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 تمام قســمت های بدن به ویژه مغز برای فعالیت و زنده ماندن به اکســیژن نیاز دارند. در یک فرد بیهوش ممکن اســت راه 
تنفسی او مسدود شــود.  نخســتین اقدام باز کردن راه هوایی برای رسیدن اکسیژن به ریه هاســت. این عمل سبب رسیدن 
اکسیژن به مغز و سایر اعضای حیاتی می شود؛  هنگام تنفس، هوا درون ریه ها کشیده و اکسیژن به داخل خون منتقل می شود؛ 
سپس به تمام قسمت های بدن حمل می گردد. اگر فرد تنفسی ندارد، پس ضربان قلب و گردش خون هم ندارد )ایست قلبی( و 

شما باید سی پی آر )ترکیبی از فشردن قفسه سینه و تنفس مصنوعی( را انجام دهید.

 روش برخورد
با فرد بیهوش

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

در این متن با بهترین راه های درمان مسمومیت آشنا می شوید

 چطور با مسمومیت
برخورد کنیم؟

شــهروند| مســمومیت بیماری  اســت که اغلب به صورت تصادفی و ندانســته اتفاق می افتد. 
افراد بسیاری ممکن اســت در اثر مسمومیت های مختلف دچار آســیب های شدید شوند یا فوت 
کنند. مسمومیت یکی از شــایع ترین ناراحتی هاست که افراد بســیاری به دالیل مختلف دچار آن 
می شوند. در این میان کودکان خصوصا در سال های اولیه بشدت آسیب پذیر هستند و ممکن است 
مواد مختلفی مانند مواد شوینده، آرایشــی و برخی از قرص های رنگی را به اشتباه بخورند و دچار 
مسمومیت شوند. سم به ماده ای گفته می شــود که اگر بیش از حد توسط بدن جذب شود، سالمتی 
را مختل می کند و می تواند آســیب های موقتی یا دایمی را در بدن ایجاد کند. مســمومیت ها انواع 
مختلفی دارند، مسمومیت غذایی که در نتیجه خوردن غذاهای فاســد و آلوده به میکروب یا مواد 
شیمیایی در بدن ایجاد می شود، مسمومیت ناشی از خوردن اشــتباه دارو یا استفاده بیش ازحد از 
داروهای مفید، همچنین تزریق موادمخدر، استنشاق و لمس مواد شیمیایی و گازهای سمی، همگی 
باعث ایجاد بیماری در فرد می شــود. عالیم و نشانه های مسمومیت با توجه به نوع سم و راه ورود آن 
متفاوتند و به سرعت یا طی چند روز، بروز می کنند. بنابراین، رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از 
بروز مسمومیت را باید جدی گرفت. در این جا قصد داریم شما را با انواع مسمومیت، عالیم و نشانه ها 

و روش های درمان آنها آشنا سازیم.

چهار مرحله برای همراهی با فرد مسدوم
ســم ماده ای اســت که مصرف مقداری از آن 
باعث آسیب گذرا یا همیشــگی به بدن می شود. 
ســم ممکن اســت با خوردن، تنفــس، تزریق و 
جذب از راه پوســت یا پاشیدن به چشم، وارد بدن 
شود. اثر آن براســاس نوع ماده سمی و راه ورود به 
بدن متفاوت اســت. هرچه زودتر از بیمار هوشیار 
بپرسید: »چه خورده، به چه میزان و چه زمانی؟« 
در بیمار بیهوش این پرســش ها را از اطرافیانش 

بپرسید.
ارزیابی هوشیاری

براساس ماده سمی و نوع آن، بیمار ممکن است 
بیهوش باشد یا هر لحظه بیهوش شود.

 جست وجوی آثار سوختگی
در اطراف دهان

اگر ماده سوزاننده ای خورده شود، ممکن است 
اطراف لب سوخته یا دردناک باشد.
بررسی تنفس

بررســی کنید تنفس بیمار صدادار، ســخت یا 
طبیعی است.

معده ناراحت
در صورت خــوردن ماده ســمی، بیمار ممکن 

است استفراغ کند یا در مرحله بعد اسهال شود.
گرفتن شرح حال

از بیمار بپرســید که چه چیزی خورده اســت 
و نشــانه های اطراف او مانند ظرف ماده  سمی را 

شناسایی کنید.
آرامش دادن

به مصــدوم اطمینــان خاطــر دهیــد و او را 
بی حرکت نگه دارید.

هشدار
اگر بیمار بیهوش شــد، در صورت نیاز آماده احیا 

شوید.
هنگام تنفس دادن، اگر مواد شیمیایی در اطراف 
دهان بیمار وجــود دارد، پس از پاک کــردن آن، از 
محافظ صورت یا تنفس دهان به بینی استفاده کنید.

آن چه باید انجام دهید
اهداف شما

1 - تشخیص سن
2-  ارزیابی بیمار

3-  انتقال فوری به بیمارستان
مهم:  

 مواظب باشید تا ماده شــیمیایی با شما تماس 
نداشته باشــد، در صورت تماس به سرعت آن را 
با آب فراوان بشــویید، اگر پودر است ابتدا آن را با 

کاغذ برداشته و سپس بشویید.
 بیمــار را تنهــا نگذاریــد مگر بــرای تماس با 

اورژانس. 
مرحله نخست تشخیص سم

 در جســت وجوی ماده ای باشید که بیمار از آن 
استفاده کرده اســت، مانند مواد خوراکی، شیشه 

دارویی یا قرص.
 مرحله دوم تماس با اورژانس

با اورژانس تمــاس بگیرید،  نــوع و مقدار ماده 
ســمی خورده شــده را گزارش کنیــد،  هر گونه 
شواهدی را برای پرسنل اورژانس نگه دارید،  اگر 
بیمار اســتفراغ می کند، نمونه ای را برای ارایه به 

کارکنان اورژانس نگه دارید.
  مرحله سوم درمان مسمومیت

 با اسید و باز
 اگر لب های بیمار ســوخته اســت، در صورت 
توصیــه اورژانس به او آب یا شــیر دهید تا ســم 
رقیق شــود، بیمــار را وادار به اســتفراغ نکنید، 
چون این ماده یک بار هنــگام ورود به معده باعث 
سوختگی شده  و در صورت استفراغ دوباره مسیر 

را می سوزاند.
 مرحله چهارم ارزیابی بیمار 

 عالیم حیاتــی بیمار مانند هوشــیاری، تنفس 
و نبض را پیوســته ارزیابی و ثبــت کنید،  مراقب 
هرگونــه تغییــر هوشــیاری بیمار باشــید،  این 

اطالعات را به کارکنان اورژانس اعالم کنید.

 

مصرف   الکل و دارو ممکن اســت 
توانایی جســمی و روحــی فرد را 
بشدت کم کند و منجر به سقوط 
فرد و آســیب های بعدی برای او 
شود. اســتفراغ در بیماری که به 
 طور کامل هشیار نیست، خطرناک 
است؛ چون مواد استفراغی هنگام 
دم وارد راه تنفسی می شود و الکل 
و بعضی از داروها با گشــادکردن 
رگ های ســطحی پوست باعث 
از دســت دادن دمای بدن بیمار یا 
هیپوترمی می شود. اگر متوجه بوی 
الکل شدید، افزون بر مسمومیت با 
مصرف الکل مشــکالت دیگری 
مانند سکته مغزی یا حمله قلبی را 

نیز بررسی کنید.

اهداف شما
1 - گرم نگه داشتن بیمار

2-  بررسی آسیب ها یا شواهد
3-  تماس با اورژانس

 نیاز شما
 1 - پتو یا کت

 2 - دفترچه یادداشت و خودکار 

عالیم و نشانه ها
  بوی الکل

  از دست دادن تعادل
  گیجی 

 صورت برافروخته

  تنفس عمیق و صدادار 
 در بیمار بیهوش

  نبض ضعیف و تنفس سطحی

اقدامات الزم 
1 -  پوشاندن بیمار

 به بیمار کمک کنید تا در جای گرم 
و راحت بنشیند یا دراز بکشد.

برای گرم نگه داشــتن بیمار او را با 
پتو یا کت گرم کنید.

2 - در جست وجوی علت 
 در جســت وجوی دلیل و انگیزه 

فرد مسموم باشید.
  به دنبال ظرف خالی ماده یا نوع 
الکلی باشید که بیمار آن را مصرف 

کرده است.
  نمونه ای از استفراغ بیمار را نگه 
دارید که در صــورت نیاز تجزیه و 

بررسی شود.
  به آسیب های وارده رسیدگی کنید.

 ۳- ارزیابی بیمار 
 در صورت نیــاز تقاضای کمک 

پزشکی کنید.
 عالیــم حیاتــی بیمــار مانند 
هوشیاری، تنفس و نبض را تا زمان 
رسیدگی اورژانس پیوسته ارزیابی 

و ثبت کنید.

 دالیل مسمومیت دارویی
  مصرف اشــتباهی دارو به عنوان 

مواد خوراکی در کودکان
  مصرف عمده بیش از حد دارو

  استفاده نادرست از میزان و زمان 
مصرف دارو در کهنساالن

  مســمومیت دارویی بــه دنبال 
مصرف داروهای تجویزشــده به 

دلیل بیماری های زمینه ای

 هشدار:   
بیمــاران را تحریک به اســتفراغ 
نکنید؛ در بیمار هوشیار راه هوایی را 
باز کنید و در صورت داشتن تنفس 
او را در وضع بهبود به پهلوی چپ 
قرار دهید؛ آماده احیا باشــید و با 

اورژانس تماس بگیرید.

مسمومیت با الکل و دارو


