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Mieux vaut prévenir 
que guérir !

Le volet Information Education Sensibilisation (IES) a toujours été un 
volet déterminant pour aboutir à des changements de comportement 
d’une population, devenue avertie, sur des notions de santé publique. 
Ceci s’applique particulièrement aux intoxications considérées par les 
divers systèmes de classification des maladies, comme des accidents, et 
donc entièrement évitables.
Le système des vigilances au Maroc inscrit l’IES parmi les activités de 
minimisation de risque. Il s’agit de la dernière étape du processus de 
Toxicovigilance. Depuis la création du Centre Antipoison et de Pharma-
covigilance du Maroc (CAPM), il y a déjà trois décennies, ces activités IES 
ont ainsi été déclinées en plusieurs volets : organisation de campagnes 
nationales; organisation de journées nationales; élaboration de leçons-
types et organisation de concours de dessins pour les intoxications les 
plus fréquentes, en collaboration avec les académies du ministère de 
l’éducation nationale; production de matériel de sensibilisation: spot-au-
dio, affiches, flyers…
Les résultats se sont avérés très importants malgré le peu de moyens 
engagés. A titre d’exemple, la journée de sensibilisation organisée par 
le CAPM en 2003 sur les intoxications par la paraphénylène diamine, a 
permis de diminuer de manière drastique les cas d’intoxication par ce 
produit, et de réduire à néant les cas de décès. 
Le présent numéro de la revue Toxicologie Maroc a pour objectif de 
compiler les affiches de sensibilisation produites durant ces dernières 
années, revues et actualisées. Nous espérons qu’il servira utilement aux 
acteurs locaux (professionnels de santé, ONGs, enseignants…) pour 
mener à bien les activités IES, participant ainsi à diminuer l’incidence et 
la morbi-mortalité liées intoxications. 

Pr Rachida Soulaymani-Bencheikh
Directrice de Publication
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Piqures De Scorpions
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SERPENT
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MEDICAMENTS
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Mononoxyde De Carbone
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PESTICIDES

أو
05 37 68 64 64

الوقاية من التسمم
مببيدات احلشرات

الوقاية من التسمم مببيدات احلشرات

األعشاب  وبعض  الفطرية  واألمراض  احلشرات  ملكافحة  املبيدات  تستخدم 

الضارة. واحليوانات 

ميكن أن يحدث التسمم نتيجة المتصاص هذه املواد عن طريق :

• اجللد أو العني : إذا المس املبيد اجللد أو العني 
• الفم : تناول عرضي أو إرادي عن طريق الفم للمبيدات احلشرية 

واد الغذائية امللوثة باملبيدات
أو امل

• اجلهاز التنفسي : من خالل استنشاق الرداد الناجت عن رش 
املبيدات احلشرية

ولهذا البد من إدراك مدى خطورة التسمم باملبيدات الذي تنتج عنه 

حاالت وفيات ال يستهان بها

نصائح من أجل جتنب التسمم مببيدات احلشرات:
• اجتناب استعمال هذه املواد قدر املستطاع ألنها ضارة 

وعدم اللجوء للمواد التي تباع مجزأة في غير علبها وبدون • إذا دعت الضرورة الستعمالها يجب اقتناء املواد املقننة بالصحة و بالبيئة

أغلفتها األصلية
• خزنها في أماكن بعيدة عن متناول األطفال وبعيدة من في أواني خاصة باألطعمة• االحتفاظ بهذه املواد في علبها األصلية وعدم إفراغها • اقتناء الكمية الضرورية  فقط لتجنب تخزينها

دليل املواد الغذائية وتتبع  استخدامها  قبل  االستعمال  قراءة طريقة  السالمة•  وتدابير  املستخدم 

أثناء عملية التحضير والرش والتخزين يجب : 
أعضاء • ارتداء قفازات وقناع ومالبس واقية• إبعاد األشخاص خصوصا األطفال واحليوانات األليفة • عدم األكل أو التدخني  بغسل  للسالمة  األساسية  القواعد  مراعاة  االستحمام وغسل •  أمكن  وإذا  للمبيدات  املعرضة  اجلسم 

املالبس

في حالة التسمم

جود أعراض
• االستعجال في إسعاف املصاب عند و

ة املادة واإلرشادات 
سمم للتعرف على خطور

• االتصال مبركز محاربة الت
الالزمة

 وإذا أمكن٬ أخذ صورة 
ى املادة السامة

علبة للتعرف عل
• االحتفاظ بال

الء بها لدى الطبيب
للعلبة لإلد

باملاء  دا 
يجب غسلهما جي في حالة التسمم عبر اجللد أو العني : 

ملدة 10 دقائق دون حك أو  استعمال مواد أخرى

القيء،  جة(  
ستثارة )إها

في حالة التسمم عبر الفم : يجب عدم ا

و مركز محاربة 
و املاء دون استشارة الطبيب أ

عدم شرب احلليب أ

التسمم

هوية املكان وإخراج املصاب 
في حالة التسمم عبر التنفس : يجب ت

ء غير ملوث
من املكان قصد استنشاق هوا

ركز املغربي حملاربة 
في جميع احلاالت : االتصال فورا بطبيب أو بامل

 املادة وتصنيف مدى خطورة 
ائية للتعرف على

سمم ولليقظة الدو
الت

احلالة

ال تنتظروا ظهور أعراض التسمم
اتصلوا باملركز الوطني حملاربة التسمم،

طبيب مختص في خدمتكم مجانا، يقدر مدى خطورة التسمم 
ويزودكم بالنصائح واإلسعافات األولية 

Prix d’une communication locale
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ALIMENTS
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CHAMPIGNONS

Après la cueillette
• Dans un sac en plastique, le champignon 
devient impropre à la consommation
• Ma récolte contient un champignon toxique, 
je jette tout
• Après la cueillette, je lave bien mes mains
• Je conserve les champignons au frais, je 
les consomme bien cuits et en petite quantité
• En cas d’apparition de symptômes, je contacte 
le Centre Anti Poison du Maroc

Attention aux 
champignons toxiques

Avant la cueillette
• Je ne connais pas un champignon,  je ne le 
prends pas
• Champignon détérioré : il est mauvais pour la 
santé
• Endroit pollué, champignon pollué
• L’avis d’un connaisseur en champignon est 
important avant toute consommation
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Produits Menagers
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Produits Industriels
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Plantes

تستخدم النباتات واألعشاب الطبية في العديد من املجاالت كتحضير 

األطعمة وللتداوي وفي التجميل. تستعمل هذه النباتات بطرق مختلفة : 

طبيعية - مسحوق - زيوت...

  

التسممات أو األعراض اجلانبية للنباتات ميكن أن حتدث عند استعمالها 

عبر :

• الفم :  تناول عرضي أو إرادي عبر الفم للنباتات أو ملستخلصاتها 
للتغذية وللتداوي

• اجللد  فقط بلمس بعض النباتات 
• أو من خالل استعمال النباتات على اجللد للتداوي أو للتجميل

ميكن جتنب معظم حاالت التسممات بالنباتات بالوقاية واحلذر عند االستعمال
ال ننسى أن النبتة حتتوي على مواد كيميائية ميكن أن ِتؤدي إلى املوت

في حالة التسمم يجب :
• في حالة التسمم عبر العني أو اجللد: غسل اجللد 

أو العني باملاء ملدة 10 دقائق دون حك أو استعمال مواد 

أخرى

• في حالة التسمم عبر الفم: عدم استثارة )إهاجة( القيء، 
عدم شرب احلليب أو املاء قبل استشارة الطبيب 

• أخد صورة للنبتة أو للعلبة التي حتتوي على املادة 
املتسببة في التسمم لتسهيل التعرف على النبتة

• االتصال فورا بطبيب أو مبركز محاربة التسمم واليقظة 
الدوائية للتعرف على النبتة من خالل اإلدالء باسمها 

)بالعربية، األمازيغية أو الفرنسية( والتعرف على خطورة 

أو 64 64 68 37 05احلالة واخذ النصائح والتوجيهات الالزمة

في جميع األحوال ال تنتظروا
ظهور أعراض التسمم اتصلوا على الفور

باملركز املغربي حملاربة  التسمم واليقظة الدوائية على الرقم :

نصائح من أجل جتنب التسممات بالنباتات واألعشاب الطبية 
• التخلص من النباتات السامة التي توجد بجوار املنازل 

واملدارس و املنتزهات 

• توعية الصغار بخطورة ملس النباتات أو وضعها في الفم سواء 
النباتات املوجودة داخل املنزل أو في احلديقة أو في الطبيعة

• عدم ترك األطفال الصغار بالقرب من النباتات بدون مراقبة
• غسل األيدي جيدا في حالة ملس النباتات

بالنسبة لألعشاب الطبية  يجب:
• أخد املعلومات الكافية عن النبتة قبل استعمالها للتداوي

• االلتزام بتتبع كيفية االستعمال
• جتنب التطبيب الذاتي 

• جتنب استعمال املواد الطبيعية التي ليس لدينا معلومات كافية 
عنها كاالسم العلمي للنبتة ومكوناتها وكيفية االستعمال.

• قبل استعمال النباتات لغرض طبي، ينصح باستشارة املركز 
املغربي حملاربة التسمم و لليقظة الدوائية

الوقاية من التسممات واألعراض
اجلانبية للنباتات واألعشاب الطبية 
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Drogues

اتصلوا باملركز الوطني حملاربة التسمم، طبيب مختص في خدمتكم مجانا، 
يقدر مدى خطورة التسمم و يزودكم بالنصائح واإلسعافات األولية: ال تنتظروا 

ظهور أعراض التسمم اتصلوا على الفور 

الوقاية من التسمم باملخدرات
المواد المخدرة هي مواد خطيرة يمكن أن تؤدي إلى حاالت تسمم

وفي بعض األحيان إلى الوفاة
يحدث التسمم باملخدرات عن طريق

للمخدر عن  تناول إرادي أوعرضي  الفم :  طريق الفم • 
المخدر• الجهاز التنفسي : من خالل استنشاق أبخرة 
الحقن• الدم : من خالل استعمال المخدر عن طريق 

• يمكن لتعاطي المخدرات أن يؤدي إلى التسمم أو الوفاة من أول مرة
• يكمن الخطر في عدم معرفة مكونات المادة المخدرة )المعجون مثال(

المخدرات عن طريق حقن متداولة من شخص آلخر• هناك خطر األمراض التعفنية مثل السيدا وااللتهاب الكبدي الفيروسي عند استعمال 
المحقونة والكحول• تعاطي أكثر من مخدر في آن واحد يشكل خطرا كبيرا خصوصا المزج بين المخدرات 
• مخاطراستهالك المخدرات ال ترتبط بالكمية المتناولة فقط وإنما كذلك بخطورة المادة

من أجل جتنب التسمم باملخدرات عند 
األطفال يجب :

يقلدون الكبار• تجنب تعاطي المخدرات بحضورهم ألنهم 
• عدم ترك المخدرات في متناول األطفال

في حالة التسمم يجب
هذا  لخطورة  المصاب  إسعاف  في  االستعجال  التسمم ولو دون وجود أعراض• 

• وضع المريض على الجانب لتجنب االختناق 
لتسهيل  المتناولة  المادة  من  بعينة  االحتفاظ  التعرف عليها• 
أو • في حالة التسمم عبر الفم : يجب عدم استثارة  )ماء  شراب  أي  تناول  أو  القيء  )إهاجة( 

حليب...( قبل استشارة الطبيب
المكان وإخراج الشخص من المكان قصد • في حالة التسمم عبر التنفس: يجب تهوية 

استنشاق هواء نقي
الذهاب  الدم : يجب  عبر  التسمم  حالة  في  مباشرة إلى المستشفى لتلقي العالج المناسب• 
االتصال فورا بطبيب أو  بالمركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية • في جميع الحاالت : 

للتعرف على مدى خطورة الحالة

أو  64 64 68 37 05
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PLOMB
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ع�ب استنشاق أبخرة عنرص الزئبق
- إبعاد المصاب عن مصدر بخار الزئبق وتعريضه اىل الهواء النقي .

- إيقاف مصدر االنبعاث.
ن أو الأغشية المخاطية عن طريق الجلد أو الع�ي

- نزع المالبس الملوثة
- غسل الجلد بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة عىل االأقل ثم غسله بالماء والصابون

ي كل الحالت
�ن

- عدم لمس  الزئبق
- عدم استعمال المكنسة اليدوية أو الكهربائية لجمع قطرات الزئبق

لية أو الطبية   ز ي شبكة الرصف الصحي أو بإلقائه مع النفايات الم�ز
- عدم التخلص من الزئبق �ز

Mercure

الزئبق
نسان ه عىل صحة الإ وتأث�ي

ي 
ي إتالف عدة أعضاء �ف

ي الطبيعة، يؤثر عىل الصحة ويتسبب �ف
الزئبق مادة سامة موجود �ف

. ف ، الجلد، جهاز المناعة، الجهاز الهضمي والعين�ي ف ، الرئت�ي الجسم منها، الدماغ، الكىلي

وللمزيد من المعلومات اتصلوا
ي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية عىل الرقم : بالمركز المغر�ب

Tel d’urgence : 05 37 68 64 64

ي تعمل بالفحم، محارق النفايات...
ي خصوصاً من محطات توليد الطاقة ال�ت - النشاط الب�ش

- استهالك االأسماك الملوثة بالزئبق
ة المحتوية عىل الزئبق - استخدام منتجات تفتيح الب�ش

ي تحتوي عىل الزئبق : مقياس الحرارة ومقياس ضغط الدم الزئبقية والمصابيح 
 - ك� االآالت ال�ت

الكهربائية ذات استهالك منخفض
- استنشاق أبخرة عنرص الزئبق الناتجة عن حشوات االأسنان

يتم التعرض إىل الزئبق عن طريق :

ي أماكن العمل :
�ن

ي اماكن محكمة مع وضع عالمات تحذير تش�ي اىل خطورته 
- حفظ الزئبق �ز

- تهوية جيدة لمواقع وقاعات العمل مع احتوائها عىل ساحبات هواء
- ارتداء المالبس الواقية لمنع امتصاصه ع�ب الجلد

- غسل اليدين بعد العمل
ي التعامل مع المنتجات والنفايات المحتوية عىل الزئبق 

- تنفيذ طرق مأمونة �ز
بالنسبة للعموم : 

ة المحتوية عىل الزئبق - االبتعاد عن منتجات تفتيح الب�ش
نجاب والحوامل والمرضعات والرضع ي سن االإ

- عدم استهالك السمك الملوث من طرف النساء �ز

ي ي التداوي الشع�ب
- االبتعاد عن استعمال الزئبق �ز

للوقاية من التعرض للزئبق

ي حالة التسمم الحاد
سعافات الأولية الواجب اتخاذها �ف الإ
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