اقدام دیگر ممانعت از جذب و سپس کمک به دفع سمومم
از بدن بیمار می باشد .در مماردی که مطمئو ستودویود
متمممیت در اثر اسید قمی ،ماده قلیایی و یا یوک مواده
نفدی نیتت می تمان اقدامات زیر را انجام داد:

عالئم و نشانه های مسمومیت های گوارشی:
وجمد سمخدگی یا رنگ سم بلع شده در اطراف دسان و
لب سا ،بمی غیر طبیعی دسان یا تنفس مصدوم ،تنفس
غیر طبیعی ،نبض یا ضربان غیر طبیعی قلب ،تعریق،
مردمک سای تنگ یا گشاد شده ،تشنج ،درد شکم ،کف
کردن ،دسان یا افزایش ترشح بزاق ،بلع دردناک ،تهمع،
اسهال و اسدفراغ

در صمرت در اخدیار داشد ذغال فعال از آن برای جذب
سم اسدفاده کنید .مملکمل سای ذغال در معده و روده به
سم چتبیده و مانع جذب آنها می شمند .لذا می تمانید به
بیمار پمدر ذغال فعال که در آب مخلمط شده است
بدسید.

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

نشانه هایی که شما را از وادار کردن مسموم به
استفراغ باز می دارد عبارتند از:
سمخدگی سای اطراف دسان و لب سا ،اسدشمام بمی نفت
و بنزی از دسان مصدوم ،بیهمشی ،خانم حامله و
مصدومی که ممک است دچار حمله قلبی شده باشد.

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

سنگامی که شخص مصدوم اسدفراغ می کند وی را بوه
پهلم یا شکم درحالیکه سرش پایی تر از باس قرار دارد
نگهدارید در مماردی که وادار کردن مصدوم به اسدوفوراغ

اقدامات اولیه
در برخورد با فرد مسموم
مسمومیت های گوارشی (خوراکی)

ممنمع می باشد از خمراندن مقادیر زیاد موایوعوات ،بوه

کمک های اولیه در مسمومیت های گوارشی:
اولی اقدام رقیق کردن سم می باشد برای ای مونورومر
بایددر صمرت سمشیار بمدن بیمار به وی آب یوا شویور
خمراند.

مصدوم خمدداری کنید زیرا افزایش حجم معده بواثو
.

افزایش خطر اسدفراغ در مصدوم می شمد.

در درمان مسمومیت با مواد سوزاننده (اسید و
قلیا):
 از ایجاد اسدفراغ در بیمار خمدداری نمایید.
 نیازی به دادن ذغال فعال نمی باشد.

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

 اگر مصدوم کامال سمشیار است و تشنج ندارد سریع ًا
مقدار زیادی آب یا شیر برای نمشیدن به او بدسید.
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معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

متموممویوت ثوبوارتتوت از

مسمومیت از طریق خوراکی ممکن است با

اخدالالت و آسیب سایوی کوه

یکی از عوامل زیر بروز کند:

تمس مماد سمی در دسدوگواه
سای گمناگومن بودن ایوجواد
می شمد و ممک است بوطومر

اغلب مسمومیت های خانگی از

 -1متمممیت غذایی که با خمردن غذاسای آلمده بمجومد

طریق خوراکی و یا تنفسی است

می آید .برای جلمگیری از آن بایود شورایو صو ویوح
نگهداری و پخت غذاسا رثایت شمد و کلیه غذاسای آماده
قب از مصرف کامالً جمشانیده و کنترو سا بصمرت بواز
نشده به مدت  02دقیقه در آب جمشانده شمد.

تصادفی یا در اثر بی احدیاطی و یوا در موماردی بصومرت
تعمدی بمسیله مماد سمی ایجاد گردد.

به هر ماده ای که هنگام ورود به بدن (خوراکی،

مسمومیّت های گوارشی از شاایات تاریان

تنفسی ،تزریقی) و یا تماس با پوست موجب

مسمومیت ها می باشند و اغلب بصمرت تصادفوی و

اختالل در تندرستی و یا موجب مرگ شود

بر اثر نگهداری مماد سمی و شیمیایی مخدلف در ظوروف

 -4متمممیّت در اثر مماد نفدوی  :اسودوفوراغ پوس از
متمممیّت با مماد نفدی می تماند باث برگشوت موماد
نفدی به راه سای تنفتی و شش سا و سبوب ثوفومنوت
ریمی گردد .لذا باید از اسدفراغ مصدوم جلمگیری نممد.

نامناسب و یا ظروف مماد آشامیدنی اتفاق می افدد .در ایو

سم می گویند.

نمع متمممیت ماده سمی از راه دهاان وارد بادن
برخی از مماد نیز که بطمر معممل جزو سممم نیتدند موثو
داروسا که در اثر مصرف بیش از حد و یا نادرست تبدی
مماد متممم کننده و زیان آور می شمند.

بوه

می شمد .پس از مدتی ثمارضی در فرد متومومم ایوجواد
می شمدکه ای ثالئم با تمجه به نمع سم ،قدرت سم ،مقدار
مصرف  ،جثه فرد مصرف کنده و طمل مدتی که از خومردن
سم می گذرد مدفاوت است.

 -3متمممیّت در اثر داروسا  :متمممویوت دارویوی در
کمدکان اغلب در اثر خمراندن دوز تکراری دارو تومسو
اولیا و یا در اثر به دسان بردن دارو تمس کمدکان نمپا و
کنجکاو بروز می کند.

 -0متمممیت در اثر مماد شیمیایی سمزاننده که شوامو
مماد شمینده خانگی مث سفید کننده سا ،جمسر نوموک
(اسید کلریدریک) و مماد جرم بر می باشد .در صومرت
بروزمتمممیت ،دسان ،مری و حلق دچار سمخدگی موی
گرد و در صمرت اسدفراغ خطرات متمممیت چند بورابور
خماسد شد.

 -5متمممیّت از طریق گیاسان سمی  :برخی گیواسوان
سمی ثبارتند از اقاقیا ،پیاز گو نورگوس ،غوده گو
شیپمری ،آالله ،خرزسره ،دیف باخیا ،آزالیا ،فورفویومن،
کمروتمن و سمی ستدند و تماس پمست و مخاط دسوان
با شیرابه برگهای بریده آنها سبب سمخدوگوی شودیود
پمست ،تمرم حلق و زبان خماسد شد
 -6متمممیّت با سممم آفت کش  :شام حشوره کوش
سا ،مرگ ممش و سممم ارگانمفتفره و ارگوانوم کولوره
مصرفی در کشاورزی و فتفید آلممینیمم که بوه قور
برنج معروف است می باشد .برخی سممم آفوت کوش
دارای آندی دوت می باشند که باید در اولیو فورصوت
تزریق گردد.

