معاونت غذا و دارو – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نحوه برخورد با موارد مسموميت در خانه یا سفر

 .1در مسمومیت هاي دارويی و شیمیايی بايد بدانیم فرد مسموم چه نوع ماده اي ،چه مقدار ،چه موقع و از چه راهی مصرر رررده
است.
 .2اگر بیمار هوشیار بود با مررز اطالع رسانی داروها و سموم به شماره  191و يا اورژانس  ،111تماس گرفته و در خصوص اقرداما
بعدي سوال می نمايید.
 .3اگر فرد مسموم هوشیار نبود و يا مواد اسیدي ،قلیايی و يا نفتی را بلعیده بود ،از ايجاد استفراغ در فرد مسموم خرودداري ريیرد و
سريعا" مسموم را به نزديکترين مررز درمانی ميتقل نمايید.

" در صورت بروز مسموميت ،پيش از رسيدن به مرکز درمانی چه باید بکنيم" :

ابتدا این کار را انجام دهيد:

چه باید بکنيم؟
مسموميت از راه تنفس



مانيد مسمومیت با ميورسیدرربن ،گاز چاه
فاضالب،
گاز ناشی از اختالط مواد سفیدرييده و جرم
بر



مسموميت از راه پوست
مانيد مسمومیت با سموم آفت رش،
مواد شیمیايی ،اسید و قلیا ،مواد شوييده
لک بر ،جرم بر




چرا باید تماس بگيریم؟

هرچه سريعتر فرد مسموم بايد به هواي
آزاد برده شود

بعضی از مواد شديدا رشيده اند و يا اييکه
عالئمی دارند ره بايد حتما در يک مررز
اورژانس درمان شود

درها و پيجره ها را باز ريید

پزشک اورژانس تيها فردي است ره می
تواند تعیین ريد درمان اضافه تر نیاز است
يا خیر

از تيفس دود و گازهاي تولید شده
پرهیز ريید
اگر فرد مسموم نفس نمی رشد ،تيفس
مصيوعی را شروع ريید



سپس بااورژانس تماس بگیريد



لباسهاي و پوشش آلوده را درآوريد



پوست را با آب جاري به مد 11
دقیقه شستشو دهید



پوست را با آب و صابون بشويید



پوست را خوب آبکشی ريید

بعضی از مواد بسیار قوي هستيد و می
توانيد سبب سوختگی پوست شوند
پزشک اورژانس تيها فردي است ره می
تواند تعیین ريد درمان اضافه تر نیاز است
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سپس بااورژانس تماس بگیريد

مسموميت از راه چشم



مانيد تماس با انواع گاز ،اسید و قلیا ،مواد
شوييده ،سموم دفع آفا  ،مواد شیمیايی،
مواد شوييده خانگی و گاز متصاعد شده از
آنها ،تماس چشمی اشتباه با برخی داروها و
سموم



بعضی از مواد بسیار قوي هستيد و می
چشم مصدوم را با آب جاري ولرم
توانيد سبب بروز صدما دائمی در چشم
شستشو دهید
شود .بقیه اقداما بايد در بخش اورژانس
روش انجام اين رار آن است ره فرد
زير دوش آب حمام بايستد و اجازه دهد بیمارستان صور گیرد
جريان آب روي پیشانی ريخته و سپس
پزشک اورژانس تيها فردي است ره می
به سمت هر دو چشم رفته ،هر دو را
تواند تعیین ريد درمان اضافه تر نیاز است
شستشو دهد
يا خیر
اين عمل  11دقیقه بايد ادامه داشته




باشد
فرد مسموم بايد در حین شستشوي
چشم با آب جاري ،تا جاي ممکن مرتباً
چشمها را (مانيد چشمک زدن) باز و
بسته ريد



اصراري به باز نگهداشتن چشمها
نداشته باشید



سپس بااورژانس تماس بگیريد

مسموميت از راه دهان



مانيد مصر اشتباه داروها ،مواد قلیايی و
اسیدي ،ترریبا نفتی ،مواد روانگردان و
مخدر ،مواد شوييده خانگی ،باتري ديسکی
يا میيیاتوري ،سموم دفع آفا  ،شربت ترک
اعتیاد متادون



اگر فرد مسموم نفس نمی رشد ،تيفس
مصيوعی را شروع ريید






يا خیر

اگر فرد مسموم هوشیار است ،ريترل
ريید آيا می تواند چیزي را ببلعد يا
خیر
قبل از هماهيگ نمودن با مررز ريترل
مسمومیت ها (شماره تلفن )191
مسموم را وادار به استفراغ نکيید
در برخی موارد ،استفراغ سبب بروز
صدما بیشتر خواهد شد.
نمونه اي از ترریبی ره فرد با آن
مسموم شده است را همرا بیمار به
بیمارستان ببريد

بعضی از مواد شديدا رشيده اند و يا اييکه
عالئمی دارند ره بايد حتما در يک مررز
اورژانس درمان شود
بعضی از مواد در صور خورده شدن،
شديدا رشيده اند .مقادير باالي داروها،
خصوصا در رودران می توانيد تهديدرييده
سالمت باشيد
پزشک اورژانس تيها فردي است ره می
تواند تعیین ريد درمان اضافه تر نیاز است
يا خیر

