
 باید ها و نبایدها در پیشگیري از بروز مسمومیت -منوکسیدکربن با مسمومیت مرگ و میر ناشی از آمار 

 گاز، نفت، مانند  فسیلی     هاي سوخت ناقص سوختن اثر در که است محرك غیر و طعم بی بو، بی رنگ، بی گازي کربن منوکسید
 سوخت و گازي هاي بخاري از نامناسب استفاده اثر در اخیر سالهاي در هموطنانبسیاري از  خاموش مرگ .تولید می شود نبنزی

   . بنماییم بیشتري توجه گازسوز وسایل از استفاده در تا است خطري زنگ  آنها، ناقص

 و ساده  بسیار روشهاي رعایت با بسا چه کشورمان، در 1393تا  1390 سالاز  منوکسیدکربن از ناشی مرگ مورد هزار سهبیش از 
 آنها در گازوئیل  و نفت مانند فسیلی سوخت که وسایلی و گرمایشی وسایل گازسوز، وسایل از استفاده ایمنی به دادن اهمیت
 به و است ها مسمومیت انواع مرگبارترین از یکی کربن منوکسید گاز با مسمومیت  .است بوده پیشگیري قابل گردد، می استفاده

   . برد می ابدي خواب سوي به آرام آرام را است رفته خواب به فردیکه ناباوري کمال در که مرگی . شود می یاد آن از خاموش مرگ

 و عالیم موارد برخی  در. شود ظاهر افراد در متفاوت بسیار صورت به تواند می کربن منوکسید گاز با مسمومیت هاي نشانه و عالیم
 تماس اثر در. شوند می ظاهر فرد در استفراغ  و تهوع مانند گوارشی اختالالت صورت به کربن منوکسید گاز با مسمومیت هاي نشانه

 کاهش قلب، تپش استفراغ، تهوع، آلودگی، خواب و گوش وزوز  ها، شقیقه شدید ضربان گیجی، سردرد، منوکسیدکربن، با طوالنی
  .دهد  می رخ مرگ و کما عصبی، دائمی آسیب هوشیاري،

 مسمومیت عالیم   . سازد  مبتال عروقی -قلبی هاي بیماري به را فرد تواند می کربن منوکسید گاز کم مقادیر با مدت طوالنی تماس
 تماس. نماید می بروز منوکسیدکربن  از تري پایین مقادیر با که باشد می اسهال و استفراغ تهوع، کودکان در منوکسیدکربن با

 همراه هوشی ضریب و حافظه کاهش و رفتاري اختالالت  بروز با تواند می کودکان، در ویژهه ب کربن منوکسید گاز با مدت طوالنی
   .دهد می رخ  صنعتی شهرهاي هواي آلودگی اثر در اخیر مورد   . باشد

 شدیداً که شود  می ایجاد پالستیکی مواد سوختن از سیانید گاز کربن، منوکسید گاز ایجاد بر عالوه سوزي آتش بروز هنگام در
 سوزي آتش دچار که محیطی  در گرفتن قرار هنگام بنابراین. روند می باال سمت به و هستند سبک و گرم گازها این. است سمی
 صورت به معطلی بدون سپس و پوشاند مرطوب  ترجیحاً اي پارچه با را بینی و دهان صورت، جلوي باید سریعتر هرچه است شده

 مسمومیت ولی نشود سوختگی دچار ها، سوزي آتش در مصدوم  فرد است ممکن چراکه. شد خارج محیط از خیز سینه یا و خمیده
 محیط، از شدن خارج در مسموم فرد توانایی عدم دلیل به ثانیاً و شد خواهد وي  بیهوشی و گیجی سبب اوالً منوکسیدکربن با

   .شد خواهد مغزي مرگ دچار فرد  و یافته افزایش سمی گازهاي تنفس

 تنفس قطع صورت  در. است آزاد هواي به مصدوم انتقال است، شده مسموم منوکسیدکربن گاز با که فردي با برخورد در اقدام اولین
   .فتگر تماس اورژانس مرکز با  سریعاً و دونم آغاز راریوي  قلبی احیاي باید دیگر، هاي گاز و کربن منوکسید با مسموم بیمار

 با مسمومیت از پیشگیري  در موثر نکات به توجه گازسوز، خصوصاً گرمایشی وسایل از استفاده و سرما فصل رسیدن با
ي گزارش شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور به ساالنه بخشی از مرگ و میرها  .شود می اهمیت داراي منوکسیدکربن

خاري هاي گازي و این نوع از مسمومیت گرچه با سرد شدن هوا و استفاده از ب. مسمومیت ناشی از منوکسید کربن تعلق دارد
شاهد    متاسفانه 1395، در چهار ماه نخست سال گزارش نموده است وسایل گرمایشی افزایش می یابد ولی پزشکی قانونی کشور

و  626، 828، 697، 965، به ترتیب1394تا پنج ماه نخست  1390از سال . مرگ ناشی از منوکسید کربن بوده ایممورد  41
  .گاز کشنده ي بدون رنگ و بو درکشور گزارش شده است مورد مرگ ناشی از این 141



مار بدست آ در). مسمومیت از ناشی مرگ موارد از %16  (بوده است  3901سال مربوط به در سال هاي اخیر مرگ باالترین آمار 
مورد  96 و74به ترتیب ید کربن تعداد مراجعات مسمومیت با منوکس، این سالدر  ،مراکز بیمارستانی لقمان حکیم، بهارلو آمده از

الیی از این آمار درصد با .مسمومیت گزارش شده است٪  3/3و ٪  6/0بوده است که نسبت به کل مسمومیت در آن بیمارستان ها 
از مراجعین بیمارستان بهارلو در  %96مراجعین به بیمارستان لقمان حکیم و % 80را افراد بزرگسال شامل می شده است بطوریکه 

   .تهران، بزرگسال بوده اند

کل آمار از  %9/12( نفر  697آمار مرگ ناشی از منوکسید کربن به  به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، 1391در سال 
از کل  ٪5/0(نفر  73 حکیمدر مراکز بیمارستانی لقمان منوکسید کربن  با مسمومیت مراجعات تعداد .کاهش پیدا کرد) مسمومیت
 و )٪6/0(نفر  22اصفهان  نور و علی اصغر ،)٪6/0(نفر  63 مشهدامام رضاي  ،)٪8/3(نفر  132 ي تهران، بهارلو)مراجعات

ین عاز مراج ٪85از این میان . گزارش شده است ،)٪7/0(نفر  37 )و ابوذر رازي گلستان، سینا،مانند  مرجع اهواز بیمارستانهاي
ه داد تشکیل میبزرگساالن  از مراجعیت بیمارستان امام رضاي مشهد را ٪94از مراجعین بیمارستان بهارلو و  ٪66حکیم،  لقمان

  .دنا

 از ناشی مرگ آماراز  %7/14( مرگ مورد 828  ز سازمان پزشکی قانونی کشور،امده آبراساس گزارشات بدست  1392در سال 
، )٪67/0(نفر  79 مشهدامام رضاي ، )٪45/0(نفر  61حکیم هاي لقمان در بیمارستان  .است شده گزارش) مسمومیت

مراجعه کننده با  )٪82/0(نفر  22مراکز درمان مسمومیت اهواز ، )٪51/0(نفر  17 اصفهانبیمارستانهاي نور و علی اصغر 
ه ب( سته انسبت به کودکان شامل می شد همچنان افراد بزرگسال تعداد بیشتري راو  مسمومیت ناشی از منوکسیدکربن داشته اند

  ). بوده اندافراد بزرگسال  در بیمارستان امام رضاي مشهد، این گازهاي ناشی از  از مسمومیت% 97عنوان مثال 

تعداد مراجعات  .توسط پزشکی قانونی اعالم شده است %)55/11( مورد 626منوکسید کربن آمار مرگ ناشی از ، 1393در سال 
نفر  84 بیمارستان امام رضا ،%)91/0(نفر  25بیمارستان بهارلو ، %)32/0(نفر  48مسمومیت ناشی از این گاز در بیمارستان لقمان 

 درصد از 96تا  90بین ه گزارش شده است ک%)  91/2(نفر 11رفسنجانو %) 53/0(نفر 22 اهواز ،نفر 9اصفهان ، %)05/1(
  .بوده اند لبزرگسامراجعین به این بیمارستانها 

 ستاد مرکزيناشی از منوکسید کربن از سازمان پزشکی قانونی کشور به مرگ  )٪7(مورد  141 یزن 1394اول سال پنج ماه در 
علت کاهش چشمگیر درصد مسمومیت ها گرم تر بودن فصل سال و تماس کمتر با .رسیده است اطالع رسانی داروها و سموم

%) 63بجز لقمان % (100در بیشتر مراکز وسایل گازسوز و گرمایشی ذکر شده است و نسبت مسمومین بزرگسال نسبت به کودکان 
  .استمحاسبه گردیده 

در نفر  1مشهد،  در بیمارستان) 28/0( نفر 11 بهارلو، در بیمارستان %)42/0(نفر  7در بیمارستان لقمان، %) 15/0( نفر 11
  .رخ داده است بیمارستان رفسنجان در%) 97/1(نفر  6 بیمارستان اصفهان و

 1490شماره هاي و در صورت بروز مسمومیت با  فرمایید توجه ذیل نکات به کربن منوکسید با مسمومیت از جلوگیري براي
      : تماس بگیرید 115 اورژانس و یا) 2داخلی(



 درب به  رسیدن محض به و کنید خودداريمراکز خرید  هاي پارکینگ در و روشن خودروي داخل در کودك نگهداري از  .1 
 از هوا جریان سیستم و ببرد آزاد  فضاي به و کرده خارج خودرو از را کودك بخواهید خود همراه از ها، پارکینگ نوع این ورودي
   .ببندید را ماشین اتاق داخل به خارج

 سبب سیگار مدت  طوالنی مصرف اثر در تواند می گاز این و است موجود کربن منوکسید گاز از مقادیري سیگار دود در    .2 
   . شود سیگاري افراد در مزمن مسمویت بروز

 مکانهاي مانند  باشند می هوا مناسب جریان و تهویه داراي که هایی محیط در تنها دودکش بدون هاي بخاري از استفاده    .3 
 از را خود خانواده توانند می گرمایی،  وسایل از استفاده به مربوط هشدارهاي گرفتن جدي با افراد و است مجاز تردد پر عمومی
   . دارند نگه امان در خاموش مرگ معرض

 نصب از  اطمینان کربن، منوکسید گاز با مسمومیت از پیشگیري جهت گازي، و نفتی هاي بخاري از استفاده هنگام در    .4 
   . است الزامی ها دودکش مناسب کارکرد و صحیح

 به درست بخاري  دودکش آیا -1: نمایید کنترل را موارد این سرما فصل ابتداي در گازي بخاریهاي نمودن روشن از قبل  .5 
 شده بسته سال، گرم فصلهاي طی در مانعی  اثر در یا است باز بخاري سقفی مسیردودکش آیا -2 است؟ شده متصل بخاري بدنه

 باشد می پیلوت داراي و استاندارد بخاري آیا -4 است؟ گرفته صورت  درستی به گازي بخاري بدنه به گاز لوله اتصال آیا - 3 است؟
 دست لمس با دودکش لوله آیا بخاري نمودن روشن از پس -5 شود؟ قطع گاز جریان دلیلی، هر  به شعله شدن خاموش محض به تا

   .است شدن  پخش حال در محیط در گاز و شود نمی انجام درستی به تهویه دودکش، بودن سرد صورت در گرم؟ یا  است سرد

 خود خودروي  کردن گرم براي که است شده گزارش رانندگانی در کربن منوکسید با کشنده هاي مسمومیت از مواردي  .6 
   .ننمایید استفاده محیط کردن گرم  منظور به پزي خوراك اجاقهاي از   . اند نموده استفاده نیکی پیک گاز از سال سرد فصول در

 را کربن منوکسید  با مسمومیت بروز خطر دارد وجود روشن موتور با اتومبیل آن در که بسته در هاي پارکینگ در حضور  .7 
 داخل که خودرویی سرنشینان مرگ  از مواردي. کنید باز را پارکینگ درب اتومبیل، نمودن روشن از پیش لذا. دارد همراه به

   .است  شده مالحظه است داشته توقف روشن کولر با بسته در پارکینگ

 به منجر  بسته در کوچک محیطهاي یا و حمام محیط داخل در پکیج دستگاه یا و گازي یا نفتی گرمکن آب از استفاده    .8 
   .شد خواهد گاز با مسمومیت و ناقص سوخت

  1395 ماه شهریور

  با آرزوي سالمت براي هموطنان

  

  دبیر ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم، سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت ،منش به یسنا دکتر :کننده تهیه


