
تهفته پیشگیری از مسمومی
آبان8تا 1

واحد آموزش و ارتقا سالمت
بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار

پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا
با افزایش آگاهی مانع از مسمومیت دارویی شویم 



روز شمار هفته 
مسمومیت

پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها1400/08/01

پیشگیری از مسمومیت در کودکان1400/08/02

پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و مونوکسید کربن1400/08/03

پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی قارچ ها و گیاهان سمی1400/08/04

پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی  مواد 1400/08/05
...(شوینده ها)شیمیایی

پیشگیری از مسمویت ناشی از گزیدگی جانوران سمی 1400/08/06

پیشگیری از مسمومیت ناشی از سو مصرف مواد مخدر،مواد محرک و 1400/08/07
الکل



مسمومیت 
دارویی

دارو،مصرفمیزانبهتوجهعدمهستند،منازلدرمسمومیتزاعواملخطرناکترینازیکیداروها

بهتوانندمیهمگیداروها،خودسرانهمصرفوآلودگیخوابباهمراهوتاریکیدرداروهامصرف

.شوندمنجرداروییمسمومیتهای

ازخیبرباالیمقادیرکهبدانیمهمچنینوکنیماجتنابداروها،خودسرانهمصرفازبایدبنابراین

نعیدر.باشندکشندهمسنافرادوکودکانخصوصاًفردبرایتوانندمیخطر،کمظاهربهداروهای

انیدرممقادیرازبیشداروهامصرفجهان،درمسمومیتبروزعلتشایعترینکهکردتوجهبایدحال

اثرردمسمومفردکلیهوکبداستممکنگاهیکهاستنکتهایندرداروییمسمومیتاهمیتاست،

.شودمواجهمشکلباعمرآخرتافردزندگیکیفیتوشوددائمیصدمهدچارمسمومیت



:داروییهایمسمومیتازجلوگیریهایروش

نیندازیدخطربهراخودسالمتپزشک،تجویزبدونداروهاخودسرانهمصرفاز.

باشدکشندهمسنافرادوکودکانخصوصاًفردبرایتوانندمیخطر،کمظاهربهداروهایازبرخیباالیمقادیر.

باشدمیدرمانیمقادیرازبیشداروهامصرفجهان،درمسمومیتبروزعلتشایعترین.

باشدمیداروییهایمسمومیتکشور،سموموداروهارسانیاطالعمراکزبهشدهارجاعهایمسمومیتازدرصدهفتاد.

،باشدمیبدنبهسمومورودراهشایعتریندهان.

ترشدسازدوررادارندخودکشیبهاقدامسابقهکهافرادییاوندارندرفتاریتعادلکهبیمارانییاوافسردهبیمارداروهایاستبهتر

.آوریدعملبهایشانمصرفیدارویمیزانخصوصدردقیقیمراقبتودهیدقرارایشان

راریتکبطوریااشتباهبهراخوددارویاستممکنزیردالیلبهایشانچراکهباشیدداشتهنظارتخانوادهمسنافراددارویمصرفبر

رمقادینبودنخوانایاوسوادیکمیاسوادیبیداروها،نامازاطالععدمفراموشی،بهابتالداروها،شکلظاهریتشابه:نمایندمصرف

.داروییجعبهرویمندرجدارومصرفی

هایجعبهداخلدرقرصهادادنقراریاودارومصرفدفعاتکردنیادداشتدارو،تکراریدوزخوردنازپیشگیریبرایکاربهترین

.باشدمی(شبوظهرصبح،برحسب)شدهبندیتقسیممخصوص



وجودشدهخوردهدارویهایبستهکنارشدرکههوشیاریغیرمسمومفردبابرخورددر

اههمرداروییهایبستهبایدفرد،ایندراستفراغالقاءعدموخونسردیحفظضمندارد،

بهتردارو،باتعمدیهایمسمومیتدرشود،گرفتهتماس۱۱۵باوبردهبیمارستانبهبیمار

راآنهاازیکهرتعدادومصرفیداروهاییاداروناممسموم،فردهوشیاریصورتدراست

.دهیداطالعدرمانیکادربهوبپرسیدویاز

سالنجپزیرکودکخانهدراگرنیزکودکاندرداروییمسمومیتبروزازپیشگیریبرای

دادهقرارقفلبهمجهزودسترسازدورباال،کمدهایدرحتماداروهاکند،میزندگی

ازتربیشداروییاوتکراریدوزکودک،بیماریهنگامدرتاباشیدمراقبهمچنین.شود

یداروکودکان،درتبکاهشبرایمثالعنوانبه.نشوددادهکودکبهشدهتجویزحد

.دهیدبکودکبهداروسازوپزشکمشورتباوکودکسنووزناساسبررااستامینوفن

.کندمسمومیتایجادتواندمیاستامینوفندرمانیحدازبیشمقادیر



کیفدردارودادنقراراز.نگهداریدکودکاندسترسازدورراخانوادهافرادمصرفیداروهای

.شودکودکانتوسطداروشدنخوردهمانعتاکنیدپرهیزدستی

میتقلیدبزرگساالنرفتارازکودکانکهچرانخورید،کودکانچشممقابلدرراخودداروهای

.ببرنددهانبهراداروهاوالدینچشمازدوراستممکنوکنند

بات،آبنمثلکلماتیازواستدارواینکهکنیدتفهیماوبهدهیدمیداروخودکودکبهاگر

.نکنیداستفادهخوراکییاوشکالت

چراکه.داریدنگهدورشاندسترسازراکودکانمخصوصطعمخوشداروهایخصوصاًداروها

.کنددارومصرفبهاقدامکودکشما،غفلتازاستفادهبااستممکن

مصرفحالدرفامیلسالمندافرادکهزمانیاستممکنوکنجکاوندکودکانکهکردتوجهباید

شگیریپیبرایبنابراین.کنندداروبلعیدنیاوچشیدنبهاقدامکودکانهستند،خودداروهای

ازدورراخودمصرفیداروهایبخواهیدخانوادهسالمندافرادازکودک،درداروییمسمومیتاز

.کنندنگهداریآنهادسترس

مسمومیت 
در 

کودکان



بهکودکاندسترسیازاست،اعتیادترکدرمانحالدرخانوادهدرفردیاگر

مرگ.کنیدخودداریجداًمتادونشربتیاقرصماننداعتیادکنندهدرمانداروهای

چالیخدرمتادونشربتنگهداریدلیلبهبزرگساالنحتیوکودکانازبسیاری

وراکیخهانوشیدنییاودیگرداروهایبطریباداروبطریتعویضدلیلبهمخصوصاً

استگرفتهصورتآنهااتفاقیمصرفو

ریانگاسهلآنعلتتنهاشود،مرگبهمنجرکودکیدرمتادونبامسمومیتاگر

هایظرفدرمتادونشربتنگهداریعدم.بودخواهدکودکبستگانووالدین

دیگرهایبطریدرآننگهداریوداروجابجاییوکودکقفلبهمجهزومقاوم

ککودمرگنتیجهدروکودکانتوسطدارومصرفبهمنجرها،نوشیدنییاوداروها

.استپیشگیریقابلهاخانوادهتوسطراحتیبهالبتهکهشدخواهد



مسمومیت 
با مواد 
شوینده

رااهفراوردهاینهرگز.کنیدنگهداریشاناصلیظرفدرهمیشهراشویندهوشیمیاییمحصوالت

ارموادایناشتباهبهافرادیاستممکن.نداریدنگه(نوشابهبطریمثل)خوراکیموادظروفدر

.شوندشدیدمسمومیتدچاروبخورند

ائزحبسیارخانگیشویندهترکیباتخصوصاهامسمومیتبروزعواملمقابلدرمنازلسازیایمن

طراتیختواندمیشیمیاییکنندهپاکوشویندهموادازآگاهیبدونوجانابهاستفاده.استاهمیت

.کندواردسالمتیبرناپذیرجبران

ستهبرویبرچسبکافی،نوردرابتداهاشویندهوشیمیاییهایفراوردهازاستفادههنگامهمیشه

ازگاهیآومطالعهبدونوتاریکیدرشیمیاییموادازاستفاده.کنیدمصرفسپسومطالعهرابندی

.باشدخطرناکتواندمیآنهااستفادهنحوه

بخیرتقابلیتدلیلبههافرآوردهاینکهشودتوجهالکلیپایهبامحلولهایازاستفادههنگامدر

دهشتوصیهحتی.کردخودداریآتششعلهکناردرآنهادارینگهازبایدوهستندزاآتشسریع

محلولباراآنسطحسپسوخاموشابتداراخودگوشیهمراه،تلفنضدعفونیهنگامدراست

تاکنیدصبربایدشد،آغشتهالکلیمحلولبهسطوحودستکههنگامی.نماییدضدعفونیالکلی

.ببردبینازراکروناویروستواندمیثانیه03ازپسالکلیمحلول.شودخشکخودخودبه



بسیار(کسوایتمانند)برلکوسفیدکنندهمواد،(کنبازلولهوبرجرم)نمکجوهرمانندخانگیشویندهوشیمیاییموادکردنمخلوط

کنندمیرتصوندارند،اطالعخطراینازکهافرادبرخی.استکنندهخفهوسمیبسیارترکیباینازناشیگازهایوباشدمیخطرناک

ترکیب،اینازحاصلخطرناکگازکهاستحالیدراین.دهدمیافزایشراآنکنندگیپاکاثرگیر،جرموسفیدکنندهمواداختالطبا

وپودرهاوترکیباتانواععنوانهیچبهبنابراین.استشدهمنجرریهدرناپذیربرگشتصدماتحتیوشدیدتنفسیمسمومیتبه

.شوندمخلوطهمبانبایدسفیدکنندهوگیرجرمشوینده،مایعمواد

دارایازبمحیطدرسازیرقیقازپسدلیلهمینبهبایدکههستندسمیبخاراتدارای(وایتکسمانند)کلرحاویبرلکهایمحلول

.بگیریدفاصلهاستفادهموردسطحازاستبهتروشونداستفادههواتهویه



تانیدکبازراهاپنجرهبر،جرمموادیاووایتکسمانندبرلکموادخصوصاشیمیایی،هایکنندهپاکوهاشویندهازاستفادههنگام

میدمهصریهو،بینیدهانمخاطبهکهکنندمیایجادسمیهایبخارترکیباتاینازبسیاری.باشدداشتهجریانمحیطدرخوبهوا

.زنند

ماسکان،امکصورتدروجلوبسته،کفشالستیکیدستکشازکنندهپاکوشویندهترکیباتازاستفادهوسطوحنظافتزماندر

دربستهدربباحتیظرفیهیچکهکنیددقتوببندیدراآندربالفاصلهشیمیاییموادازاستفادهازپسهمیشه.کنیداستفاده

.نگیردقرارکودکاندسترس

ووششستفراوانآببارامحلآنترسریعهرچهدرمانبرایشوینده،وشیمیاییموادباچشمیاپوستاتفاقیتماسصورتدر

اجعهمردرمانیمراکزبهترسریعهرچهخارش،وسوزشتورم،سوختگی،عالئمبروزیاموضعیعوارضنشدنبرطرفصورتدرودهید

.کنید



انجهدرکودکاندراتفاقیهایمسمومیتبروزعللترینشایعازیکیگیاهانبامسمومیت

.آیدمیبشمار

نسانادرمسمومیتبروزسببتوانندمیهاباغچهوهاآپارتماندرموجودتزینیگیاهانازبرخی

.شوند

وقوعصورتدر.باشدکشندهتواندمیکرچکوباخیادیفنخرزهره،مانندگیاهانیبامسمومیت

.کنیدمنتقلدرمانیمرکزنزدیکترینبهوقتاسرعدررابیمارگیاهاناینبامسمومیت

مصرفاز.شودمیمحسوبکشندههیمسمومیتعنوانازیکیسمیهایقارچبامسمومیت

.کنیدخودداریجداٌشناسیدنمیراآنهانوعکههاییقارچ

دباشنمیکودکانبرایجذابظاهروهامیوهدارایکهتزئینیگیاهاننگهداریازخودمنزلدر

.نماییدخودداری

هاهگلخانومزارعکارگرانوشکارچیانباغداران،کشاورزان،بیندرگیاهیهایمسمومیتبروز

.داردبیشتریشیوعسمی،گیاهانانواعبابیشترتماسعلتبه

مسمومیت 
با گیاهان 

سمی



.ستهامسمومیتانواعمرگبارترینازیکیکربنکسیدمنوبامسمومیت
کهتاسمحرکغیروطعمبدونوبوبیرنگ،بیگازیکربنکسیدمنو
ازوئیل،گ،بنزینگاز،نفت،مانندفسیلیهایسوختناقصسوختناثردر

.شودمیحاصلچوبذغالواتومبیلدوداگزوز

نایواستموجودکربنکسیدمنوگازازمقادیرینیزسیگاردوددر
تمسمومیبروزسببسیگارمدتطوالنیمصرفاثردرتواندمیگاز

یاوگازییانفتیکنگرمآبازاستفاده.گرددسیگاریافراددرمزمن
یزندربستهکوچکهایمحیطیاوحماممحیطداخلدرپکیجدستگاه
.شدگازخواهدبامسمومیتوناقصسوختبهمنجر

رانندگانیدرکربنکسیدمنوباکشندههایمسمومیتازمواردی
سالسردفصولدرخودخودرویکردنگرمبرایکهاستهشدگزارش

درکهنیزدربستهگاراژهایدرحضور.اندنمودهاستفادهپیکنیکگازاز
یدکسمنوبامسمومیتبروزخطرداردوجودروشنموتوربااتومبیلآن

درتنهادودکشبدونهایبخاریازاستفاده.داردهمراهبهراکربن
.استمجازباشندمیهوامناسبجریانوتهویهدارایکههاییمحیط

اریخوددهواناجریفاقدوبستهایهمحیطدروسایلاینبردنکارهازب
.نمایید



:کربنمونوکسیدبامسمومیتعالئم

ووشگوزوزها،شقیقهشدیدضربانگیجی،سردرد،کربن،کسیدمنوباطوالنیتماسعالئم

باتماس.شودمیقلبتپشواستفراغتهوع،دچاردفرتماس،ادامهدر.استآلودگیخواب

کمای،عصبدائمیآسیبهوشیاری،کاهشتواندمیطوالنیمدتکربنکسیدمنوباالیمقادیر
.شودگمرو

:پیشگیری

یدکسگازمنوبامسمومیتازپیشگیریجهتگازی،ونفتیهایبخاریازاستفادههنگامدر

.استالزامیهادودکشمناسبکارکردوصحیحنصبازاطمینانکربن،

استسمیگازودودنشدنخارجبردلیلبخاری،دودکشلولهبودنسرد

دارد،وجوددودکشکالهکدیدنآسیبامکانشدیدبرفبارشیاوبارانباد،بروززماندر

هکمیکننددرستآشیانهآنبررویمکاناینبودنگرمدلیلبهپرندههاازبرخیهمچنین

.شودافراددرمسمومیتبروزودودکششدنمسدودسببمیتواند



:شدیدمواجهکربنمونوکسیدگازبامسمومیتدچارافرادبااگر

کاریحادثهازرسانیاطالعوپزشکیاورژانسبافوریتماسکند،پیداجریانفضادرتازههوایتاکنیدبازرادربهاوپنجرههااولگامدر

راآنوببندیدراگرمایشیوسیلهیاگازشیرببرید،بازفضایبهراآنهاداریدراافرادجاییجابهامکاناگردهید،انجامسرعتبهبایدکهاست

.کنیدخاموش

سمتهبرابستهمحیطداخلهوایدیگرمرطوبحولهیکباونشویدمسمومیتدچارتابپوشانیدراخودبینیودهانجلویمرطوبحولهبا

.شودجایگزینآنباتازههوایتاکنیدهدایتپنجرهیادر

حسطچشم،مردکواکنشقلب،ضربانشاملآنهاحیاتیعالئمنشود،مسدودآنهاتنفسیراهتاقراردهیدزمینرویبهرامسمومافراد

.دهیداطالعپزشکیکادررسیدنازقبلتااورژانسکارشناسبهکردهبررسیرادستاینازمواردیوحرکتقدرتهوشیاری،

.شوندحاضرمحلدراورژانسونشانیآتشکارشناسانتابمانیدمنتظرشدهخارجمحیطازاستشدیدبسیارگازنشتشدتاگر



بیماریمنتقلهازراهغذاکهبیشترباعنوانمسمومیتغذاییشناخته

.میشود،درنتیجهیخوردنغذایآلوده،فاسدیاسمیاتفاقمیافتد

رایبالزمزمانمدت.باشندمتفاوتعفونت،منبعبراساسمیتوانندغذاییمسمومیتعالئم

متغیرروز۲۸تاساعت۱ازاستممکنوداردبستگیعفونتمنبعبهنیزعالئمشدنآشکار

:استزیرعالئمازمورد۳حداقلشاملمعموالغذاییمسمومیتمتداولموارد.باشد
شکم؛عضالتگرفتگی•

؛اسهال•

استفراغ؛•

اشتها؛دادندستاز•

خفیف؛تب•

ضعف؛•

؛تهوعحالت•

.سردرد•

۳عرضدرآنموارداغلبومیشوددرمانخانهدرمعموالغذاییمسمومیت

.شدخواهندبرطرفروز۵تا

صرفمکافیمایعاتکهاستمهمبسیارشدید،دچارغذاییمسمومیتبهاگر

ازسرشارورزشیِنوشیدنیهای.بماندهیدراتهکامالبدنتانتاکنید

یزننارگیلآبومیوهآب.هستندمفیدبدنبهآبرسانیدرالکترولیت

فعربهوبازگردانندبدنتانبهرادسترفتهازکربوهیدراتهایمیتوانند

.کنندکمکخستگی

مسمومیت 
با مواد 
غذایی

https://www.chetor.com/57210-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%84/
https://www.chetor.com/82155-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9/
https://www.chetor.com/16490-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/


شتانگواردستگاهتحریکباعثاستممکنچونکنید،اجتنابکافئیناز

وعنعنابابونه،مانندآرامشبخشیگیاهانباکافئینبدونچایهای.شود

.کنندآرامراشمابههمریختهیمعدهیمیتوانندقاصدک

تهداشنیزکافیاستراحتبایدمیشوند،غذاییمسمومیتدچارکهافرادی

رفعبرایباشدالزماستممکنغذاییمسمومیتشدیدموارددر.باشند

وخیماربسیموارددر.شودتزریقسرُماوبهبیمارستاندربیمار،بدنکمآبی

درطوالنیتریمدتشخصباشدالزماستممکنغذاییمسمومیت

.بیابدبهبودکاملبهطورتاشودبستریبیمارستان

غذاهایمصرفشود،برطرفاستفراغتانواسهالکههنگامیتااستبهتر

کمچربومالیمغذاهایخوردنباعوضدروکنیدمحدودراجامدوسفت

مواد.برگردیدمعمولتانغذاییرژیمبهبهآرامیمیشوند،هضمبهراحتیکه

:مفیدندشمابرایزیرغذایی

https://www.chetor.com/74690-%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/


مورددرمسئلهاین.استالکلیمشروباتمصرفازناشیماکشوردرمسمومیتعللازدیگریکی

بهونیغیرقانبازارهایدر...وشرابآبجو،ویسکی،عنوانتحتظاهراستانداردبهالکلیمشروبات

ارایداستمیشودممکناستفادهصنعتیالکلعنوانبهآنچه.استشدهگزارشمیرسدفروش

هشدفروختههایشیشهکهگردیدهمشاهدهنیزمواردیدر.باشدمتانولتوجهیقابلمقادیر

.استبودهمتانولتوجهیقابلمقادیرحاویهمطبیالکلعنوانتحتالکل،محتوی

:شاملالکلمدتطوالنیمصرفعوارض

مدائاختالالتخونی،کمگوارشی،کبدی،عروقی،-قلبیهایبیماری
سرطانوتغذیهسوءعصبی،هایسلولبهآسیبمغز،عملکرد

ودمیشایجادساعتچهارتانیمعرضدرمعموالًمتانولبامسمومیتعالئم

والودگیخواب،گیجی،سردرد،شکمیدرداستفراغ،،تهوعصورتبهکه

.استمرکزیاعصابدستگاهفتضعی

یصتشخکنندهمطرحنخوردهدستهوشیاریوضعیتبابیناییتاریوجود

.استمتانولبامسمومیت

مسمومیت 
با الکل



اگر کسی دچار مسمومیت با الکل شود چه باید کرد؟

اورژانسبا،استالکلیمشروباتباشدیدمسمومیتبهمشکوکفردیاگر.استپزشکیکمکبهدستیابیشود،انجامبایدکهکاریاولین•

.بگیریدتماس

میتواندرازیندهیداوبهکردنحرکتورانندگیاجازهدلیلهمینبهداردضعیفیعملکرداست،نوشیدهالکلیمشروباتبیشازحدکهفردی•

.شودشخصآسیبدیدگیوتعادلدادندستازباعث

.شودمغزدائمیآسیببهمنجرمیتواندشدیدکمآبی.میشودبدنآبشدنکمباعثقهوهزیراندهیدقهوهمسمومشخصبه•

کاهشایهیپوترمیباعثبهسرعتمیتواندسرددوش.میآورندپایینرابدندمایالکلینوشیدنیهای.ندهیدسردآبباحماماجازهفردبه•

.شودبدندمای

.شودخفگیبهمنجرمیتوانداستفراغزیرانکنیدتحریکاستفراغبرایرامسمومشخصمعده•

عالئمیایکندمبروزجدیدعالئمزیرااستمهمبسیاربودنهوشیار.میافتداتفاقاینکندمتوقفرانوشیدنفرداگرحتی.نگذاریدتنهارافرد•

.شودبدترمیتواندموجود



.کنیدجلوگیریخفگیازتادهیدقرارکجحالتدربهآرامییکطرفبهرااوسراست،بیهوشفرداگر•

.کنیدجلوگیریخفگیازاستفراغبروزصورتدرتادهیدقرارنشستهحالتبهرااواست،بیدارفرداگر•

.نگهداریدبیدارراشخصکردنصحبتبا•

.نمیکندسقوطبیشتربدندمایکهکنیدحاصلاطمینان.نگهداریدگرمرافرد•

.میکندکمکسمومراندنبیروندررابدنومیکندکمکبدنآبیباکممبارزهبهآب.بدهیدفردبهکمیآبامکان،صورتدر•

.باشدنشستهحالتدرخفگیازجلوگیریبرایآبخوردنهنگامدرفردکهکنیدحاصلاطمینان

.باشیدهمراهشخصباآسیبدیدگی،ازجلوگیریبرایپزشکیکمکرسیدنزمانتا•


