
  

  در صورت هوشيار بودن مسموم سواالتي : تشخيص نوع سم

پرسيده ميشود و با بررسي محيط اطراف و عالئم مشاهده 

  . شده نوع سم را تشخيص ميدهد

  

با رقيق كردن سم ميتوان از اثرات ناخواسته : رقيق كردن سم 

چند ليوان آب نمك . بسياري از سموم جلوگيري كرد  اثرو 

ولرم باعث به تعويق انداختن جذب سم از معده ميشود و در 

عالوه بر آب چند  ipecac صورت موجود بودن شربت ايپكاك

  . قاشق از اين شربت ميدهيم

  

استفاده از محلول آب : خارج كردن سم از دستگاه گوارش 

اشق شربت ايپكاك در مدت به همراه چند ق يا آبنمك ، 

 . كوتاهي باعث ايجاد تهوع و استفراغ مي گردد

 

براي تسريع در دفع مواد از معده در حاليكه مصدوم در حالت 

نشسته است و سرش به سمت جلو و پايين است با تحريك 

انتهاي گلو با انگشت ، وي را وادار به استفراغ مي كنيم و 

نزديكترين مركزدرماني  سپس با آرام كردن مصدوم او را به

 . ارجاع مي دهيم 

 

 مسموميت های گوارشی

اين . مسموميتهاي گوارشي شايع ترين نوع مسموميت هستند 

مسموميت ناشي از مصرف غذاي فاسد شده ، مصرف داروي 

… خوردن دارو به قصد خودكشي و  اشتباه و يا زياد از حد

 . باشديم

كودكان بيشتر از بزرگساالن در معرض خطر مسموميت 

گيرند و مسموميت در كودكان بعلت مصرف  قرار مياتفاقي 

مواد شيميايي خطرناك مانند نفت ، مواد پاك كننده ، دارو و 

  .بيشتر است… 

 عالئم كلي مسموميت گوارشي

 درد های شکمی 

 تهوع و استفراغ 

 استنشاق بوی ماده مصرف شده از دهان 

  خواب آلودگی 

 اختالل و ضعف تنفس و گردش خون                  

    

 اقدامات كلي در برخورد با مسموميت گوارشي

در اين نوع مسموميت ها بعد از ارزيابي وضعيت فعاليت 

، اقدامات كلي سه ( تنفس وقلب ) دستگاههاي حياتي 

 : مرحله است

 تشخيص نوع سم(1

 رقيق كردن سم(2

 خارج کردن سم از معده(3

 خارج كردن سم از معده(3

 

 :سموم مختلف به چهار طریق وارد بدن می شوند 

دهد كه سم از طریق دهان وارد شده و  زماني روي مي: گوارشي 

 .وسيله دستگاه گوارش جذب شوده ب

زماني كه سم از طریق دهان یا بيني وارد شده و بوسيله : تنفسي 

 .مخاط دستگاه تنفس جذب شود

تماس با پوست سالم زماني روي ميدهد كه سم از طریق : تماسي 

 .واردشده و بوسيله دستگاه گردش خون انتشار یابد

زماني روي ميدهد كه سم از طریق پارگي در پوست : ترزیقي 

 . شده و بوسيله گردش خون در بدن انتشار یابد وارد

مسموميتهاي ترزیقي در نتيجه گزش حشرات ، مارگزیدگي یا 

 . ترزیق بوسيله سوزن روي مي دهد

 1 3 2 



 

 مسموميتهای تنفسی

سموم تنفسي موادي سمي هستند كه از طريق مجاري 

بيشتر . تنفسي وارد شده و از ريه ها جذب بدن مي شوند 

. مسموميت هاي تنفسي ناشي از دود آتش سوزي ميباشد 

خوبي سم به سرعت جذب بدن شده و معموال عواقب 

 .ندارد

 منابع اصلي مسموميتهاي تنفسي

 گازهاي منو اكسيد كربن co :  گاز اصلي متصاعد

شده از اگزوز اتومبيل وكرسي است ، در زنبورداري براي 

 .كشتن زنبور بكار مي رود

 در صنعت ايجاد ميشود :   گازهاي دي اكسيدكربن

در استخر ها : گاز كلر  -3. و در عمق چاه وجود دارد 

 . مي رودبكار 

  گازهاي صنعتي: گاز آمونياك 

  اتر...گازهاي بيهوشي 

  در صنايع يخ سازي : گاز دي اكسيد سولفور

 .بكار ميرود و در چاهها نيز وجود دارد

 عالئم و نشانه هاي عمومي مسموميت تنفسي

 سر درد شديد.            

 تهوع و استفراغ •

 سرفه ، تنفس صدادار •

 تنگي نفس •

 و بيهوشي اختالل در هوشياري •

 اشك ريزش و سوختگي چشم •

 سوختگي گلو و سينه و پوست صورت •

 كبودي …سيانوز •

 گيجي و منگي •

 اقدامات و كمك هاي اوليه

     دور كردن مسموم از منبع سم •

    شل كردن لباسهاي شخص مسموم  •

در مسموميت هاي تنفسي ، بايد فوراً اكسيژن  •

  .درصد داده شود1۱۱

 درمانیه مرکز انتقال ب •

بدليل خطر مسموميت امدادگر، در صحنه آلوده : توجه 

به گازهاي سمي حفاظت شخصي در جلوگيري 

 حائز اهميت است  ازمسموميت تنفسي

    

 پيشگيری کلی از مسموميتها

 . شربت اپيکا در دسترس داشته باشيد – 1 

موادشيميايی رادورازدسترس  و حشره کشها – 2 

  .کودکان نگهداريد

موادسمی وقابل اشتعال را در ظروف وبطريهای  – 3 

 . مواد غذايی قرارندهيد

مواد خطرناک را درطبقات باالی قفسه ها قرار  – 4 

  .دهيد

 .روی ظروف حاوی ماده سمی اتيکت بچسبانيد – 5 

        

 .هر گز درحضورکودک دارو خورده نشود – 6 

   

 .             کنيد مواد خانگی که سميتشان کم است خريداری 7 

 

 

 

 

 مرکز فوريت های پزشکی شهرستان صحنه

 مهدی رحيمی:گردآورنده

 POISONING   مسموميت  

 (گوارشی،تنفسی)

سم به ماده اي گفته مي شود كه پس از ورود مقادير : سم 

 .ز آن به بدن باعث بيماري يا مرگ مي شودا نسبتا كمي

اين ماده مي تواند از طريق دستگاه گوارش ، تنفس ، پوست يا 

از وتزريق وارد بدن شده و باعث تخريب شيميايي بافتها ويا

  .كار افتادگي آنها گردد
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