری از پزشکان 
شناخته شده نیز با انتشــار ویدئوهای 
آموزشــی در صفحــات شــخصی و 
قابل شناسایی خود در فضای مجازی، 
کوشیدند تا ســره را از ناسره جدا کنند. 
اما همچنان، یکی از مشکل ســازترین 
روش های خود درمانی و پیشــگیری 

توسط مردم، مصرف الکل بود.
اوایل اســفندماه، آمار چشمگیری 
از مســمومیت و جان باختــن افراد در 
اثر مصرف الکل در استان های جنوبی 
گزارش شــد. خبرگزاری ایسنا با اعالم 

این نکته در میانه اســفندماه، به نقل از 
محمدجواد مرادیــان، رئیس اورژانس 
فارس، گزارش داد که آمار مسمومیت 
با الــکل در این اســتان همچنان روند 

صعودی را طی می کند.
همان موقع دکتر فرهاد عباســی، 
متخصــص بیماری هــای عفونــی 
و گرمســیری دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشهر، نیز با عنوان این که الکل خاصیت 
ضدعفونی دارد و برای استفاده بر سطوح 
و دست ها مناسب اســت، عنوان کرد: 
مصرف خوراکی الــکل نه تنها موجب 
پیشــگیری از ابتال به ویــروس کرونا 
نمی شود، بلکه ممکن است فرد را به کام 

مرگ بکشاند.
اما در ابتدای فروردیــن ۹۹ بود که 
در برخی نقاط مانند آذربایجان شرقی، 
زنگ خطر مصرف متانول به صدا درآمد. 
همچنین، در برخی استان های کشور در 
اسفندماه آمار جان باختگان براثر ابتال به 
کرونا با کشته شدگان براثر مصرف الکل 

صنعتی برابری می کرد.
تهران؛ صدرنشین تعداد 
فوتی های الکل صنعتی 

با این تفاسیر، روز گذشته ایرنا به نقل 
از عضو هیئت علمــی مرکز تحقیقات 
سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد که 
تهران صدرنشین تعداد فوتی به خاطر 

استفاده از الکل صنعتی شده است. 
کامبیز سلطانی نژاد در گفت وگو با 
این خبرگزاری، یادآور شد: از اول اسفند 
سال گذشته تا ششم اردیبهشت سال 
جاری 7۹۶ مورد مرگ بر اثر مسمومیت 
با متانول گزارش شده و تهران بیشترین 

فوتی را در میان استان ها دارد.
بر اساس آمارهای رســمی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 

بیش از ۴ هزار نفر به علت مســمومیت 
حاد براثر متانول به بیمارستان ها و مراکز 
درمانی در کشور مراجعه کردند و در این 
فاصله زمانی کوتاه، بر اساس آمار سازمان 
پزشکی قانونی کشور، 7۹۶  مورد مرگ 
بر اساس شــواهد و مستندات بالینی و 
آزمایشگاهی در اثر مسمومیت با متانول 
در کشور گزارش  شده است. همچنین بر 
اساس بررسی های انجام شده در سازمان 
پزشکی قانونی کشــور، استان تهران با 
۲۰۵ مورد، بیشــترین آمار فوت ناشی 
از مسمومیت با متانول را نسبت به سایر 

استان های کشور دارد.
او در ادامــه صحبت هایــش تأکید 
کرد هرچند استفاده موضعی از اتانول 
با غلظت های مناســب )محلول های 
7۰ درصد( دارای مصارف بهداشــتی و 
پزشکی است بااین وجود متانول یک ماده 
سمی است و هیچ گونه کاربرد بهداشتی 
و پزشــکی ندارد و فقط برای مصارف 
صنعتی استفاده می شود. در این میان، 
متأسفانه برخی سودجویان با استفاده 
از محلول هیپوکلریت سدیم )یا همان 
وایتکس( اقدام بــه رنگ زدایی از انواع 

فرآورده های صنعتی الکل کردند.
با اینکه اتانــول و متانول در بی رنگ 
و شفاف بودن با هم شــباهت دارند اما 

متانول برخالف اتانول فاقد بوی خاصی 
است ولی افتراق آن ها فقط با استفاده از 
خصوصیات ظاهری به ویژه برای افراد 
عادی بسیار مشکل اســت. متانول یا 
الکل چوب یا متیــل الکل، یک ترکیب 
سمی است و مصرف ۱۵ - ۵ میلی لیتر 
از محلول خالص آن و یا مصرف خوراکی 
۲۴۰ - ۶۰ میلی لیتر از محلول های ۴۰ 
درصد آن باعث مسمومیت های شدید، 

کوری و مرگ می شود.
با توجه به اینکه مولکول متانول سم 
بسیار کمی دارد و سم اصلی آن به علت 
متابولیســم متانول در بدن )بیشتر در 
کبد( و تولید متابولیت های ســمی آن 
)اســید فرمیک( در بدن است، این امر 
باعث می شود که بروز عالئم و نشانه های 
بالینی در فرد مصرف کننده متانول، با 
تأخیر ظاهر شود. مدت زمان بروز عالئم 
مسمومیت در فرد مصرف کننده بسته 
به عوامل مختلف ممکن است بین ۲۴ - ۶ 

ساعت متغیر است.
به گفته سلطانی نژاد، در برخی موارد 
که فرد از انواع نمونه های حاوی مخلوطی 
از اتانول و متانول به صــورت هم زمان 
اســتفاده کرده )مانند آنچه در مصرف 
خوراکی برخی از مشروبات الکلی تقلبی 
نیز وجــود دارد(، عالئم  مســمومیت 
می تواند با تأخیر بین ۴۸ - ۳۶  ســاعت 
بعد از مصرف ظاهر شوند. این عامل باعث 
می شود که فرد مسموم با تأخیر از بروز 
مسمومیت در خود آگاه شده و دیرتر به 
مراکز درمانی جهت درمان مراجعه کند.

 کشته های البرز 
هم به 43 تن رسید

میان خبرهای روز گذشته در رابطه 
با مسمومیت ناشی از الکل، تعداد کشته 
و افراد مسموم البرز هم به چشم می آمد. 
رئیس مرکــز مدیریــت فوریت های 
پزشکی استان البرز از فوت ۴۳ نفر بر اثر 

مصرف مشروبات الکلی تقلبی خبر داد.
مهرداد بابایی در ایــن رابطه اظهار 
کرد: از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون 
۲۰۵ نفر براثر مسمومیت با الکل مسموم 
و ۴۳ نفر هم جان خود را ازدست داده اند. 
بابایی گفته است این اتفاق ناگوار براثر 
تبلیغات برخی افراد شــیاد در فضای 
مجــازی مبنی بــر تأثیر الــکل برای 

جلوگیری از ابتال به کرونا رخ داده است.
این مسئول توضیح داد: راه های ورود 
کرونا ویروس به بدن، مخاطات تنفسی 
)بینی، نای و ســلول های ریه( دهان و 
چشم ها هســتند و مصرف مشروبات 
الکلی و ورود آن به معده، در از بین بردن 

ویروس کرونا هیچ تأثیری ندارد.
 نکاتی که باید در مسمومیت 

با  الکل بدانیم
عالئم و نشانه های بالینی مسمومیت 
در مصرف متانول بیشتر به علت تأثیر بر 
روی دســتگاه عصبی، چشم و دستگاه 
گوارش است، در ابتدا بعد از نیم ساعت 
تا دو ساعت اول مصرف، عالئمی نظیر 
سرخوشــی، ســردرد، گیجی، تهوع و 

استفراغ ظاهر می شوند. 
این عالئم به تدریــج بهبودیافته و 

عالئم اصلی مسمومیت به طور متوسط 
بعد از ۲۴ - ۶ ساعت  ظاهر می شوند، یکی 
از مهم ترین این عالئم اختالالت بینایی 
به صورت تاری دید، اشــک ریزش، نور 
ترســی، قرمزی چشــم، کاهش دید، 
مردمک های گشــاد، دید برفکی و در 
صورت عدم درمان به موقع، کوری است.

سایر عالئم مسمومیت بسته به شدت 
آن می تواند به صورت کاهش ســطح 
هوشیاری، تشنج، هذیان، تلوتلو خوردن، 
اختالالت قلبی )تپش قلب، بی نظمی 
ضربان قلب، افت فشــارخون، شوک(، 
اختالالت تنفســی )به صورت تنفس 
نامنظم، تنفس ســریع، تنگی نفس، 
ادم ریوی(، اسیدوز متابولیک، التهاب 
حاد لوزالعمده )پانکراتیت( و اختالالت 
کلیوی )کاهش حجم ادرار و نارســایی 
حاد کلیوی( باشند و در برخی افراد حتی 
باوجود درمان به علت آسیب های مغزی، 
فرد دچار آسیب های دائمی مغزی مانند 

بیماری پارکینسون می شود.
جامعه پزشــکی اما معتقد اســت 
مهم ترین اقدامات در جهت پیشگیری 
از بروز مسمومیت با متانول، عدم مصرف 
هرگونه مشروبات الکلی و یا فرآورده های 
الکلی است زیرا متانول برخالف اتانول از 

راه پوست نیز جذب بدن می شود.
هرچند استفاده موضعی و پوستی 
از فراورده های ضدعفونی تقلبی حاوی 
متانول در کوتاه مدت سطح خونی باالیی 
از متانول را برای بروز مسمومیت های 
متوسط و شدید ایجاد نمی کند، ولی با 
توجه به عدم کارآیــی متانول به عنوان 
ضدعفونی کننــده میکروب هــای 
بیمــاری زا، در برخــی افــراد مصرف 
کوتاه مدت پوســتی این فرآورده های 
تقلبی می توانند ســبب بروز خشکی و 

التهاب های پوستی شود.
در آخر اینکه هم زمانی شیوع ویروس 
کرونا با همه گیری مسمومیت با متانول 
در کشور در ماه های اخیر سبب فشار زیاد 
به کادر درمانی کشور و صرف هزینه های 
زیاد مادی و معنوی در کشــور شــد و 
باید گفت پیروی از دستورالعمل های 
صادره از ســوی مقامات رسمی کشور 
و عدم توجه به شــایعات و اخبار کذب 
در فضاهای مجازی و کســب اخبار از 
مراجع معتبر و رســمی ازجمله دیگر 
راهکارهای پیشگیری از بروز حوادث و 
مسمومیت هایی از این قبیل در کشور 

است.

از شروع کرونا تاکنون 796 تن بر اثر مسمومیت با متانول جان باخته اند

مردن از ترس مرگ

یادداشت

بر اساس اظهارات کیانوش جهانپور، سخنگوی 
وزارت بهداشت از روز سه شنبه تا ظهر چهارشنبه 
تست کرونای یک هزار و 7۳ نفر دیگر مثبت اعالم 
شــد و ۸۰ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست 
دادند. با این حساب براساس اعالم وزارت بهداشت 
پس از گذشــت 7۰ روز از شــیوع کرونــا تعداد 
مبتالیان در کشور تاکنون به ۹۳ هزار و ۶۵7 نفر 
رسیده که از این تعداد ۵هزار و ۹۵7 نفر فوت شده 

و 7۳ هزار و 7۹۱ نفر بهبودیافته اند.
به گزارش ایلنا، علیرضا زالی، فرمانده مقابله با 
کرونا در کالن شهر تهران طی روزهای سه شنبه 
تا ظهر چهارشنبه حدود ۵ تا 7 درصد کاهش در 
میزان بستری بیمارستان ها گزارش  شده است و 
در مقابل تعداد بهبودیافتگان و ترخیص شدگان از 

مراکز درمانی پایتخت افزایش یافته است. 
 نگهداری معتادان مشکوک به کرونا 

در مراکز درمانی سپاه
از ابتدای شــروع کرونــا، معتــادان یکی از 
دغدغه های اصلی دولت و فعاالن اجتماعی ایران 
بودند. در همین رابطــه مصطفی هادیزاده، دبیر 

شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران درباره جمع آوری معتادان متجاهر گفت: 
مقرر شده است تا اطالع ثانوی حدود ۴۵۰۰ معتاد 
متجاهری که در حال حاضــر در مراکز ماده ۱۶ 
هستند به مدت ۶ ماه دیگر حضور آن ها در مراکز 

ماده ۱۶ تمدید شود.
او با اشــاره به تدوین دســتورالعمل جدید 
جمع آوری معتادان متجاهر و ابالغ آن ادامه داد: 
اجرای پروتکل جمع آوری نیازمند یک ســری 
الزامات و ابزار جدید بود و درنهایت کار جمع آوری 
معتادان متجاهر از روز سه شنبه شروع شد و حدود 
۱۰۰ نفر از منطقه شوش و شهرری جمع آوری و به 

مرکز فشافویه منتقل شدند.
هادیزاده با بیان اینکه این افراد در قرنطینه با 
رعایت کامل پروتکل ها نگهداری می شوند، بیان 
کرد: آن ها به مدت ۱۴ روز در سالن های قرنطینه 
حضور دارند. چنانچه معتادان متجاهر عالئم حاد 
داشته باشــند، اصاًل وارد این سالن ها نمی شوند 
و اگر بدون عالئم باشــند به مدت ۱۴ روز در این 
سالن ها نگهداری می شوند. قرنطینه اول در حال 

حاضر مهم ترین گلوگاه ما است، چنانچه این افراد 
مشکوک به کرونا باشــند به مراکز درمانی سپاه 
محمد رســول اهلل تهران بزرگ منتقل می شوند 
و چنانچه بیمار کرونا باشــند به بیمارستان های 
تحت نظر دانشــگاه های علوم پزشــکی منتقل 
می شــوند. این روند هــر هفته بررسی شــده و 
برنامه ریزی جدید براساس شرایط انجام می شود.

 پالسمادرمانی روی ۱۵۰ بیمار 
شدید و خفیف کرونا

از سوی دیگر مدتی است در رابطه با مؤثر بودن 
پالســما درمانی بر بهبود حال بیماران صحبت 
می شود. از همین رو معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود ۱۵۰ بیمار 
در استان های مختلف از بیماران شدید و خفیف 

پالسمادرمانی شدند.
قاسم جان بابایی همچنین ضمن تأکید بر اینکه 
موضوع بازگشت به کار مبتالیان به کووید-۱۹ 
امروز پرسش و دغدغه افرادی زیادی است، بیان 
کرد: مهم ترین عامل تصمیم گیری فاصله زمانی 
است. افرادی که هیچ عالمتی نداشته اند و به طور 

اتفاقی تســت کرونای آن ها مثبت شده بود، دو 
هفته پس از زمان تشــخیص بیماری می توانند 
به کار بازگردند. البته بایــد تا دو هفته نیز رعایت 
فاصله گذاری را کنند. یعنی حتماً فاصله دوم تری 
با همکارانشــان را حفظ کنند و حتماً از ماسک 
استفاده کنند اما اگر کسی عالمت داشته باشد ولی 
بستری نشده باشد، می تواند سه هفته بعد از زمان 
تشخیص به محیط کار برگردد. البته باید سه روز 
بی عالمت را پشت سر گذاشته باشد. بدیهی است 
که همان موارد بهداشتی تا دو هفته باید رعایت 
شوند. یعنی استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی 

و درنهایت افرادی که بستری بودند به ویژه آن ها 
که در بخش های ویژه بستری بودند، بیش از چهار 

هفته باید صبر کنند.
او در آخر تصریح کرد: آمارهای ما نشان می دهد 
که میزان ابتال چه سرپایی و چه بستری و فوتی در 
مردان بیش از زنان است. البته این در همه دنیا به 
علت حضور بیشتر مردان در کسب وکار و جامعه 
است. البته در مورد جزئیات آن و اینکه میزان ابتال 
و فوتی مردان چقدر بیشتر از زنان است در آینده 
اطالع رسانی می کنیم. متوسط سن فوتی های 

کرونا نیز بین ۶7 تا 7۰ سال است.

علیرضا زالی خبر داد:

کاهش ۵ تا 7 درصدی بیماران بستری کرونا در تهران

عالئم و نشانه های بالینی 
مسمومیت در مصرف 

متانول بیشتر به علت تأثیر 
بر دستگاه عصبی، چشم و 
دستگاه گوارش است، در 

ابتدا بعد از نیم ساعت تا دو 
ساعت اول مصرف، عالئمی 

نظیر سرخوشی، سردرد، 
گیجی، تهوع و استفراغ 

ظاهر می شوند 

از اول اسفند سال گذشته 
تا ششم اردیبهشت سال 

جاری 796 مورد مرگ 
براثر مسمومیت با متانول 

گزارش شده و تهران 
بیشترین فوتی را در میان 

استان ها دارد
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