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  اقدامات اولیه در برخورد با فرد مسموم

و یا تماس با پوست موجب اختالل در تندرستی و یا ) خوراکی، تنفسی، تزریقی(به هر ماده اي که هنگام ورود به بدن 
مسمومیت عبارتست از اختالالت و آسیب هایی که توسط مواد سمی در دستگاه  .موجب مرگ شود سم می گویند

 عمديتد می شود و ممکن است بطور تصادفی یا در اثر بی احتیاطی و یا در مواردي بصورت هاي گوناگون بدن ایجا
الزم به ذکر است عالوه بر موادي که بطور معمول جزو سموم هستند برخی از مواد . بوسیله مواد سمی ایجاد گردد

نادرست تبدیل به مواد مسموم در اثر مصرف بیش از حد و یا که نیز که بطور معمول جزو سموم نیستند مثل داروها 
تماس با سموم ممکن است به صورت ناگهانی با عوارض مشهود و سریع و یا تماس  .شوندمی کننده و زیان آور 

گاهی عوارض مسمومیت مدتها بعد از تماس با عامل مسمومیت . تدریجی همراه با بروز مسمومیت هاي تاخیري باشد
 .بروز می کند

 تزریقی، ذب پوستی، جتنفسی، خوراکی :سم به بدن عبارتند از بطور کلی راه هاي ورود

مسمومیت هاي خانگی از طریق خوراکی و یا تنفسی است که بطور خالصه به بررسی این مسمومیت ها و کمک  اغلب
 .هاي اولیه مورد نیاز براي آنها می پردازیم

 )خوراکی(مسمومیت هاي گوارشی 

مسمومیت ها می باشند و اغلب بصورت تصادفی و بر اثر نگهداري مواد  از شایع ترین مسمومیت هاي گوارشی
در این نوع مسمومیت ماده . اتفاق می افتد و یا ظروف مواد آشامیدنی سمی و شیمیایی مختلف در ظروف نامناسب

جه به پس از مدتی عوارضی در فرد مسموم ایجاد می شودکه این عالئم با تو. سمی از راه دهان وارد بدن می شود
 .نوع سم، قدرت سم، مقدار مصرف ، جثه فرد مصرف کنده و طول مدتی که از خوردن سم می گذرد متفاوت است

 :ممکن است با یکی از عوامل زیر بروز کندمسمومیت از طریق خوراکی 

براي جلوگیري از آن باید شرایط صحیح . بوجود می آید مسمومیت غذایی که با خوردن غذاهاي آلوده .1
ي و پخت غذاها رعایت شود و کلیه غذاهاي آماده قبل از مصرف کامالً جوشانیده و کنسرو ها نگهدار

 .دقیقه در آب جوشانده شود 20بصورت باز نشده به مدت 

 جوهر نمک ،مثل سفید کننده ها شوینده خانگیکه شامل مواد  مسمومیت در اثر مواد شیمیایی سوزاننده .2
ن، مري و حلق دچار سوختگی دها ،مسمومیتدر صورت بروز. باشد می و مواد جرم بر )اسید کلریدریک(

  ..خطرات مسمومیت چند برابر خواهد شد در صورت استفراغو  می گرد
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در اثر خوراندن دوز تکراري دارو توسط در کودکان اغلب مسمومیت دارویی : مسمومیت در اثر داروها .3
  . وپا و کنجکاو بروز می کنداولیا و یا در اثر به دهان بردن دارو توسط کودکان ن

می تواند باعث برگشت مواد نفتی به با مواد نفتی استفراغ پس از مسمومیت : مسمومیت در اثر مواد نفتی .4
 .لذا باید از استفراغ مصدوم جلوگیري نمود .گرددعفونت ریوي راه هاي تنفسی و شش ها و سبب 

بارتند از اقاقیا، پیاز گل نرگس، غده گل شیپوري، برخی گیاهان سمی ع : مسمومیت از طریق گیاهان سمی .5
با شیرابه پوست و مخاط دهان سمی هستند و تماس  و ، کوروتون، آزالیا، فرفیونآالله، خرزهره، دیفن باخیا

 سبب سوختگی شدید پوست، تورم حلق و زبان خواهد شد  برگهاي بریده آنها 

و ارگانو کلره فره سموش و سموم ارگانوف شامل حشره کش ها، مرگ: آفت کشوم مسمومیت با سم .6
 رخی سموم آفت کشب. می باشد و فسفید آلومینیوم که به قرص برنج معروف استمصرفی در کشاورزي 

 .می باشند که باید در اولین فرصت تزریق گردد آنتی دوتداراي 

 :الزم به یادآوري است که

خانه و نیز مواد نفتی ایجاد می شود به همین علت بیشترین مسمومیت ها در منازل توسط داروهاي موجود در 
 .باید در مورد نگهداري مواد مذکور دقت بیشتري به عمل آید

 :عالئم و نشانه هاي مسمومیت هاي گوارشی

تنفس غیر ، بوي غیر طبیعی دهان یا تنفس مصدوم، وجود سوختگی یا رنگ سم بلع شده در اطراف دهان و لب ها
دهان یا ، کف کردن، درد شکم، تشنج، مردمک هاي تنگ یا گشاد شده، تعریق، یر طبیعی قلبنبض یا ضربان غ، طبیعی

 تهوع، اسهال و استفراغ، بلع دردناك، افزایش ترشح بزاق

 :مسمومیت هاي گوارشیدر کمک هاي اولیه 
 .خوراند یا شیرآب در صورت هوشیار بودن بیمار به وي اولین اقدام رقیق کردن سم می باشد براي این منظور باید

 مطمئن هستیددر مواردي که  .سموم از بدن بیمار می باشددفع ممانعت از جذب و سپس کمک به اقدام دیگر 
 :مسمومیت در اثر اسید قوي، ماده قلیایی و یا یک ماده نفتی نیست می توان اقدامات زیر را انجام داد

 .با خوراندن آب و شیر به مسموم سم را رقیق کنید .1

مولکول هاي ذغال در معده و . در اختیار داشتن ذغال فعال از آن براي جذب سم استفاده کنید در صورت .2
لذا می توانید به بیمار پودر ذغال فعال که در آب مخلوط  .روده به سم چسبیده و مانع جذب آنها می شوند

 .شده است بدهید

 .هر چه سریعتر مصدوم را به بیمارستان یا مرکز پزشکی انتقال دهید .3

 .از ایجاد استفراغ در بیمار خودداري نمایید .4
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 ):اقلی و اسید(در درمان مسمومیت با مواد سوزاننده 

اگر مصدوم کامال هوشیار نیازي به دادن ذغال فعال نمی باشد، . از ایجاد استفراغ در بیمار خودداري نمایید 
 .بدهید و تشنج ندارد سریعاً مقدار زیادي آب یا شیر براي نوشیدن به اواست 

مواد جرم مانند (یا یک ماده قلیایی قوي ) جوهر نمک(زمانی که مسمومیت بوسیله یک اسید قوي : توجه دوباره 
   .نباید شخص مسموم شده را وادار به استفراغ کرد، شده باشد ایجادیا بنزین و نفت  ) بر

 :رتند ازنشانه هایی که شما را از وادار کردن مسموم به استفراغ باز می دارد عبا

خانم حامله و ، یهوشیمصدوم، ب دهان ازبوي نفت و بنزین ، استشمام سوختگی هاي اطراف دهان و لب ها
 .باشدشده مصدومی که ممکن است دچار حمله قلبی 

هنگامی که شخص مصدوم استفراغ می کند وي را به پهلو یا شکم درحالیکه سرش پایین تر از باسن قرار دارد 
 .نگهدارید

ردي که وادار کردن مصدوم به استفراغ ممنوع می باشد از خوراندن مقادیر زیاد مایعات، به مصدوم در موا
 .خودداري کنید زیرا افزایش حجم معده باعث افزایش خطر استفراغ در مصدوم می شود

 مسمومیت هاي تنفسی

شود از بین این مسمومیت ها می در این حالت ماده سمی از راه دستگاه تنفسی و به هنگام نفس کشیدن وارد بدن می 
توان به استنشاق گازهاي شیمیایی گوناگون مانند کلر، آمونیاك، مونواکسیدکربن و دي اکسید کربن ناشی از بخاري، 

 .آبگرمکن، کرسی و یا اگزوز ماشین ها، اسپري حشره کش و یا سموم دفع آفات نباتی اشاره کرد

یتکس بسیار خطرناك است خصوصاً براي چشم، پوست و ریه بنابراین بخار متصاعد شده از ترکیب جوهر نمک و وا
توصیه می شود درهنگام استفاده از این مواد از ماسک یا پارچه مرطوب براي پوشاندن بینی و دهان خود استفاده 

 .کرده و از بکار بردن آن در مکان فاقد تهویه مناسب خودداري کنید

 یبهترین اقدام براي مسمومیت هاي تنفس

 خروج سریع فرد از محل منبع سم و مکان سربسته و انتقال به فضاي باز و استفاده از هواي آزاد .1

 نترل و برقرار کردن تنفسک  .2

 شل کردن لباس هاي شخص مصدوم  .3

 تماس با اورژانس یا انتقال مصدوم به مراکز درمانی جهت تجویز اکسیژن و داروهاي مورد نیاز .4



 88890857و 88892992: تلفن  دارو و غذا سازمان سموم، و داروها رسانی اطالع و مرکز ملی مرکزي ستاد

4 

 

  مسمومیت هاي پوستی 

هر چند در بعضی موارد . جذب شونده از طریق پوست، معموال موجب تحریک یا آسیب محل جذب می شوندسموم 
می  سمبراي تعیین نوع . ممکن است سم، با آسیب کم یا بدون آسیب جذب پوست شود اما چنین مواردي نادر است

در . نوع سم بررسی کرد توان از خود مسموم کمک گرفت و یا وسایل موجود در اطراف مسموم را جهت یافتن
  : وارديبرخورد با چنین م

 را از منشاء سم دور کنیدمصدوم  .1

 را با آب فراوان شستشو دهید تماس پوست محل .2
، مصدوم به مرکز پوست با آب فراوانلباس هاي آلوده فرد مصدوم را در آورده و پس از شستشوي  .3

 .نماییددرمانی منتقل 

 اي تماسیو نشانه هاي عمومی مسمومیت ه عالئم

، ارش، ختجمع آب در پوست و ظهور تاول، بثورات جلدي ، شوك ، سوختگی شیمیایی، پوست التهاب یا قرمزي -1
  استفراغ تهوع و

  مسمومیت هاي تزریقی
، گرفتگی حیوانات گاز ، یق دارو به بدنریقی در اثر تزرمسمومیت تز : عمده براي آن وجود دارد چهار عامل
  تگزش حشرا ، مارگزیدگی

 یق دارو به بدنریقی در اثر تزرمومیت تزمس

، داخل  (SC) ، زیر جلدي ( IM ) ، داخل عضالنی (IV)خواه داخل وریدي، مختلف یق بعضی از داروها به طریقرتز
داروهاي خاصی  همچنین برخی از افراد نیز به. تواند عالئم و واکنشهاي حساسیتی را ایجاد کند می، (ID) جلدي

 . آنافیالکتیک بروز می کند نشانه ها و عالئم اصلی به صورت شوك حساسیتی یا . حساسیت دارند

 ضعف، تورم، خارش در سراسر بدن عبارت است از :یق داروهارآنافیالکتیک در اثرتز عالئم و نشانه هاي عمده شوك

 .نبض و تنفس نا منظم، بیهوشی، عمومی

و بیمار بوده  مک هاي اولیه شوك آنافیالکتیککمانند :  اهاي اولیه در مسمومیت ترزیقی داروه اقدامات و کمک 
  .سریعاً باید به بیمارستان منتقل شود

    حیوانات گاز گرفتگی 

گاز گرفتگی حیوانات وحشی مثل . شود شدید می گاز گرفتن حیوانات یا انسان باعث دریدگی پوست و عفونت بسیار
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ویروس هاري گردد و در صورت عدم رسیدگی و مراقبت پزشکی انتقال  تواند باعث روباه، گرگ ، سگ و راکون می
انتقال کزاز  گاز گرفتگی انسان نیز باعث انتقال میکروبهاي زیادي از دهان به پوست و همچنین. به مرگ می انجامد

 . می شود

  : اصلی در گازگرفتگی اقدامات

پانسمان با آهسته خشک کنید و  زخم را . سدزخم را با دقت با صابون و آب گرم بشوئید تا خطر عفونت به حداقل بر
  .برسانیدرا به مرکز درمانی مصدوم جهت انجام اقدامات بعدي . استریل زخم را بپوشانید یا پوشش

قسمت آسیب دیده خونریزي را  ق بود و خونریزي داشت، با فشار مستقیم و بلند کردنیدر صورتی که زخم عم  
 زخم را محکم ببندید تا خونریزي کنترل شود و بعد شرایط ارجاع را فراهم، باندبا یک پوشش استریل و . کنترل کنید

 ..باید از بیمار سوال شود در مورد سابقه واکسیناسیون کزاز  . آورید

 مارگزیدگی 

مارهاي سمی در نقاط مرکزي و کویري ایران وجود دارد و بعضی  دو نوع مار اصلی سمی و غیر سمی وجود دارد،
 . و سم آنها کشنده است یار خطرناكاز آنها بس

  : هستندزیر  مشخصهچند داراي مارهاي سمی 

 . پهن تر باشد سر مثلثی شکل یا سر مسطحی که از گردن  -1

 )مثل چشم گربه(مردمکهاي باریک دراز   -2

 حرارت بین چشم و سوراخ دهان لکه رنگی حساس به  -3
 طول کوتاهتر  -4

 رنگهاي متفاوت  -5

 . از دندانهاي نیش خود براي ترزیق سم استفاده می کنند یمارهاي سم

و  کیسه زهر که در سر مار. سوزن خالی بوده و مجراي داخل آن به کیسه زهر راه دارد داخل این دندان مثل سر
از طریق مجراي داخل  پشت گوش داخلی قرار دارد با انقباض و فشار وارد آمده دراثر گزش، فشرده شده و زهر

 . نیش به داخل بدن مصدوم ترزیق می شوددندان 

 )با توجه به گونه مارها(   عالئم و نشانه هاي مار گزیدگی

افزایش  ،اختالل بینایی، استفراغ تهوع و، درد، قرمزي و تورم شدید در محل نیش، یک جفت عالمت سوراخ شدگی 
 .شدید ممکن است تنفس متوقف شود تنفس سخت که در موارد، بزاق و عرق کردن

  مار گزیدگی اقدامات و کمک هاي اولیه در

گاز گزیدگی را با آب و صابون با مالیمت شستشو دهید وبا  محل -2. بیمار را آرام کنید و کمک کنید تا دراز بکشد -1
              -4. الزامی است سانتی متري باالي محل گزش 3استفاده از باند محدود کننده در -3. کنید آهسته خشک استریل

  .آن در بیمارستان است پادزهرتنها درمان موثر مارگزیدگی، تجویز  .حرکت کنید ناحیه آسیب دیده را بی
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چون سرخرگها نیز بسته می شوند و بافتهاي دورتر  هرگز از تورنیکه یا گارو براي بستن زخم استفاده نکنید، :نکتـه
 . از محل گزش آسیب خواهند دید

 
  ت حشرا شگز

 . که انسان را می گزند، محدود نیست جانوري دنیا حشرات هستند و به همین ترتیب تعداد حشراتی بیشترین گونه 

و  عسل، زنبور قرمز، زنبور درشت، مورچه آتشین، عنکبوت و عقرب توان از زنبور از جمله مهمترین این حشرات می
 . تنها یک نقطه می باشدمارگزیدگی در گزش حشرات محل گزش  برخالف. نام برد حشره دراکوال یا بند

  
 : آتشین نشانه ها و عالئم گزش زنبور عسل، زنبور قرمز، زنبور درشت، و مورچه

         ، قرمزي، خارش، کهیر، تورم، تنگی تنفس، تغییر رنگ پوست، بیهوشی، شوك آنافیالکتیکدرد ناگهانی

  در گزش حشرات اقدامات و کمک هاي اولیه 

در صورت ، نمائید محل را با کیسه آب یخ سرد ،انبرك نوك تیز خارج کنید ده را بانیش حشره که در پوست جا مان
خصوصاً در ( شدید شوك آنافیالکتیک و در صورت بروز عالئمشوك باید سریعاً انجام شود  درمان، بروز شوك

حشره را با آب و در مورد حشره دراکوال موضع آلوده به سم . منتقل نمائیدبه بیمارستان مصدوم را زنبورگزیدگی 
 .استفاده از کرم هاي ضد التهاب می تواند موثر باشد. صابون شسته و با الکل طبی ضدعفونی نمایید

 عقرب
شدت . زندگی می کنندو همچنین اطراف اهواز کاشان  بیشتر عقربهاي سمی ایران در مناطق نزدیک کویر نظیر

درصد گزش عقرب در دست روي می دهد و کودکان  90بیش از . گزیدگی بسته به میزان سم تزریق شده دارد
 . بیشترین افراد در معرض عقرب زدگی هستند

 دگیگزینشانه ها و عال ئم عقرب 

گزگز  بی حسی و، استفراغ تهوع و، گزش تغییر رنگ محل، پیشرفت تورم در حالت ، محل گزیدگی درد سوزاننده
 .تشنج، بی اختیاري ادرار و مدفوع، هوشیاري اختالل، آبریزش از دهان، بیقراري و اضطراب، انگشتان

 دگیگزیعقرب در  اولیه اقدامات و کمک هاي

محل را با کیسه . با باند محدود کننده ببندید مصدوم را به پشت بخوابانید و تا سه سانتی متر باالي محل گزش را 
براي تزریق مصدوم را . مان کنیددر صورت بروز شوك را در. روي پوست قرار ندهید هرگز یخ را. آب یخ سرد کنید

 . پادزهر به بیمارستان منتقل نمایید


