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مسموميت

سموم خوراکي
و  هستند  ضعيف  سميّت  نظر  از  يا  خوراكي  سموم  بيشتر  خوشبختانه، 
يا مقدار خورده شده آنقدر كم است كه مسموميت شديد به ندرت رخ 
اما هميشه زمينة مسموميت شديد و كشنده هم وجود دارد و  مي دهد. 

نبايد از آن غافل شد.

به دنبال چه بايد بود
• درد و كرامپ شكم

• تهوع و استفراغ
• اسهال

• آثار سوختگي، بو، يا رنگ اطراف و درون دهان
• گيجي و بيهوشي

• ظرف حاوي سم در اطراف
چه بايد کرد 

1- اطالعات مهم و حياتي را بدست آوريد:
• سن و سايز مصدوم

را  سم  حاوي  ظرف  )برچسب  خورده شده است؟  چيزي  چه   •
بخوانيد؛ مواد استفراغي را براي بررسي و شناسايي نگه داريد.(

• چه مقدار سم خورده شده است )براي نمونه، آيا »چشيده«، نصف 
شيشه را خورده، يا يك دوجين قرص مصرف كرده(؟ 

• چه موقع سم خورده شده است؟
2- اگر ماده سوزاننده يا خورنده )مانند اسيد يا قليا( بوده است، فوراً 
به مصدوم رقيق  يا شير  ليوان آب  يا دو  با دادن حداقل يك  آن را 
كنيد. )شير يا آب سرد بهتر سم را جذب مي كند تا مايع گرم يا هم 

دما با دماي اتاق.(
با مركز درمان  3- دربارة مصدومي كه پاسخ مي دهد، خيلي فوري 
آسيبي  ساعت  چندين  تا  سم ها  برخي  بگيريد.  تماس  مسموميت ها 
از  بيش  مي زنند.  آسيب  سريع  خيلي  سم ها  برخي  اما  نمي رسانند، 
درمان  مركز  از  تلفني  دستورهاي  با  مي توان  را  مسموميت ها   %75
مسموميت ها، درمان كرد و در صورتي كه مصدوم نياز به مراقبت هاي 
پزشكي داشته باشد اين مركز شما را راهنمايي مي كند. به عالوه اين 
مركز به طور معمول تلفن ها را پيگيري مي كند تا ببيند آيا نشانه هاي 

فصل
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مصدوم پاسخ مي دهد؟

سم را شناسايي کنید، و ببینید چه مقدار 
و چه زماني خورده  شده است.

ABC را بررسي کنید و 
براساس آن درمان کنید.

دهان مصدوم سوخته  يا اسید يا 
باز خورده  شده  است؟

در جستجوي مراقبت  هاي 
پزشکي باشید.

او را به پهلوي چپ بخوابانید.

شیر يا آب به او بدهید

با يک مرکز درمانی يا مرکز 
درمان مسمومیت  ها تماس  

بگیريد.

آيا  بايد  ايجاد  استفراغ  
نمايید؟

آيا بايد ذغال فعال شربت  ايپکا ؟
بدهید؟

سال    5 زير  کودکان   به  
و  غذاخوري،  قاشق  يک 
قاشق  دو  بزرگساالن  به 
لیوان  يک  بدهید.  غذاخوري  

آب هم به او بدهید.

در دسترس نیستبصورت محلول آماده 

پس از استفراغ، ذغال  
فعال  مي دهید؟

روي در دسترس نیستبصورت محلول آماده  را  مصدوم  کنید.  بررسي  را   ABC
پهلوي چپ نگه داريد تا سرعت تخلیة معده 

به رودة کوچک آهسته شود.

نهبله

مسمومیت های خوراکی

نهبله

نهبله بله

نه

نهبله

بله

نه



مي باشد، اما از نان سوخته نمي توان براي درمان مسموميت استفاده 
كرد.

البته همة مواد شيميايي نيز به طور كامل جذب ذغال فعال نمي شوند، 
مانند اسيد ها، بازها )مانند مادة سفيد كننده، آمونياك(، پتاسيم، آهن، 

الكل، متانول، كروسين، سيانيد، ماالتيون، و سولفات فرو.
و  آنست  ناخوشايند  ظاهر  و  شن مانند  فرم  فعال  ذغال  اشكال 
اضافه كردن شكالت، شربت، بستني، شير يا چاشني هاي ديگر براي 
بهتر شدن مزه و قوام آن قدرت جذب سم را در ذغال كم مي كند. 
بنابراين مخلوط ذغال را در يك ظرف غيرشفاف بريزيد و از مصدوم 
بخواهيد آن را با ني جرعه جرعه بخورد تا به مذاق سازگارتر شود. 

البته يك امدادگر فقط بايد از محلول آمادة آن، استفاده كند.
هرچند ذغال فعال گران نيست، و ماده اي بي خطر و مؤثر در كاهش 
در  را  آن  معمول  طور  به  داروخانه ها  بيشتر  مي باشد،  سم  جذب 

موجودي انبار خود ندارند.
8- ظرف سم، گياه سمي يا مواد استفراغ شدة مصدوم را نگه داريد 

زيرا در تعيين نوع سم به كاركنان پزشكي كمك  شاياني مي نمايد.

 مبادا براي رقیق کردن سم آب يا شیر بدهید مگر اينکه از سوي 
مرکز درمان مسمومیت ها اين دستور صادر شده باشد. مايعات، 
سم خشک )به شکل قرص يا کپسول( را سريع تر در خود حل 
مي نمايد و معده را پر مي کند، تا جايي که محتويات معده )حاوي 
سم( مجبور به تخلیه به درون رودة کوچک مي گردد؛ »جايي که 

سم سريع تر جذب مي شود«.
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برخي  جلد  در  نه.  يا  شده است  پديدار  غيرمنتظره  اثرات  يا  جديد 
منطقه  مسموميت هاي  درمان  مركز  تلفن  شماره  دفترچه تلفن ها 

آورده شده است.
4- براي مصدومي كه پاسخ نمي دهد، ABC را بررسي و بر اساس 
دوباره  گاه  از  هر  بگيريد.  تماس   115 با  كنيد.  را شروع  درمان  آن 

ABC را بررسي كنيد.
5- مصدوم را به پهلوي چپ بخوابانيد و در همان وضع نگه داريد. 
اين وضعيت انتهاي معده را كه وارد رودة كوچك مي شود )پيلور( 
سرباال نگه مي دارد، و جاذبة زمين )تا دو ساعت( نمي گذارد كه سم 
وارد رودة كوچك بشود؛ جايي كه جذب سم و ورود آن به جريان 
در  پهلو  به عالوه وضيعت   .)1 است )شكل  خون مصدوم سريعتر 
شرايطي كه مصدوم استفراغ مي كند خوبست چون نمي گذارد كه مواد 

بيرون آمده وارد ريه ها شود.
مركز  كه  نماييد  در مصدوم  استفراغ  ايجاد  به  اقدام  زماني  فقط   -6
درمان مسموميت ها يا پزشك به شما گفته باشد. اين كار را بايد در 

عرض 30 دقيقه پس از خوردن سم انجام دهيد. 
اگر از سوي مركز درمان مسموميت ها و يا يك پزشك دستور آمد 
كه مصدوم را وادار به استفراغ كنيد، از شربت ايپكا استفاده نماييد. 
اين دارو بدون نسخه هم تهيه مي شود و به راحتي قابل خوردن است 
اما بايد به دستورات روي آن به دقت عمل كنيد. اگر آب كافي به 

مصدوم ندهيد ايپكا اثري نخواهد داشت.
دادند  دستور  مسموميت ها  درمان  مركز  اگر  هم  را  فعال  ذغال   -7
به مصدوم بدهيد )شكل 2(. اين دارو تنها داروي مؤثر براي بيشتر 
مسموميت هاي خوراكي است و مانند اسفنج به سم مي چسبد و آن 
را در دستگاه گوارش نگه مي دارد، و جلوي جذب و ورود آن را به 

خون مي گيرد.
ذغال   تكه هاي  و  تست سوخته  نان  شبيه  خيلي  فعال  ذغال  هرچند 

   احتيا  ط

شکل 2 ذغال فعال 

شکل 1 وضعيت خوابيده به سمت چپ ورود سم به درون روده كوچك 
را به تعويق می اندازد.

مصدوم را به سمت چپش بخوابانيد

وضعيت قرارگيری مصدوم



الکل و فوريت  هاي دارويي ديگر
مسمومیت با الکل

كمك به شخصي كه مسموم شده معموالً مشكل است زيرا در اين حالت  
فرد بسيار تحريك پذير و دنبال دعوا است. بهداشت فردي هم معموالً 
نزنيد  الكلي برچسب »مست«  اين را  بدانيد كه به آدم  اما  پايين است. 
بلكه بايد به او كمك كنيد زيرا وضع او معموالً بسيار خطرناك و گاه رو 

به موت است.
 

به دنبال چه بايد بود
هرچند عالئم زير نشانة مسموميت با الكل است، اما برخي از اين نشانه ها 
دليل بر وجود بيماري يا آسيبي غير از مصرف الكل مانند آسيب ديابتي يا 

آسيب گرمايي مي باشد:
• بوي الكل از هواي تنفسي يا لباس هاي فرد

• تلوتلوخوردن يا راه رفتن ناموزون
• گفتار نامفهوم و اينكه نمي تواند يك گفتگو را ادامه دهد

• تهوع و استفراغ
• صورت برافروخته

مبادا بگذاريد فرد مسموم شده به پشت بخوابد.
مبادا فرد مسموم را تنها رها کنید. 

به  کند،  دعوا  مي خواهد  که  را  مسموم  فرد  يک  بخواهید  مبادا 
تنهايي اداره کنید. ابتدا يک مکان امن پیدا کنید، و سپس براي 

کمک با پلیس تماس بگیريد.

چه بايد کرد 
كمك هاي اوليه اي كه مي شود به فرد مسموم رساند به ترتيب زير است:
1- ببينيد آسيب يا جراحتي دارد يا نه. الكل احساس درد را مي پوشاند.

ABC -2 مصدوم را بررسي كنيد و براساس نياز او را درمان نماييد.
3- اگر فرد مسموم دراز كشيده است، او را در وضعيت بهبودي قراردهيد. 
مصدوم را به پهلوي چپ برگردانيد تا هم احتمال استفراغ و آسپيره كردن 
تأخير  به  خون  جريان  به  الكل  جذب  هم  و  شود  كم  استفراغي  مواد 

افتد،
4- با مركز درمان مسموميت ها يا اورژانس منطقه تماس بگيريد و كمك 

بخواهيد.
5- در اينجا حمايت عاطفي الزم است، اما اگر مصدوم رفتار خشونت بار 
داشت، صحنه را ترك كنيد و تا زماني كه پليس برسد يك مكان امن 

پيدا كنيد.
6- اگر فرد مسموم شده در معرض سرما قرار دارد، در فكر هيپوترمي 
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   احتيا  ط

باشيد و او را به جايي ببريد كه گرم باشد. لباس هاي مرطوب را دربياوريد 
و او را با پتوي گرم بپوشانيد. فردي را كه دچار هيپوترمي  شده را به 
آرامي تكان دهيد زيرا حركت هاي ناگهاني و خشن در او باعث ايجاد 

حملة قلبي مي شود.

داروهايي غیر از الکل
چه بايد کرد 

1- مصدوم را از نظر ABC بررسي كنيد.
2- براي دريافت راهنمايي با مركز درمان مسموميت ها و براي دريافت 

كمك با اورژانس تماس بگيريد.
3-   مصدوم را از نظر جراحت بررسي كنيد.

4- فرد را روي پهلوي چپ نگه داريد تا احتمال استفراغ و آسپيره كردن 
مواد استفراغي كم شود و جذب دارو به جريان خون نيز به تأخير افتد.

5- به مصدوم اطمينان بدهيد و او را از نظر عاطفي حمايت كنيد.
تا  و  كنيد  پيدا  امني  جاي  گراييد،  خشونت  به  شخص  رفتار  اگر   -6
رسيدن پليس در آنجا بمانيد. بگذاريد افسران مجري قانون وضعيت هاي 

خطرناك را اداره كنند.

مسمومیت با مونوکسید کربن
زيرا  بي خبرند،  آن  از وجود  معموالً   )CO( مونوكسيد كربن  مصدومان 
گازي است غيرقابل ديدن، بدون مزه و بو، كه ايجاد تحريك هم نمي كند. 
اين گاز حاصل سوخت ناقص مواد اورگانيك مانند نفت، چوب، كاغذ، 

ذغال، ذغال سنگ، و گاز طبيعي است.

به دنبال چه بايد بود
مشكل است بتوان گفت كه يك فرد، مصدوم گاز CO است يا نه. گاه 
شكايت از »سرماخوردگي« واقعًا نشانة مسموميت با CO است. هرچند 
نيز  تفاوت هايي  اما  است،  سرماخوردگي  شبيه   CO با  مسوميت  نشانة 
دارد. مثاًل مسموميت با CO باعث تب خفيف يا درد عمومي نمي شود و 
گره هاي لنفاوي را مانند سرماخوردگي درگير نمي كند. وضعيت هاي زير  

مسموميت با CO را نشان مي دهد:
• عالئم  كم و زياد مي شود.

• عالئم در برخي نقاط و يا برخي اوقات روز بدتر مي شود.
• مردم اطراف مصدوم نيز عالئم مشابه را دارند.

• حيوانات خانگي نيز به نظر بيمار مي آيند. 
عالئم و نشانه هاي مسموميت با CO عبارتند از:

• سردرد
• شنيدن صداي زنگ در گوش )وزوزگوش(

• درد قفسة سينه )آنژين صدري(
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• ضعف عضالني
• تهوع و استفراغ

• سرگيجه و تغيير در وضع بينايي )تاري ديد يا دوبيني(
• بي هوشي

• ايست تنفسي و قلبي
چه بايد کرد 

1- خيلي فوري مصدوم را از محيط آلوده بيرون بياوريد و به هواي 
تازه ببريد.

2- با كاركنان اورژانس تماس بگيريد. آنها مي توانند اكسيژن 100% به 
مصدوم بدهند و وضع اكسيژن رساني اش را بهبود ببخشند.

3- وضع ABC مصدوم را زير نظر داشته باشيد.
4- مصدومي را كه پاسخ نمي دهد در وضعيت بهبودي قرار دهيد.

5- در جستجوي كمك  هاي پزشكي باشيد. در همة مصدومان مشكوك 
به مسموميت با CO بايد خون از نظر سطح CO آزمايش شود.

از گیاهان محرک:  ناشي  )التهاب پوست(  درماتیت 
پیچک سمي، بلوط سمي، سماق سمي

بيشتر مردم گياهان محرك را نمي شناسند )شكل 3 الف و ب(. يك راه 
كه  زماني  است.  نقطة سياه«  »آزمايش  گياهان  اين  براي شناختن  خوب 
شيرة اين نوع گياهان در مجاورت هوا قرار مي گيرد، در عرض چند دقيقه 

قهوه اي، و تا روز بعد سياه مي شود.

چه بايد کرد 
1- كسي كه مي داند با يك گياه سمي تماس  داشته است، هرچه زودتر 
نسبتًا حساس  افراد  براي  دقيقه، و  افراد حساس، در عرض 5  )براي 
تا يك ساعت اول( بايد پوست آلودگي زدايي شود. براي اين كار از 
صابون و آب سرد استفاده كنيد تا صمغ چرب از روي پوست پاك 
با گوش پاك كن  )نه  به سرعت  مي توانيد  تا  را  محل  اينكه  يا  و  شود 
ايزوپروپيل كم  الكل  الكل )ايزوپروپيل( تميز كنيد. اگر  با  و ذره ذره( 
را  آسيب  و  مي شود  پخش  محل  اطراف  در  آن چربي  شود،  استفاده 
خوبست،  نيز  نقاشي(  تينر  )مانند  ديگر  حالل هاي  مي دهد.  گسترش 
اما براي پوست خوشايند نيست و ممكن است قابل اشتعال هم باشد. 
پوست را با آب آبكشي كنيد تا مادة حل شدني پاك شود. آب، صمغ 
گياه را از روي پوست پاك مي كند، آنرا اكسيده و غيرفعال مي نمايد، و 
مانند حالل ها به درون پوست نفوذ نمي كند. البته بسياري از مصدومان 
تا چند ساعت و يا چندروز بعد متوجه تماس خود نمي شوند، تا اينكه 

خارش و بثورات پوستي ظاهر شود.
2- اگر واكنش خفيف بود، بايد احتياط هاي الزم را رعايت كند و يا 

يكي از موارد زير را بكار ببندد:
و  پوست خشك  كه  وقتي  براي  كاالمين  )پماد  كاالمين  لوسيون   •

ترك خورده است( يا اكسيددوزنك
• خمير جوش شيرين كيك پزي: مخلوط يك قاشق چايخوري آب با 

سه قاشق چايخوري جوش شيرين.
3- اگر واكنش مصدوم خفيف تا متوسط است، مانند نوع خفيف از 
آن مراقبت كنيد و يك پماد از تركيبات كورتون را كه پزشك تجويز 

كرده است، بكار بريد. 
و  ببنديد  بكار  را  مراقبت   روش  همان  شديد،  واكنش هاي  براي   -4
)مانند  كرده است  تجويز  پزشك  كه  خوراكي  كورتون  تركيبات  از 
پردنيزولون( استفاده كنيد. روي پوست را هم يك پماد يا كرم كورتوني 
بماليد، و روي آن را با يك پوشش پالستيكي شفاف بپوشانيد، و ناحيه 

را با يك باند كشي يا باند چسب دار ببنديد.

مبادا از کرم، پماد يا اسپري تجويزنشدة هیدروکورتیزون زير %1 
استفاده کنید، زيرا فايدة چنداني ندارد.

مبادا از محلول هاي ضد خارش تجويز نشده استفاده کنید، زيرا 
اينها خود باعث تحريک پوست مي شود. آنتي هیستامین معمواًل 

همراه با کرم  تجويز مي شود تا خارش را کم کند.
يا  بمالد  را  پوست  خارش دار  بثورات  مصدوم  بگذاريد  مبادا 

بخاراند.

   احتيا  ط

شکل 3 الف   پيچك سمی

شکل 3 ب درماتيت پيچك سمی



فعاليت های آموزشی

مسمومیت
راهنما: اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

1. اگر يك مادة سوزاننده يا خورنده خورده شود، فوراً آن را با خوراندن آب يا شير به مصدوم رقيق كنيد. خير  بلي 
2. براي يك مصدوم مسموم شده، فوراً با مركز كنترل و درمان مسموميت ها تماس بگيريد. خير  بلي 

3. تنها زماني كه يك پزشك يا يك مسئول مركز درمان مسموميت  به شما توصيه كرد، با شربت ايپكا ايجاد استفراغ نماييد. خير  بلي 
4. مصدومي را كه سم خورده  است، به پهلوي چپش بخوابانيد تا ورود سم به رودة كوچك به تأخير افتد. خير  بلي 

5. مبادا بگذاريد شخص مسموم به پشت بخوابد. خير  بلي 
6. اگر رفتار شخص مسموم يا كسي كه مواد مخدر زياد مصرف كرده است به خشونت گراييد، صحنه را ترك كنيد و    خير  بلي 

بگذاريد كاركنان و عوامل قانوني وضعيت را در دست بگيرند.   
7. براي همة مسمومان با منوكسيد كربن در جستجوي دريافت مراقبت هاي پزشكي باشيد. خير  بلي 
8. محلول كاالمين مي تواند خارش ناشي از پيچك بلوط و سماق سمي را برطرف نمايد. خير  بلي 

9. برخي از موارد مسموميت ناشي از پيچك، بلوط و سماق سمي نياز به مراقبت پزشكي دارد. خير  بلي 
سناريوي 1#: پسربچة دوسالة خود علي را مي بينيد كه در حال استفراغ است. در باالي سر وي يك ظرف داروي خالي توجه شما را جلب  

مي كند. برچسب روي ظرف نشان مي دهد كه دارو متعلق به مادر شماست و در مي يابيد كه علي مقداري از داروي خطرناكي     
را خورده است. چه بايد بكنيد؟   

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
سناريوي 2#: در همسايگي شما يك ميهماني بر پاست، و يكي از ميهمانان به مقدار زياد نوشابه هاي الكلي مصرف كرده است. او دچار استفراغ  

است و اكنون نيز پاسخ نمي دهد. چه بايد بكنيد؟   
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

سناريوي 3#: خانم همكار 25 سالة شما »هراسناك و پريشان« به نظر مي رسد و همكار ديگر مي گويد كه او را در حالي كه داشت تعدادي   
»قرص« را مي خورد، ديده  است. پس از اينكه باالخره كمي آرام مي شود، مي گويد كه او مقداري داروي مخدر مصرف      

كرده است. چه بايد بكنيد؟   
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
سناريوي4#: راننده اي در كاميون خود منتظر است تا كارگران بارش را پر كنند. به علت هواي زير صفر بيرون، او موتور را روشن كرده است تا  

بخاري روشن و گرم بماند و همة پنجره ها و درب ها را هم بسته است. وقتي كارگران مي خواهند به او بگويند كه كارشان     
تمام شده است، مي بينند كه او روي فرمان ماشين افتاده است. آنها سعي مي كنند او را به هواي آزاد ببرند كه شما سر      

مي رسيد. چه بايد بكنيد؟   
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

سناريوي5#: در حال وجين كردن باغچة اطراف يك زمين خالي هستيد كه دسته اي علف را مي كنيد كه برگ هاي درخشاني در دسته هاي   
سه تايي دارد. ساعتي بعد كارتان تمام مي شود. صبح روز بعد دستان شما خارش پيدا مي كند و شما بثوراتي را نيز روي آن     

مي بينيد. چه بايد بكنيد؟   
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