
اورژانس های مسمومیت

دکتر حسن نوری
معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور



مقدمه

میت در آنهما بالقوه سمی بوده و باعث ایجاد مسممومی توانندروزانه افراد زیادی به  صورت اتفاقی و یا عمدی با موادی در تماس هستند که •
رمانی، می همچنین مقادیر زیاد یک دارو، به  جای اثرات د. ، سمی استوضعیت هادر بعضی از می گیریدرا که در نظر ماده ایتقریباً هر . شود

.  تواند اثرات سمی داشته باشد
علت تماس مواد در بالغین رو به افزایش است و ساالنه تعداد زیادی از این افراد بهسوءمصرفو مسمومیت هامرگ  و میر و آسیب ناشی از •

ت این در حالی اسم. می دهندجان خود را از دست ... و نادرست موادی نظیر داروها، مواد مخدر و بیش ازحدبا انواع سموم و همچنین مصرف 
نگه دارنمدهدارو و ظمروف بطری همایاطمینمان بمرای درب همایدر کودکان به علمت اسمتفاده از مسمومیت هاناشی از مرگ ومیرکه میزان 

.استکاهش یافته



تعاریف

(Poisoning)مسمومیت
.گویندمیمسمومیتشودایجادسمیمواداثردرکهزندهارگانیسمساختاریاوعملکرددراختاللگونههربه•

(Poison)سم
.شودمیهزندموجوداتدرمرگیاوبیماریآسیب،بروزباعثفیزیکییاوشیمیاییطریقازکهزیستیغیرمنشابااستایماده•
راخوداثرات،اآن هتخریبطریقازیاسلولیمتابولیسمعملکرددرتغییرطریقازوشدهبدنواردمختلفحالت هایبهمی توانندسموم•

.کننداعمال



تعاریف

(Toxin)توکسین
دیفتریوکزازسمدمانن.باشدمیپروتینجنسازمعموالکهشودمیتولیدزندهارگانیسمیاوسلولتوسطکهزیستیمنشابااستایماده

(Venom)زهر
.شودمیتولیدجانورانبدندراختصاصیایغدهیابافتدرکهسمیاستایماده



اقدامات کلی پیش بیمارستانی  در انواع مسمومیت ها

:کردتوجهزیرمواردبهبایدهامسمومیتباکلیبرخورددر

محیطازبیمارکردندوروصحنهارزیابی1.

حیاتکنندهتهدیدشرایطکردنبرطرفواولیهارزیابی2.

سمیمادهبیشترجذبازجلوگیری3.

سمومدفعافزایش4.

هادتآنتیازاستتفادهواختصاصیهایدرمان5.

مجددمسمومیتازپیشگیری6.



اقدامات کلی پیش بیمارستانی  در انواع مسمومیت ها

..کنیدرعایتراBSIبهمربوطاحتیاطات(1

scene)حادثهصحنهازارزیابی(2 assessment)آوریدعملبه.

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

:(بودنبحرانیغیریابحرانیشرایطاساسبر)درمانیمرکزبهبیمارانتقالجهتگیریتصمیم(4

Secondary)بیمارثانویهارزیابی(5 assessment)کنیداجرارا

:دهیدانجامدرمانیمرکزبهاعزامحینرامصدومحمایتیودرمانیمراقبتهایادامه(6

:دسترسصورتدرهادتآنتیازاستفاده

مجددارزیابی(7

مقصددرمانیمراکزباارتباط(8

مستندسازی(9



اقدامات کلی پیش بیمارستانی  در انواع مسمومیت ها

:مسمومیتدچاربیماراندرمرگعلتشایعترین

حلقانتهایبهزبانازافتادنناشیتنفسیمسیرشدنبسته

معدهمحتویاتآسپیراسیون



پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

مدیریت صحنه

درخواست منابعایمنی
ارزیابی کلی

ارزیابی اولیه 

درخواست آمبوالنس بیشتر

(  AMT)درخواست اورژانس هوایی

آمبوالنس دریایی

اتوبوس آمبوالنس

موتور آمبوالنس

اورژانس ریلی

سایر سازمان های همکار و پشتیبان
پلیس،آتشنشانی، هالل احمر ،)

...(  اورژانس های اجتماعی و

حفاظت فردی 

A

بررسی وضعیت راه هوایی
B

بررسی وضعیت تنفس

C

بررسی  گردش خون
بررسی  وضعیت 

هوشیاری 



آیا بیمار در وضعیت 

بحرانی قرار دارد؟

یمراجعه به پروتکل ایست قلبی تنفس

شرح حال هدفمند-SAMPLE( به جز در موارد وجود عالئمFAST)
 کنترل عالئم حیاتی(BP-O2sat-RR-PR-BS)
معاینه هدفمند طبق شرح حال
 پزشکیمشاوره

AVPU/GCS

می بطور نرمال صحبت/ باز و تمیز)بودن باز
(کند؟

صداتنفس صدادار ، همراه با استریدور، خشونت
مدیریت راه هوایی

لمس کردن/گوش کردن/نگاه کردن 
تند ، آهسته یا نرمال

عمیق، سطحی یا نرمال
و ویز، رال، قرینه گی)صداهای تنفسی 

(کاهش صدا 
اکسیژن درمانی

(سرعت، قوی یا ضعیف، منظم یا نامنظم)نبض
( رنگ ،دما،رطوبت)پوست

برقراری راه وریدی 

:مبوالنس بررسی و اقدامات نجات بخش در صحنه حادثه طبق پروتکل مربوطه   وانتقال سریع به آ

شرح حال هدفمند-SAMPLE( به جز در موارد وجود عالئمFAST)
 کنترل عالئم حیاتی(BP-O2sat-RR-PR-BS)
 پزشکیمشاوره

آیا بیمار دچار ایست قلبی 

و تنفسی شده است؟

خیر

خیر

هبل

هبل



عوامل سمی که باعث ایجاد مسمومیت ها می شوند

داروها•

هاکنندهپاکوهاشوینده•

مشابهترکیباتسایروبنزین،گازوئیلنفت،•

کشاورزیسموم•

بهداشتیوآرایشیمواد•

سمیجانورانوگیاهان•

(...وکلرگاز،شهریگازکربن،مونوکسید)گازها•

(...ودماسنجدرموجودجیوهوهاباتریدرموجودسرب)سنگینفلزات•



که باعث ایجاد مسمومیت ها می شوندغیرسمیعوامل 

...ولبرژمثلآرایشیموادبعضی•

جامدصابون•



مسمومیت های غیر عمدی

:شوندمسمومیتایجادباعث،(دیگرکشیوخودکشیبه قصد)عمدیوغیرعمدیشکلدوبهتوانندمیسمیعوامل

:دارومقدارمصرفدراشتباه•

جعبهروییه هایتوصنتوانندمسنافراداستممکنهمچنینیابیافتداتفاقپرستاریاوپزشکبیمار،همراهبیمار،خودتوسطاستممکن

.کنندمصرفمجدداًوکرده اندمصرفقبالًراداروکهکنندفراموشیابخوانندرادارویی

:داروییهایحساسیتیاهاواکنش•

داروهابرابردرافرادالعملعکسوواکنشالبته.دهندبروزخودازاستممکنموادسایریادارومصرفباافرادبعضیکهعالئمیوهاواکنش

.استمتفاوتموادو



مسمومیت های غیر عمدی

:کودکانمسمومیت•

جذابدکانکوبرایهمگیدارندقشنگیرنگ هاییااست،اسمارتیزوشکالتبهشبیهآن هاشکلکهداروهاییوخوشمزهیاخوشبوداروهای

یفنوکسیالتدعددیکمصرفمثال عنوان به.شودمصرفازحدبیشدارواستممکنباشد،کودکاندسترسدرداروچنانچهبنابراینهستند؛

.باشدکشندهکودکاندرمی تواند

:محیطیعواملباتماس•

یباتترکحاویحشره کش هایازاستفاده،گرمایشیوسایلناقصسوختنازناشیکربنمونوکسیدنظیرمحیطیعواملباتماس

.شوندمسمومیت هاایجادباعث...وشویندهمواد،ارگانوفسفرها



مسمومیت های غیر عمدی

:شغلیتماس های•

همچنینوحفاظتیمالک هایواحتیاطجوانبرعایتعدمصورتدر،می کنندکارشیمیاییگازهایوسمیموادبانزدیکتماسدرکهافرادی

.شوندمسمومیتدچاراستممکنکننده،حفاظتوسایلازاستفادهعدم

:رفتاریبدوغفلت•

سالمتیبرایحقیقتاً مادهآنکهحقیقتاینداشتننظردربدونباشدقرارگرفتهسمیمادهیکباتماسمعرضدرکودکاناستممکن

.استزیان آور



مسمومیت های عمدی

:خودکشیبهاقدام•

بیش ازحدرفمصیاومادهآنسمیاثراتاستممکنکهمی کنندمصرفراماده ایغالباًدارند،خودکشیبهتصمیمکهافرادیمواردبعضیدر

.شودویبدنبهآسیبباعثآن

:قتلوتجاوز•

.می شودتحمیلقربانییابیماربهقتلیاوتجاوز قصدبهدیگرافرادیتوسطسمی،مواد وسیلهبهمسمومیتاوقاتگاهی

:تفریحی•

مهمانی هادرآمفتامین هاوتوهم زاهامصرفیامعتادافرادتوسطمخدرهامثل

:موادمصرفسوء•

.باشدداشتهمطلوبیاثراتکهاستماده ایهرازآگاهانهغالباًسوءاستفادهمعنیبههمموادمصرفسوء



راه های ورود سم به بدن

انواعایجادثباعوشدهبدنواردسمیگزیدگیوگزیدگیتزریقی،مخاطی،وپوستیاستنشاقی،خوراکی،طریقازمی توانندسمیمواد•

:شوندزیرصورتبهراهامسمومیت

دقیقهچندتاثانیهچند:حادفوقمسمومیت•

ساعتچندتادقیقهچند:حادمسمومیت•

ماهچندتاهفتهچند:مزمنتحتمسمومیت•

.افتندمیاتفاقسالچندمدتدرسماندکمقادیرباطوالنیتماسمتعاقب:مزمنمسمومیت•



عالئم ناشی از مسمومیت ها

عالئمدیبندسته.کندبروزهستممکنعالمتیهروباشدمیمرگتاعالمتبیشاملکهاستوسیعیطیفشاملمسمومیتعالئم

مسمومیتروزبمتعاقبکهعالئمیمهمترینوترینشایعاما.شناسندمیتوکسیدرمعنوانبهکههستعالئممجموعهچندبامسمومیت

:ازعبارتندشوندمیایجادبیماردرشیمیایییاوداروییحادهای

پریدگیرنگوتعریقتب،حالی،بیضعف،:عمومیعالئم•

حلقودهانسوختگیاسهال،شکمی،دردهایاستفراغ،،تهوعاشتهایی،بی:گوارشیعالئم•

تشنجوهوشیاریسطحکاهشپرخاشگری،قراری،بیکرختی،بینی،دوسرگیجه،سردرد،:عصبیعالئم•

نفسسختینفس،تنگیسرفه،صدری،قفسهدردقلب،تپش:ریویوقلبیعالئم•

پوستسوختگیپوست،رنگتغییرپوستی،هایتاولپوستی،بثوراتها،لبرنگتغییر:پوستیعالئم•



توکسیدرومتعریف و انواع 

اشارهشایعتوکسیدرومچندبهاینجادر.می گویندتوکسیدرومراسمیمادهنوعیکمصرفبامرتبطبالینینشانه هایوعالئممجموعه

.می شود

:کولینرژیکتوکسیدروم

حرکاتافزایشادرار،افزایشاشک،وبزاقزیادترشحتشنج،،میدریازیاومیوز،تاکیکاردی/برادیکاردی،CNSسرکوبگیجی،:شایععالئم

خفگی،احساسعضالنی،لرزش،اسهالوروده

...وهاقارچبعضی،ادروفونیمها،کارباماتوهاارگانوفسفرهبامسمومیت:شایعدالیل



تاکسیدرومتعریف و انواع 

:کولینرژیکآنتیتوکسیدروم

وحرکاتکاهشادراری،احتباسبدن،دمایمختصرمیوکلونوس،افزایشدهان،خشکیوبرافروختهوخشکپوست،دلیریوم:شایععالئم

قلبیهایریتمیدیستشنج،،میدریاز،فشارخونافزایشوتاکیکاردیای،رودهصداهای

اهانگیازبسیاریعضالنی،هایکنندهشل،اسکوپوالمینها،هیستامینآنتیپارکینسون،ضدداروهای،آتروپین:شایعدالیل

:سمپاتومیمتیکتوکسیدروم

افزایشو،(خالصآگونیستآلفامواددزکاردیبرادییا)تاکیکاردی،میدریازبدن،حرارتافزایشتعریق،بدگمانی،هذیان،:شایععالئم

قلبیهایریتمیدیس،هیپررفلکسی،هیپرپیرکسیموها،شدنراستتشنج،،(شدیدموارددرخونفشارکاهش)فشارخون

...وهااحتقانضد،کوکایین،آنمشتقاتهاآمفتامینمصرف:شایعدالیل



توکسیدرومتعریف و انواع 

:اپیوییدوهیپنوتیک-سداتیوتوکسیدروم

اهشک،هیپورفلکسیریه،ادم،هیپوترمیکاردی،برادیخون،فشارکاهش،میوزتنفس،سرکوبهوشیاری،سطحکاهش:شایععالئم

ایرودهصداهای

...وکلونیدین،اتانولها،بنزودیازپینها،نارکوتیکمصرف:شایعدالیل

:سروتونینرژیکتوکسیدروم

هیپرترمی،هیپررفلکسیعضالنی،تونافزایشهوشیاری،سطحکاهش:شایععالئم

،(سروتونینبازجذبانتخابیهایکنندهمهار)SSRIsداروهای،(اکسیدازمنوآمینوهایکنندهمهار)MAOIsداروهایمصرف:شایعدالیل

...وآمفتامین،کاربامازپین،پتدینمصرف



آلودگی زدایی در مسمومیت ها 

.استسمازبیماروبیمارازسمجداسازیشاملزداییآلودگی

.شوندجدابدنازدیگراقداماتوشستشووسیلهبهسرعتبهبایدهستندبدنازخارجکهسمومی

.گرددهیلتسهابافتوخونگوارش،دستگاهازطریقیبهنیزسمدفعوشدهجلوگیریآنهاجذبازسریعابایدهمبدنداخلسموممورددر

.گیردمیانجامخونوادرارگوارش،دستگاهچشم،پوست،اززداییآلودگی



آلودگی زدایی پوست 

میجذبوستپطریقازوداشتهباالییپوستیجذبقدرتسمومازبعضیزیرا.شودپاک سموآلودگیازسریعترچههربایدبیمارپوست

.شوندمیپوستبهآسیبوتخریبباعثبازواسیدنظیرسمومبعضیهمچنین.شوند

:کنیدتوجهزیرمواردبهپوستزداییآلودگیدر

.نماییدخارجویتنازرابیمارآلودههایلباس•

.دهیدتشوشسدقتبهراپوستیچیننواحیوهاناخنزیرها،گوشپشتنواحیودهیدشستشوسالیننرمالیاآبباراآلودهنواحی•

.کنیداستفادهصابونیاشامپوازروغنیترکیباتخصوصدر•

.بشوییدآببادقیقه20مدتبهرابیمارقلیا،واسیدنظیرهاییمسمومیتدر•

پوستسازیخنثیعدم•

.نشوندمسمومیتدچارخوددهندمیانجامرازداییآلودگیکهپرسنلیکهبودمراقببایدمرحلهایندر•

.دگیرنقرارنظرمدخطرناکزبالهعنوانبهبایدشودمیاستفادهبیمارکردنخشکجهتکهوسایلیوجواهراتالبسه،تمام•



آلودگی زدایی چشم 

.شوندمیهاچشمبهآسیبباعثزیرا.شودپاک شیمیاییهایمسمومیتدرخصوصاسموآلودگیازسریعترچههربایدبیمارهایچشم

:کنیدتوجهزیرمواردبهپوستزداییآلودگیدر

.گیردانجامشستشوسرمیاآبفراوانمقداربابایدچشمشستشوی•

مفیدموثرترویشستشوبلفارواسپاسمرفعازجلوگیریجهتتتراکاییننظیرکنندهحسبیهایقطرهازاستفادهباچشمحسیبی•

.است

.استشستشوزیادزمانمستلزمگاهیواستبیشتریشستشویبهنیازقلیایی،موادوسیلهباچشمآلودگیدر•



آلودگی زدایی گوارشی 

:استزیرمواردشاملروشسهاین.شودمیانجامروشسهبهعموماگوارشیزداییآلودگی

دهانطریقازمعدهازسمتخلیه-1

رودهازسمجذبازجلوگیری-2

گوارشدستگاهتخلیهتسهیل-3



آلودگی زدایی گوارشی 

:دهانطریقازمعدهازسمتخلیه-1

:شودمیانجامزیرروشدوبه

(الواژ)معدهشستشویطریقازمعدهازسمتخلیه(الف

استفراغایجادطریقازمعدهازسمتخلیه(ب



آلودگی زدایی گوارشی 

(الواژ)معدهشستشویطریقازمعدهازسمتخلیه(الف

.استاورژانسشرایطدرمعدهتخلیهاصلیروش،الواژیامعدهشستشو•

.می شودانجام،کرده اندمصرفخوراکیطریقبهراسمومکهبیمارانیدرروشاین•

بهبودوضعوارکاهشرونددربسیارشودانجامهستند،حیاتتهدیدکنندهکهسمومیخوردنازبعدابتداییساعتیکدرعملایناگر•

.استمؤثربیمار

تخلیهکه...ویک هاآنتی کلینرژ،نارکوتیک ها،مپروبامات ها،باربیتورات ها،سالیسیالت هانظیرداروهاییوسمومبامسمومیتدرالواژالبته•

.استموثرومی شودانجامهمساعتیکگذشتازبعد،می اندازندتأخیربهرامعده



آلودگی زدایی گوارشی 

(الواژ)تخلیه سم از معده  از طریق شستشوی معده ( الف•
.می شودانجام ( NGT)معده ای-معده از طریق تعبیه لوله بینیالواژشستشوی یا •

.  می شودلوله با سایز بزرگ و از طریق  بینی  تعبیه خورده اندبرای بیمارانی که قرص •

.از لوله با سایز کوچک استفاده کردمی تواندر اطفال •

.این عمل در حالت خوابیده به پهلوی چپ انجام می شود•

 سؤال اساسی را از خود بپرسیم۳قبل از اقدام به شستشوی معده باید  .

آیا این ماده باعث مسمومیت شدید خواهد شد؟-۱

داد؟آیا شستشوی معده پیامد بالینی را تغییر خواهد -۲

مقایسه خطر شستشوی معده در مقابل فایده آن-۳



آلودگی زدایی گوارشی 

دوتو آنتی همصرف شدحیات که به میزان زیادی تهدیدکنندهشستشوی معده در سموم :نکته•
.ندارد حتماً باید انجام  شود



آلودگی زدایی گوارشی 

: الواژکنترااندیکاسیون

. بیماری که امنیت راه هوایی وی تامین نشده باشد-

هیدروکربن هانظیر مواد نفتی و . مصرف موادی که سمیت ریوی آنها بیشتر از سمیت گوارشی آنهاست-

نظیر اسید و قلیایی سوزانندهمصرف مواد -

خوردن مواد غیر سمی و غیر تهدید کننده حیات -



آلودگی زدایی گوارشی 

:الواژعوارض شستشوی معده یا 

تروما به بینی و خونریزی-

تروما به مری و معده -

آسپیراسیون-

پروسیجرحین انجام اکسیژناسیونکاهش -

و اسید و باز در شستشوی زیادالکترولیتیاختالالت -



آلودگی زدایی گوارشی 

:تخلیه سم از معده از طریق ایجاد استفراغ ( ب

.  تخلیه معده از طریق ایجاد استفراغ تقریباً منسوخ  شده است•

.می شوداپیکاک انجام به طور سنتی با استفاده از شربت •
.استفاده از این دارو در بیمارستان بسیار محدود و شامل مصرف زیر یک ساعت سم در شرایط خاص است•

. را بگیردیخوارکسیستئینیا استیل شارکولبا ایجاد استفراغ می تواند جلوی سایر اقدامات موثر مانند دادن اپیکاک•

. مطرح استدر پیش بیمارستان هم در بعضی موارد نظیر دور بودن فاصله تا مرکز درمانی •

:اپیکاکدوز 
oدر بالغین  :cc۳0

o در اطفال :cc۱5( ساله۱-۱۲اطفال ) دقیقه می توان یک نوبت تکرار کرد۳0است که در صورت عدم بروز استفراغ طی.
از عوارض اپیکا می توان به آسپیراسیون و استفراغ های مکرر و مقاوم اشاره کرد .

درحال حاضر شربت ایپکاک در اورژانس ایران کاربرد ندارد.



آلودگی زدایی گوارشی 

تخلیه سم از معده از طریق ایجاد استفراغ( ب•

شت یا به بیمار داده و سپس با انگآب میوهیک لیوان آب یا شیر یا می تواندر روش های دیگر، برای تحریک استفراغ •
.ناحیه حلق و خلف زبان را تحریک کردآبسالنگ

.این روش در اورژانس پیش بیمارستانی ایران توصیه نشده است•



آلودگی زدایی گوارشی 

:استمعده از طریق ایجاد استفراغ ممنوع زیرتخلیه در مواردی 

مسمومیت با نفت و محصوالت نفتی-

بودن آنقریب الوقوعوجود کاهش سطح هوشیاری یا احتمال -

مسمومیت با مواد اسیدی، قلیایی و نفت و ترکیبات نفتی-

.تشنج یا مسمومیت با موادی که احتمال تشنج در آن وجود دارد-

gagرفلکسکاهش -

.دارند( CNS)با داروهایی که قدرت زیادی در تضعیف سیستم عصبی مرکزی مسمومیت -



آلودگی زدایی گوارشی 

:جلوگیری از جذب سم از روده -2
.انجام می گیرد( شارکول)زغال فعال شده وسیله به : بهترین و شایعترین روش•

.  فعال برای بیمارانی استفاده می شود که برخی سموم خاص را از طریق دهان استفاده کرده اندشارکول •

گرم یا فرم ۳0بیش از )در صورت مصرف میزان زیاد. شوداین دارو زمانی مؤثر است که طی مدت یک ساعت پس از بلع برخی مواد سمی خاص استفاده •
.های آهسته رهش و یا تشکیل بزوار در زمان دیرتر هم توصیه شده است

:دوز تجویز شارکول 
.شودتجویزمی   1gr/kgزغال فعال شده یا شارکول با دوز •
. گرم است50دوز رایج بالغین •

.تکرار شودشارکولگاهی الزم هست دوز •

.ودفعال در بالغین معموال جهت کاهش ترانزیت روده،  همراه با یک مسهل نظیر سوربیتول یا سیترات منیزیم داده می ششارکولدوز اول •

.    شدید و از دست دادن شدید مایعات، تنها دوز اول همراه با مسهل داده می شودالکترولیتیالبته جهت جلوگیری از اختالالت •



آلودگی زدایی گوارشی 

:  فعال با دوز متعدد در موارد زیر استفاده می شودشارکول

مصرف مقادیر بسیار زیاد ماده سمی-

می اندازندموادی که حرکت دستگاه گوارش را کند می کنند و تخلیه از معده را به تأخیر -

. می دهند( bezoar)بزوارکه در معده تشکیل سالیسیالت هاموادی نظیر -

 شارکولبه طور معمول دوز اولgr/kg  1 است

 0.5-0.25دوز های بعدی gr/kg ساعت تجویز می شود۱-4به فاصله هر  .

 فعال با دوز متعدد، محتویات معده تخلیه شودشارکولروده باید متعاقب هر دوز از اتساعجهت کاهش  .



آلودگی زدایی گوارشی 

:شارکولکنترااندیکاسیون

:که بیمار دچار یکی از حاالت زیر است نباید استفاده شودمواردیفعال در شارکول

(کندآسپیراسیونممکن است )کاهش سطح هوشیاری •

(الکلاتیل، سفیدکننده، آمونیوم و هیدروکلریکمانند اسید )مواد اسیدی و قلیایی بلع•

نباشدبلعبیمار قادر به •

نمی شوندکه باند ... مصرف فلزات سنگین مثل آهن و سرب و•

نمی شوندکه باند الکل ها•

 منع استفاده داردایلئوسهمچنین تجویز این ماده در کاهش صداها و حرکات روده در.



آلودگی زدایی گوارشی 

:ازعبارت اندفعال شدهعوارض زغال 

.  می باشد، سیاه شدن رنگ مدفوع شارکولعارضه جانبی شایع ترین•

.که تهوع دارند ممکن است استفراغ کنندآن هابه خصوصبرخی بیماران •

.درصورتی که بیمار استفراغ کرد، دوز شارکول را یک نوبت دیگر تکرار کنید•

. مراقب استفراغ مجد بیمار باشید و بیمار را در اسرع وقت منتقل کنید•

در موارد کاهش هوشیاری و استفراغ وجود دارد که خطرناکشارکولآسپیراسیونخطر •

. می باشد

.سایر عوارض جانبی نادر هستند•



آلودگی زدایی گوارشی 

:شارکولمراقبت ها در مصرف 

در زمان استفاده از این دارو مطمئن شوید که سطح هوشیاری وی خوب هست یا راه هوایی•

.  گرددشارکولآسپیراسیونهست تا بتواند مانع محافظت شدهبیمار 

ش. طی استفاده مراقب درد شکم و دیستانسیون آن باشید•

آن مانع از مراقب استفراغ بیمار باشید و در صورت بروز با نشاندن بیمار یا به پهلو کردن•

.کنیدساکشنشوید و ترشحات را آسپیراسیون



آلودگی زدایی گوارشی 

:تسهیل تخلیه دستگاه گوارش -3

:  تسهیل تخلیه دستگاه گوارش به دو روش زیر انجام می گیرد 

مسهل هاافزایش دفع سموم با استفاده از ( الف

(Whole-Bowel Irrigation)شستشوی کل دستگاه گوارش ( ب



آلودگی زدایی گوارشی 

:مسهل هاافزایش دفع سموم با استفاده از ( الف

ه شده جهت تسریع در حرکات دودی روده و افزایش دفع سموم خورده شده از روده ها خصوصاً زمانی که از زغال فعال شده یا شارکول استفاد•

.صرفا با اولین دوز شارکول داده می شود و دیگر تکرار نمی گردد(زغال فعال شده زمان ترانزیت روده ها را کاهش می دهد)

(  سی سی در اطفال4سی سی در بزرگساالن و 250% )10و سیترات منیزیم ( gr/kg0.5% )70از مسهل های اسموتیک نظیر سوربیتول •

.  استفاده می شود

:عوارض مسهل ها

.  می باشدالکترولیتیشامل تهوع، درد شکم، کاهش حجم، اختالالت •



آلودگی زدایی گوارشی 

:ازعبارت انداین موارد . در بعضی موارد منع مصرف دارندمسهل هاتجویز 

شدیداسهال های-

انسداد روده-

صدمات شکم-

رودهایلئوس-

و  مخرب اسیدی و قلیاییسوزانندهمسمومیت با مواد -

سال 5کودکان زیر -



آلودگی زدایی گوارشی 

(: Whole-Bowel Irrigation)شستشوی کل دستگاه گوارش ( ب

می روددر مسمومیت با فلزات سنگین بکار •

انجام می شودالکترولیتیدر محلول متعادل ( PGE)گلیکولپلی اتیلناین عمل با دادن مقدار زیادی •

:دوز این ماده در شستشوی کامل 

•L/h۲ در بالغین

•cc/kg 250-50 در اطفال.

شستشوی کامل دستگاه گوارش تا دفع مدفوع به صورت مایع شفاف انجام می شود .

وع استنفخ شکم، کرامپ شکم و تحریک رکتوم به دنبال دفع مکرر مدف: عوارض شستشوی کامل شامل  .



آلودگی زدایی گوارشی 

:  شستشوی کامل دستگاه گوارش شامل موارد زیر است کنترااندیکاسیون

اسهال بودن بیمار -

(  به جز فلزات سنگین)سمومی که اسهال شدید ایجاد می کنند -

یا خونریزی گوارشیوجود انسداد روده یا عدم وجود صداهای روده ای -

شامل اختالل هوشیاریGAGاستفراغ و کاهش رفلکس -

:  نکاتی در مورد آلودگی زدایی گوارشی 

.شستشو در مسمومیت باالی یک ساعت فایده  ندارد-

که از راه دهان گذاشته می شود، انجام شودمعدیشستشو باید با لوله -

زغال فعال شده برای جلوگیری از جذب مواد سمی داده می شود-

در مسمومیت با مواد نفتی و اسیدی و قلیایی شستشوی معده ممنوع هست-

.دهیمنمیدر مسمومیت با مواد نفتی و اسیدی و قلیایی شستشوی معده و فلزات سنگین ذغال فعال -

.شوداینتوبهممنوع هست مگر بیمار شارکولدر اختالل هوشیاری -



آلودگی زدایی سموم جذب شده 

:  آلودگی زدایی سموم جذب شده به روش های زیر و در شرایط بیمارستانی انجام می گیرد

همودیالیز( الف

هموپرفیوژن( ب

قلیایی کردن ادرار  (ج



آلودگی زدایی سموم جذب شده 

:همودیالیز( الف

.در مسمومیت های تهدید کننده حیات که قابل دیالیز باشند، به کار می رودهمویالیز•

، اختالالت هموراژیک شدید، و کودکان کم سن و سالهمودینامیکناپایداریدر بعضی موارد نظیر •

.  قابل انجام نیستهمدیالیز

د نظر قرار تعویضی مترانسفوزیونقرار گیرند، باید همودیالیزتوانند تحت نمیدر کودکان کم سن که •

.گیرد

 و تغییرات حجم، اختالالت الکترولیتی، عفونت، خونریزی سیستمیک: عوارض همودیالیز شامل

.  خونریزی از محل کاتتر است

:هموپرفیوژن( ب

.هموپرفیوژن، به استفاده از فیلتر شارکول فعال در مدار همودیالیز گفته می شود•



آلودگی زدایی سموم جذب شده 

:قلیایی کردن ادرار  (ج

سودمند ... و لیتیوم، فنوباربتالهاها، سالیسیالتنظیر مسمومیت با هاییقلیایی کردن ادرار  در مسمومیت •

.است

و سپس بلوسبی کربنات سدیم داخل وریدی به صورت 2meq/kg-1قلیایی کردن ادرار با تجویز •

-7.5ادرار بین PHمداوم بی کربنات ان با هدف انفوزیون .انجام می شود8

.استهایپوکالمیو PHافزایش شدید حجم، تغییرات : عوارض این عمل شامل•

توانند نمی)، سیروز کبدی و نارسایی کلیه (CHF)نارسایی احتقانی قلب : این عمل در بیمارانی نظیر•

نمیپاسخ و مصرف سمومی که به قلیایی کردنهایپوکالمی، بیماران دچار (اضافه حجم سدیم را تحمل کنند

.  داردکنترانیدکاسیوندهد، 



:  به طور کلی مسمومیت ها بر اساس راه ورود سم به بدن در چهار گروه قابل قابل بررسی هستند

خوراکیمسمومیت های( 1

استنشاقیمسمومیت های( 2

تزریقیمسمومیت های( 3

پوستیمسمومیت های( 4



خوراکیمسمومیت های( 1

.  می شوندهستند که از طریق خوردن سموم ایجاد مسمومیت هایی•

. جذب شود( معده و روده)بلعیده و از طریق لوله گوارش می تواندسم •

.  نوع مسمومیت استشایع تریناین راه •

؛ بنابراین، اهمیت دارد که قبل از عبورمی شودقسمت اعظم سم از طریق روده باریک و نه از معده، جذب •

. شودسم زداییسم از معده به روده باریک، 

دید این امر منجر به تش. می مانددر معده باقی طوالنی تریاگر سم خورده شده خیلی زیاد باشد، سم به مدت •

.و عالئم شاید چندین ساعت بعد تشدید شودنشانه هاو می شودتأخیری اثر سم 

سم، دوز و مقدار سم و زمان مصرف سم : متفاوت است و بستگی به نوعمسمومیت هانشانه یعالئم و •

.دارد؛ و از عالئم خفیف و متوسط تا شدید متفاوت است



خوراکیمسمومیت های( 1

:انواع سموم خوراکی

...، شربت وکپسول ها، قرص ها:داروها-

...تریاک، متادون و:مواد مخدر-

ارگانوفسفرها:سموم کشاورزی-

متانولو اتانول:الکل-

محصوالت نفتی نظیر نفت، بنزین و:هیدروکربن ها-

قلیاها، اسیدها، سفیدکننده ها، وایتکسمواد شوینده، :پاک کننده ها-

مواد غذایی فاسد شده: مواد غذایی-

...وحشی وقارچ های:گیاهان-



خوراکیمسمومیت های( 1

.ستنداز خوردن، متفاوت هسپری شدهخوراکی، بسته به جثه فرد، مقدار و نوع ماده خورده شده و زمان مسمومیت هایو عالئم ناشی از نشانه ها•

.  عالئم و نشانه ها در فرد مسموم از یک حالت بی عالمت تا اختالل هوشیاری و تشنج و شوک و مرگ متفاوت هست•

:خوراکی شامل موارد زیر استمسمومیت هایو عالئم نشانه هاشایع ترین

تهوع و استفراغ-

اسهال-

شکمیکرامپ هایو یا اتساع، تندرنسدرد، -

ایبافت هشاید سوزانندهسم های)اطراف دهان، درد در دهان یا گلو و یا درد در هنگام بلعیدن لکه هایتورم غشاهای مخاطی دهان، سوختگی یا -

.(دهان، گلو و معده را تحلیل برده، بسوزانند یا منهدم کنند

در تنفس( تربانتیناز قبیل )بوهای غیرعادی بدن یا تنفس؛ بوهای شیمیایی خاص -

زجر تنفسی-

(سریع یا آهسته)تغییر سرعت ضربان قلب -

(باال یا پایین)فشارخونتغییر -

تنگ یا گشادمردمک های-

پوست گرم و خشک یا خنک و مرطوب-

تشنج-

تغییر وضعیت هوشیاری-



خوراکیمسمومیت های( 1

:ارزیابی بیمار دچار مسمومیت خوراکی 

توکسیکاز خوردن یک ماده شرح حالی-

در صحنه یا اطراف دهانقرص هاآثاری از ماده سمی یا ظرف محتوی ماده سمی یا پوکه -

نشانه هاعالئم و -

احتمالیو تجویز سریع آنتی دوت بررسی -

:اقدامات درمانی در مسمومیت های خوراکی 

ارزیابی و ایمنی صحنه •

بیمار  ABCحفظ •

جلوگیری از جذب و کمک به دفع سموم•

(الواژ)ایجاد استفراغ یا شستشوی معده •

(سموم مخاط گوارشی ازجذبجلوگیری  )فعال شدهاستفاده از بعضی از مواد نظیر زغال •

(دفع سموم را از گوارش سرعت می بخشید)تجویز داروهای مسهل •



استنشاقیمسمومیت های( 2

.ندمی گویرا مسمومیت استنشاقی می شوندسموم استنشاقی و از طریق راه هوایی فوقانی و تحتانی ایجاد به وسیلهکه مسمومیت هایی•

.بیمار بدتر خواهد بودپیش آگهیباشد، طوالنی ترهر چه مدت در معرض قرار گرفتن سم بدون انجام درمان •

:انواع سموم استنشاقی شامل موارد زیر است

مونوکسید کربن-

فاضالبچاه هایو فاضالب هاصنعتی، کارخانه هایکربن ناشی از دی اکسید-

اشک آورگازهای -

سمیآئروسل هایبخارها، دودها، یا -

.در اطراف استخرهای شنا شایع استکلرینگاز -

فرئون-

آمونیاک-

.می رودکه برای ساختن یخ به کار سولفوردی اکسید-

هیدروژن یا گاز فاضالبسولفید-

(نیتروز، اکسید کلروفرماتر، )گازهای بیهوشی -



استنشاقیمسمومیت های( 2

:ازعبارت انداستنشاقی مسمومیت هایکلی نشانه هایعالئم و 

 توکسیکشرح  حالی از استنشاق یک ماده

سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ

تنفس دشوار یا کوتاه بودن تنفس

 یا کندتر از حالت عادیسریع ترسرعت تنفس

-سیانوز

 ،کراکل، یا ویز، استریدورسرفه

گرفتگی صدا

درد قفسه سینه یا احساس تنگی نفس در قفسه سینه، احساس سوزش در قفسه سینه یا گلو

دهانی یا حلقیسوختگی های

تغییر وضعیت هوشیاری، احتماالً بدون واکنش به تحریکات

ازعبارت اندسوختگی مسیر تنفسی نشانه های:

سوختگی موهای بینی-

دوده در حلق-

دوده در گلو-



تزریقیمسمومیت های( 3

می شودتزریق وارد بدن به وسیلهکه مسمومیت هایی•

.ارانحین درمان بیممخدرهاو بنزودیازپین هامثالً تزریق عمدی مواد مخدر در معتادان یا تزریق درمانی •



پوستیمسمومیت های( 4

می شونداز طریق پوست ایجاد جذب شدهسموم به وسیلهکه مسمومیت هایی•

می شونداین سموم، معموالً مواد شیمیایی هستند که از طریق پوست وارد بدن •

می شوندو عالئم سیستمیک التهابیاین مواد سمی عمدتاً باعث سوختگی موضعی، ضایعات •

شدید شیمیایی متفاوت استسوختگی هایشدت عالئم از تحریک خفیف تا •



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

:کردتوجهزیرمواردبهبایدهامسمومیتباکلیبرخورددر

محیطازبیمارکردندوروصحنهارزیابی1.

حیاتکنندهتهدیدشرایطکردنبرطرفواولیهارزیابی2.

سمیمادهبیشترجذبازجلوگیری3.

سمومدفعافزایش4.

هادتآنتیازاستتفادهواختصاصیهایدرمان5.

مجددمسمومیتازپیشگیری6.



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیدرعایتراBSIبهمربوطاحتیاطات(1

ستکشدهمچنینوعینکصورت،محافظماسک هایازحتماًصحنهبهشدنواردازقبلاستبهترمختلفسمومبابرخوردازجلوگیریبرای
.کنیداستفاده...وگانازلزومصورتدروپالستیکییاالتکس

scene)حادثهصحنهازارزیابی(2 assessment)آوریدعملبه.
:کنیدتوجهزیرمواردبهصحنهارزیابیمرحلهدر

.شویدمطمئنصحنهامنیتوایمنیاز(الف

Nature)بیماریماهیت(ب of illness)کنیدمشخصرا.

مسمومیتمحلازبیمارکردندور(ج

بیشتربیمارانتعدادصورتدر(ALS)اضافهآمبوالنسدرخواست(د



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

scene)حادثهصحنهازارزیابی(2 assessment)آوریدعملبه.
:شویدمطمئنصحنهامنیتوایمنیاز(الف

...وپلیس،ش نشانیآتنظیردیگرامدادیعواملتوسطشمابرایایمنشرایطتابمانیدمنتظربایددرغیراین صورتشویدصحنهواردمی توانیدصحنهبودنایمنصورتدر
.شودفراهم

:نکته

بودنایمنمی تواندنبووجودعدمکهباشیدداشتهیادبهبنابراینباشند؛رنگوبوبدونمی توانندکربنمونوکسیدنظیرگازهاازبعضی
.کندتضمینشمابرایراصحنههوای

.کنیدمحافظتتکراریتزریقازرابیماروآسیبازراخودتانگزش،یانیشمورددر

کنیددورهستند،پروازحالدرهنوزکهحشراتیازرابیمار



:اقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع مسمومیت ها

scene)حادثهصحنهازارزیابی(2 assessment)آوریدعملبه.
Nature)بیماریماهیت(ب of illness)کنیدمشخصرا:

بیمارقرارگیریمحلووضعیت-

بیماریکازبیشابتالی-

...وسموداروخالیبطری هایوبسته ها-

عجیب وغریببوهای-

الکلومخدرموادمصرفبهمربوطوسایل-

صحنهدرموجودآئروسل هایوبخارهادودها،-

گیاهانازهاییقطعهیالبیادهاناطرافیابیماربدنسطحرویپودریامایعبه صورتسماثراتوجود-

گزشمحلدردیگرزهردارموجوداتسایرومارهاحشرات،وجود-

گشادیاوتنگمردمک های-

هوشیاریسطحتغییرورفتاریاورژانس هایوجود-



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

scene)حادثهصحنهازارزیابی(2 assessment)آوریدعملبه.
:مسمومیتمحلازبیمارکردندور(ج

:دهیدانتقالآزادمحلیبهاربیماروکردهدورمسمومیتمحلازرابیمارزیرسریعاًموارددر

oمونوکسیدکربن

oسمیوشیمیاییگازهای

oقلیاییواسیدیمخربمواد

oگیاهیسموم

oوگزندهجانوران...

بیشتربیمارانتعدادصورتدر(ALS)اضافهآمبوالنسدرخواست(د



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Airway:کنیدحفظوارزیابیرابیمارهواییراهوضعیت.

سرفه،رفلکسباهواییراهرفلکسبررسیgagو...

کنیداستفادهباالچانه-عقبسرمانورازهوشیاری؛سطحکاهشدچاربیماراندرهواییراهکردنبازجهت.

هواییراهدرموادسایروترشحاتخارج سازی

هواییراهنگهداریوحفظ:

(a.حلقی-دهانیهواییراهنظیرکمکیوسایلازمی تواننیازصورتدرهواییراهنگه داشتنبازجهت(OPA)حلقی-بینیهواییراه(NPA)
.کرداستفاده

(bراشهتداخللوله گذارینظیرهواییراهپیشرفتهادارهاستممکنهوایی،راهنگه داشتنبازیاوکردنبازدراقداماتاینشکستصورتدر(ETT)،
.باشداجتناب ناپذیر(LMA)الرنژیالماسک



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

:هامسمومیتدرتراشهداخلگذاریلولههایاندیکاسیون

فوقانیهواییراهحادانسداد•

سوزانندهموادبلع•

سوزانندهمواداستنشاق•

هاگزیدگی•

آنافیالکتیکواکنش•

ریویادم:هواییهایراهترشحاتافزایش•

برونکوره•

:هواییهایراهرفلکسرفتنبیناز

CNSشدیددپرسیون•

(کوکایینبامسمومیت)مغزیعروقهایآسیب•

پایدارتشنجیحمالت•

تنفسینارسایی•

آسپیراسیون•

هیپوکسی•

هیپوکاپنی•



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Airway:کنیدحفظوارزیابیرابیمارهواییراهوضعیت.

:مسمومیتدچاربیماراندرمرگعلتشایعترین

حلقانتهایبهزبانازافتادنناشیتنفسیمسیرشدنبسته

معدهمحتویاتآسپیراسیون



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Breathing:کنیدحفظوارزیابیرابیمارتنفسوضعیت.

سینهقفسهمشاهده(LOOK):

سینهقفسهشدنپایینوباال-

بیمارتنفستعداد-

مصدومتنفسعمق--

سینهقفسهکردنسمع(Listen)

اضافیوکمکیاکسیژنتجویز



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Breathing:کنیدحفظوارزیابیرابیمارتنفسوضعیت.

دقیقهدرلیتر۱0تا8:میزانبهسادهاکسیژنماسک•

دردقیقهلیتراکسیژن۱0-۱5:دارذخیرهماسک•

.کردتاییدرااکسیژندرصدتواندمیاکسیمترپالسازاستفادهبا•

Spo2استبهترمطلوبدرصد• = % .باشدبیشتریا94

بامسمومیتبامشکوکموارددرcoنماییدتجویز%۱00اکسیژن

:نکته

تنهاودنمایتنفسخودتادهیداجازهبیماربهاست،هواییراهحفظفقطگذاریلولهعلتمسمومیتهایاورژانسدراگر
.نماییدتجویزاوبرایمرطوباکسیژن



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Circulation:خونگردشحفظوارزیابی:

:نبضارزیابی•

:کنیدارزیابیزیرمواردنظرراازنبضداشت،رادیالنبضبیماردرصورتیکه•

نبضسرعت(Rate)

نبضقدرت(Volume)

:پوستوضعیتارزیابی•

پوسترنگ

پوسترطوبتوحرارتدرجه

مویرگیپرشدگیوضعیت

.شودمیکنترلبازاسیداختاللوهیپوکسیکنترلباونیستدرماناولخطآریتمیضدداروی:نکته



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Circulation:خونگردشحفظوارزیابی:

:شوکدرمانومدیریت

استشوکوجودوبیمارخونگردشوضعیتدراختاللوجوددهندهنشانبیماراندرمرطوبوپریدهرنگسرد،پوست.

:وریدیراهتعبیه(1

.بگیریدسرمیاداروتزریقجهتمطمئنوریدیمسیردویایکآنژیوکتوسیلهبهبیماراز

:مایعاتانفوزیون((2

.شودانجامبایدمایعاتانفوزیونشوک،عالئموجودصورتدر

.هستندکریستالوئیدیهایمحلولبدن،رفتهدستازمایعاتجایگزینیبرایمحلولبهترین



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

.کنیداجراABCDاولویتاساسبررابیماراولیهارزیابی(3

Disability(ناتوانی):نرولوژیکوضعیتارزیابی:

هوشیاریسطحارزیابی

هامردمکوضعیتارزیابی

هااندامحرکتوحسارزیابی



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

:(بودنبحرانیغیریابحرانیشرایطاساسبر)درمانیمرکزبهبیمارانتقالجهتگیریتصمیم(4

دادانجامدرمانیمرکزبهانتقالحیندررااقداماتادامهبایدبحرانیشرایطدر.

Secondary)بیمارثانویهارزیابی(5 assessment)کنیداجرارا:

SAMPLEاساسبرمجددشرح حالاخذ(الف



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

Secondary)بیمارثانویهارزیابی(5 assessment)(ادامه):کنیداجرارا

SAMPLE:

Allergies:داروهابهنسبتخصوصاًآلرژی،سابقه

Medications  : استمی کردهکه مصدوم مرتب مصرف نسخه ایو غیر نسخه ایداروهای.

Past medical and surgical history  : ،سابقه پزشکی و جراحی گذشته

Last Meal :آخرین وعده غذایی که مصدوم خورده است.

.(ددهبسیاری از مصدومان ترومایی نیاز به جراحی پیدا می کنند و غذایی که اخیراً خورده اند، خطر آسپیراسیون را در زمان هوشبری افزایش می ) 

بیمارحیاتیعالئمکنترل(ب

پاتاسرازدقیقمعایناتانجام(ج



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

:دهیدانجامدرمانیمرکزبهاعزامحینرامصدومحمایتیودرمانیمراقبت هایادامه(6

:دسترسصورتدرهادتآنتیازاستفاده

سابقهووزمیمردمکتنفسی،دپرسیونهوشیاری،سطحکاهشبابیمارانتمامیردنالوکسانآمپول:نالوکسانتجویز
.گرددمیتجویزاپیوممصرف

سمومبامسمومیتصورتدر(کولین استرازفعال کننده)پرالیدوکسیمیاآتروپینآمپول:پرالیدوکسیمیاوتجویزآتروپین-

.شودمیتجویزکاربامات هااعصاب،گازهایها،ارگانوفسفرهانظیرکولین استرازمهارکننده

وستیگمین،نئفیزوستیگمین،نظیرکولینرژیکداروهایبامسمومیتدرآتروپینآمپول:آتروپینآمپولتجویز-
.شودمیتجویزبتانکولوپیلوکارپینپیروستیگمین،



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

(ادامه):دهیدانجامدرمانیمرکزبهاعزامحینرامصدومحمایتیودرمانیمراقبت هایادامه(6

:دسترسصورتدرهادتآنتیازاستفاده

.شودمیتجویزاتانولیاالکلبامزمنمسمومیتدرصورتتیامینآمپول:تیامینتجویزآمپول-

.شودمیتجویزمتانولبامسمومیتدر:درجه80اتانولیاسفیدالکلتجویز-

.شودمیتجویزبنزودیازپین هابامسمومیتدربندرت:فلومازنیلتجویزآمپول-

.شودمیتجویزکربنمونوکسیدبامسمومیتدراکسیژن:(O2)اکسیژنتجویز-

.شودمیتجویزدوزبااستامینوفنبامسمومیتدر:(ACC)سیستئیناستیلاندارویتجویز-



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

(ادامه):دهیدانجامدرمانیمرکزبهاعزامحینرامصدومحمایتیودرمانیمراقبت هایادامه(6

:دسترسصورتدرهادتآنتیازاستفاده

سه ضدافسردگیاروهای و همچنین داسکوپوالمین، آتروپیننظیر آنتی کلینرژیکدر مسمومیت با داروهای فیزوستیگمین: فیزوستیگمینتجویز -
.تجویز می شودحلقه ای

.تجویز می شودوارفارینها نظیر آنتی کواگوالنتدر مسمومیت با Kویتامین : Kتجویز ویتامین -

.در مسمومیت با داروهای کاهنده قند خون مثل انسولین تجویز می شود% 50و ۲0دکستروز: دکستروزهایپرتونیکتجویز -

.و بلوک کنده های کانال کلسیم تجویز می شودبلوکرهادر مسمومیت با بتا گلوکاگون:گلوکاگونتجویز -

.بی کربنات در مسمومیت با بلوک کننده های کانال سدیم و قلیایی کردن ادرار تجویز می شود:تجویز بی کربنات سدیم-



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

(ادامه):دهیدانجامدرمانیمرکزبهاعزامحینرامصدومحمایتیودرمانیمراقبت هایادامه(6

:دسترسصورتدرهادتآنتیازاستفاده

.تجویز می شودهپاریندر مسمومیت با پروتامینسولفات : پروتامینتجویز سولفات -

.  در مسمومیت با آهن تجویز می شوددفروکسامین:دفروکسامینتجویز -

.تجویز می شونداین انتی دت ها در مسمومیت با فلزات سنگین نظیر آرسنیک و سرب: ادتاتجویز پنیسیالمین، دی مرکاپرول و دی سدیم -

.استفاده می شودسیانیداز این کیت در مسمومیت با : سیانیدمسمومیت با دوتکیت آنتی -

.باشیدگزیدگی هامراقب عالئم حساسیت و شوک آنافیالکسی در مسمومیت با گیاهان سمی -



:مسمومیت هااقدامات کلی پیش بیمارستانی در انواع 

مجددارزیابی(7

مقصددرمانیمراکزباارتباط(8

مستندسازی(9



پروتکل مسمومیت با ارگانوفسفره

نیازدر صورتبا استفاده از دستکش، گان و پوشش کامل کارکنان عملیاتی  PPEرعایت : توجه**

بیمارو اگر سم مایع و در سطح پوست باشد، پاکسازی پوست و خارج سازی لباس 

بله خیر

BBBدقیقه تا کنترل عالئم5تکرار هر mg IM2-6یا mg IV3-1آتروپین 

هر یک از عالئم  
/BBB

DUMBBELLS را

دارد ؟

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

انتقالدر صحنه و حین  BBBپایش مداوم عالئم



DUMBELLS:

Diarrhea :اسهال
Urination :پرادراری
Miosis :میوز
BBB: ،برونکواسپاسم برونکوره
برادیکاردی
Emesis :تهوع و استفراغ
Lacrimation :اشک ریزش
Lethargic :خواب آلودگی
Salivation :افزایش بزاق

احیابرای آمادگی واطالع به دیسپچ و اجرای پروتکل انتقال 

بهبود عالئم :  هدف از کنترل عالئم

BBB ترشحات ریوی تا برطرف شدن

ورتصدروکانوالنازالازاستفادهدرمانیاکسیژنصورتدر
O2satباالترغلظتباهایروشازاستفاده%95کمتراز

تحریکهمچنینو...وشیرخوراندنازمسمومبیماراندر
.گرددخودداریاستفراغ

الزمقلبیمانیتورینگمسمومیت،نوعهربهشکصورتدر
.است

تدرصوروشروعهابنزودیازپینبادرمانتشنج،صورتدر
داریخودتوئینفنیتجویزازدوم،دارویبهنیازوپاسخعدم
(تشنجپروتکلبهمراجعه).شود



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

امروزه سموم زیادی به عنوان ضد آفت نباتی و حشره کش در بازار یافت می شوند •

.  ها هستندکارباماتها و فسفرهارگانودو دسته مهم آنها سموم •

وجود دارند حشره کشاین سموم به شکل پودر، مایع و همچنین اسپری و •

یافت ... ، انواع سموم کشاورزی و حشره کش هامورچه و زنبور، انواع اسپری هایبه صورتدر منازل •

.می شوند

. دمی گردعامل محتمل حمالت تروریستی نیز استفاده به عنوانارگانوفسفردر حال حاضر از سموم •

مسمومیت به سرعت از طریق پوست، دستگاه گوارش و سیستم تنفس جذب شده و ایجادمی تواننداین سموم •

.کنند



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

:ها بر دستگاه عصبی شامل موارد زیر خواهد بودکارباماتو ارگانوفسفرهبه طور کلی تاثیر سموم 

 سیستم عصبی مرکزی(CNS : )  تشنج و کاهش سطح هوشیاری

 و فلج عصبی فاسیکوالسیون: محل اتصال عصب به عضله

میدریازیسو تاکیکاردی، هیپوتانسیون: سمپاتیکگانگلیون

اسهال، بی اختیاری ادرار، افزایش ترشحات اشک و بزاق : احشا



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

:ارگانوفسفرهامسمومیت با نشانه هایعالئم و 

رد بیمار به بدن و اندازه بدن فواردشدهبستگی به مقدار سم ارگانوفسفرهامسمومیت با نشانه هایعالئم و •

. دارد

ساعت بعد از مصرف 12خفیف تا شدید و یا حتی تا به صورتنشانه هاییعالئم و می تواننداین سموم •

. ایجاد کنند



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

(ادامه:)ارگانوفسفرهامسمومیت با نشانه هایعالئم و 

:این عالئم شامل موارد زیر هستند

بوی سم خورده شده

تهوع و استفراغ

کرامپهای شکمی

تعریق زیاد

 ،و عدم توانایی در ایستادنفاسیکوالسیونلرزش

سرگیجه و سردرد

تا کاهش سطح هوشیاری و کماخواب آلودگی

افت عملکرد تنفس تا آپنه تنفس

 بلوک دهلیزی بطنی و تاکیکاردیگاهی . استبرادیکاردیقلبی که معموالً به شکل ریتمی هایدیس ،ST غیرطبیعی وجود دارد.

 باشدفشارخونکاهش به صورتمی تواندکه فشارخونتغییر

می شودایجاد میدریازکه در پایان ( میوز)تنگ مردمک های.

تشنج

ادراربی اختیاری

فلج عضالت تنفسی و ایست تنفسی



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

:نکته 

از ره ها با ارگانوفسفمسمومیت تشنج و افزایش ترشحات ریوی در بیماران دچار 

. به بیمارستان هستندبیماران قبل از رسیدن اصلی مرگ و میر در این علل 



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

:به خاطر سپرد SLUDGEبا می توانرا ارگانوفسفرهااثرات 

•S(Salivation  :)ترشح بزاق

•L(Lacrimation  :)اشک ریزش

•U(Urination  :)ادراربی اختیاری

•D(Defecation  :)مدفوعبی اختیاری

•G(Gastricpain  :)درد گوارشی

•E(Emesis  :)استفراغ



مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

.بیمار استABCاقدامات درمانی شامل ارزیابی صحنه و حفظ 

له بیمار از از راه پوست و دستگاه گوارش و تنفس باید بالفاصارگانوفسفرهبا توجه به جذب باالی سموم -

.پاک شودالودگی

. لباس های آلوده بیمار باید فورا در آورده شود-

. پوست بیمار باید با آب و صابون شستشو داده شده و خشک گردد-

. ساعت گذشته می تواند انجام شود۲شستشوی معده اگر مقدار زیادی خورده و کمتر از -

.  قرار دارندآسپیراسیوناکثر بیماران به دلیل استفراغ های مکرر که دارند در معرض خطر -

(نداردثابت شده ایاثر )شارکول-

د نظر داشته را مارگانوفسفرهادر مسمومیت با آنتی دتبه عنوانپرالیدوکسیموریدی و آتروپیناستفاده از -

.  باشید



با سموم ارگانوفسفرهمسمومیت 

 ارگانوفسفرهادر مسمومیت با آتروپیندوز

 mg 2- 1در بزرگساالن

(  نباشد0.01mgکمتر از )mg/kg 0.04-0.01در اطفال 

تزریق شدهآهسته و از راه وریدی به صورت

.دقیقه یک  بار تا کم شدن ترشحات تکرار گردد۵هر 

 پرالیدوکسیمدوز(PAM-2 ) ارگانوفسفرهادر مسمومیت با

gr 1 -2             در بالغین

20-40mg/kg در کودکان

.می شودانفوزیوندقیقه 5-10در عرض سالینوریدی داخل سرم نرمال 

.می یابدادامه ( در اطفال mg/kg 5-10)در ساعت میلی گرم۵۰۰سپس 

 حمالت اورژانس جهت استفاده شخصی یا استفاده توسط همکار در زمانتکنسین هایهمراه ارگانوفسفرهادتآنتی کیت هایدر اکثر موارد

.  تروریستی موجود هست

 استفاده کنیدبنزودیازپین هادر صورت تشنج از.



(اتانول)مسمومیت با مواد مخدر و الکل 

.می شوددیدهموادسوءمصرفشکلبهمعموالًالکلومخدرموادبامسمومیت•

اعمالنفقدادرمانوشناساییهدفالکل،ومخدرموادبامسمومیتاورژانس هایدرکهباشیدداشتهتوجه•
باشدمیحیاتی

مصرفاندازههمانبهمی توانداست،کردهعادتآنبهبدنکهالکلومخدرموادازدوره ایپرهیز•

.باشدخطرناکیاورژانسیمورد،بیش ازحد



پروتکل مسمومیت با اپیوم

هوشیار

سیانوزوبدون آپنه 
دارای اختالل هوشیاری

شدیدسیانوز یابهمراه آپنه

مدیریت راه هوایی
(  mg2)آمپول نالوکسان5تجویز 

درمانیاکسیژن
راهتنفس،بهمداومتوجه

هوشیاریسطحوهوایی
هبتوجهباتغییرصورتدر

مربوطهستونبهعالئم
.شودمراجعه

ABCارزیابی  مداوم سطح هوشیاری و 

بلهخیر

بله

دقیقه2پس از 

؟رفع عالئم

رفع 
؟عالئم

سی سی آب مقطر 3با یک آمپول
2بیمممار هممر بیمداریرقیمق و تمما

.وددقیقه یک سی سی تزریق ش

یک آمپول
mg 0.4نالوکسان 

خیربله

دارای اختالل هوشیاری

دشدیسیانوز  یابدون آپنه

ر بررسی و درمان سای

هوشیاریعلل اختالل 

خیر بله

بیمار اعتیاد
دارد؟

؟بهبودی

هواییمدیریت راه 

اییاجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر تروم

خیر

دقیقه نالوکسان2هر 
mg 0.4 25و حداکثر

(mg10)آمپول



یکتحرهمچنینو...وشیرخوراندنازمسمومیتبیماراندر
.گرددخودداریاستفراغ

تزریقهایروش:
بینی،داخلهایروشدسترسیعدمصورتدروIVترجیحاٌ

زیرو(وریدیداخلدوزبرابر5.2)تراشهداخلعضالنی،داخل
.استانجامقابلجلدی
.شودنمیتوصیهزبانیزیرروش

میSpo2افزایشوتنفسبهبودوبیمارشدنبیدارعالئم،رفعشاخص
.باشد

ورتصدروکانوالنازالازاستفادهدرمانیاکسیژنبهنیازصورتدر
O2satباالترغلظتباهایروشازاستفاده%95کمتراز

:شاملمیوزعللسایر
پونزخونریزیمغزی،ضایعات
سروتونینبازجذبانتخابیبامهارکننده هایمسمومیتSSRIs،

...وTCAشاملایحلقههایضدافسردگی،COارگانوفسفره،

اجرای پروتکل انتقال 
.  ودسرعت تزریق بر اساس عالیم بیمار تنظیم ش. دو سوم دوز بیدار کننده، داخل سرم طی یک ساعت تزریق گردد : دوز نگهدارنده نالوکسان



مخدرهامسمومیت با 

.مورفین دارندشبیه بهاثراتیمجموعه ای از مواد طبیعی و شیمیایی مسکن هستند که اپیوئیدهایا مخدرها•

 دسته هایبه مخدرهابر اساس فرایند شیمیایی تولید:

تریاک، مورفین، هروئین، کدئین، : طبیعی 

.  هیدرومورفونو پروپوکسیفن، دهیدروکدوین، فنتانیلاکسی کدون، مپریدین: صناعیو نیمه صناعی

 روی سیستم عصبی مرکزی آن هابسته به نوع مصرف مواد و تأثیر مخدرهااثرات مصرف(CNS )متفاوت است:.

. می آیدو فراموشی به وجود بی دردیدرجات مختلفی از آرام بخشی، سرخوشی، :در مصرف کم 

.  می شوندمغز باعث آپنه تنفسی نیز درساقهکاهش سطح هوشیاری و با تأثیر روی مرکز تنفس :در مصرف زیاد 

شامل مخدرهاتوکسیدروم :
.  تنفسی و کاهش سطح هوشیاری استدپرسیونمردمک های تنگ شده، 

شدید هایپوکسیک:

.  ممکن است دارای مردمک های گشاد شده باشد



مخدرهامسمومیت با 

:استزیرمواردشاملمخدرموادبامسمومیتنشانه هایوعالئمبه طورکلی

هوشیاریسطحکاهش

سنجاقیتهیامیوزوتنگمردمک های

تنفسیآپنهتاتنفسعملکردافت

قلبضربانکاهشوفشارخونفت

صورتبهریهدما ARDS(هیپوکسیدنبالبهمویرگینشتدلیلبهمعموال)

تشنج

نکته:

وتنفسقدانفیاآپنهتاسطحیتنفسبه صورتتنفسیدپرسیونکما،تاخواب آلودگیازبیمارهوشیاریسطحکاهشوجود
.می آیندبه حسابمخدرموادبامسمومیتدرمهمعالئمازتنگومیوزمردمک هایهمچنینوسیانوز



مخدرهامسمومیت با 

.استبیمارABCحفظوصحنهارزیابیشاملدرمانیاقدامات

توصیهمعدهویشستش(آتروپین-فنوکسیالتدیترکیبیدراوهایبامسمومیتازغیربه)مخدرهابامسمومیتدرکلیطوربه

.شودنمی

.باشدمفیدتواندمیمادهچندهمزمانمصرفیامخدرموادهایبستهبلعموارددررودهکاملشستشوی

.شودمیدادهبیمارانبهشارکولدوزیکتنهاگوارشدستگاهحرکاتکاهشاحتمالبهتوجهبا

نالوکساناز(Naloxan)می شوداستفادهمخدرموادبامسمومیتدرمخدرهادتآنتی عنوانبه.

0.4آمپولصورتبهایراندرنالوکسان mg1در ccاستدسترسدر.



مخدرهامسمومیت با 

:ودمی شتزریقزیردوزهایبانالوکسانبیمارهوشیاریوتنفسوضعیتبهبسته

:مزمنمصرفبهتوجهبدونباشد(آپنه)تنفسیایستدچاربیمارمواردیکهدر-1

mgدوزبانالوکسان mgمجموعاتادقیقه۲-۳هروتجویز(IV)وریدیداخلصورتبه2 .شودمیتکرار10-12

:باشدنرمالتنفسوضعیتولیبوده،هوشیاریسطحکاهشدچاربیمارمواردیکهدر-2

mgدوزبانالوکسان:نیستادیکتبیماراگر وبالینیاثربروزتادقیقه۲-۳هروتجویز(IV)وریدیداخلصورتبه0.4
.یابدمیادامهمطلوبوضعیتبهرسیدن

0.04دوزبانالوکسان:باشدمیادیکبیماراگر mgوریدیداخلصورتبه(IV)وبالینیاثربروزتادقیقه۲-۳هروتجویز
-۲هروIVصورتبهسیسی۱وشدهرقیقمقطرآبسیسی۱0باآمپولیک).یابدمیادامهمطلوبوضعیتبهرسیدن

.(نماییدتکراررادوزدقیقه۱



مخدرهامسمومیت با 

(ادامه):می شودتزریقزیردوزهایبانالوکسانبیمارهوشیاریوتنفسوضعیتبهبسته

تنفسیستایحتیومسمومیتعالئمدچارمجدداشدن،هوشیارونالوکسانتجویزازبعدبیماراستممکننامعلومیاواثرطوالنیهایمخدربامسمومیتموارددر-3

.شود

.گرددتجویزبالینیوضعیتبهتوجهبانالوکسانمتناوبدوزهایبیمارجهتوگیردقرارنظرتحتدقیقطوربهبیماربایدیاحالتایندر

.گرددانفوزیونساعتدراست،شدههوشیارآنباکهمقداری۳/۲ صورتبه دارندهنگهدوزبانالوکسانانفوزیونیا

0.01اطفالدرنالوکساندوزشروع:نکته mg/kgاست.



مخدرهامسمومیت با 

:نالوکسانتجویزخصوصدرنکاتی

زیرضالنی،عصورتبهداروتجویزولیمی شوداستفادهوریدیراهازبیمارستانیپیششرایطدرنالوکسانآمپولمعموالً•
صورتدر.استدسترسدرنیزهمبینیاسپری.شودمیتجویززبانیزیروتراشهداخلاطفال،دراستخوانیداخلجلدی،
میایجاددقیقه۶-5دراثرشروعجلدیزیریاعضالنیمصرفدرومی دهدرخ۲-۱عرضدراثرشروعوریدیمصرف

.استاثربیخوراکیطریقازدارواین.شود

زیادمقادیردرراآنطبیعیصورتبهتوانمیونیستخودخودیبهCNSمهارکنندگیاثراتداراینالوکسانچهاگر•
همینبه.رددگادیکتووابستهافراددرناگهانیمحرومیتسندرمبروزبهمنجرتواندمیآنتجویزوجوداینبانمود،تجویز

.گرددمیانجاماپیوییدمزمنکنندگانمصرفدراحتیاطباوترپاییندوزبانالوکسانتجویزجهت



مخدرهامسمومیت با 

(ادامه):نالوکسانتجویزخصوصدرنکاتی

ناگهانیبهبودباوگذراصورتبهریویحادادمموارد،بعضیدر.دهدمیرخندرتبهوبودهمحدودنالوکسانجانبیعوارض•
عوارضازهمیقلبهایآریتمیوهیپرتانسیون.استشدهمشاهدهنالوکسانتجویزدنبالبهاپیوئیدهاازناشیمسمومیت

.دهدمیخربیشترباشدهیپوکسیدچاربیمارکهصورتیدروداروانفوزیوندنبالبهعوارضاین.هستندشایعدیگر

در.شودنمییهتوصترامادولبامسمومیتدرماندرکلیطوربهواستتاثیربیترامادولازناشیتشنجدرماندرنالوکسان•

.استاحتمالیعوارضدرمانوحمایتیترامادولبامسمومیتمان



( : Withdrawal syndrome)سندروم محرومیت از مواد مخدر

 Withdrawal)در صورت عدم مصرف مواد مخدر، بیمار دچار عالئم سندروم محرومیت از مواد •

syndrome )می شود.

یزش گشاد، خمیازه، آبرمردمک هاییا لرزش، ترمور، گیجی، بی قراریاضطراب و : و عالئم شامل نشانه ها•
دن، درد ، درد شکم، تهوع و استفراغ، راست شدن موهای بفشارخوناز بینی، باال رفتن سرعت ضربان قلب و 

...، تشنج واستخوان هامفاصل و 

.،، بیمار دچار عالئم سندروم محرومیت از مواد می شودنالوکسانآمپول بیش ازحددر صورت تزریق •



خیر

هبل

یپروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومای

:در صحنه
اکسیژندرمانی

(درصورتدسترسی)کاپنوگرافی
IV  Line

BS<70 ?
درمان هیپوگلیسمی 
طبق پروتکل مربوطه

طی مسیر 
مانیتورینگ

اکسیژن درمانی
وریدیتزریق آهسته ( استفراغ/ در صورت تهوع)0/15mg/kgدر اطفال  /در بالغینmg4اندانسترون 

(سانتقال به آمبوالن)

پروتکل مسمومیت با الکل



?MAP>70, 90 >SBP؟ KVOنرمال سالین 

اطالع به دیسپچ و اجرای  پروتکل انتقال 

لیتر2تا 1نرمال سالین بولوس
:تا زمانی که 

70MAP> 90و <SBP

اجرای پروتکل  های
و اورژانس های رفتاری کاهش سطح هوشیاری

: حالت تهاجمی/ در صورت بیقراری
mg IM2.5هالوپریدول 

بلهخیر

اگر بیمار بیقرار است
mg/IV/IM2-1میدازوالم 

کنترل هیپرترمی

عالئم شدید/ حالت تهاجمی

اتانولمسمومیت با سندرم ترک الکل

عالئم خفیف

ولمسمومیت با متان

:یمشاوره دیسپچ تخصص
اتانول 

mg/kg 20%5تزریقی

 IV(در صورت امکان)

خوراکی%30اتانول
cc90(در صورت امکان  )

10-50مشاوره 



.تمامی بیماران با سوء مصرف الکل به مرکز درمانی منتقل گردندتوصیه اکید می گردد
استفاده از وسایل با غلظت اکسیژن باالترO2sat<95%اکسیژن درمانی با نازال کانوال و در صورت 

لرزش، تعریق، تب، توهم، تشنج،  تاکی کاردی، افزایش فشارخون:سندرم ترک الکل
تهوع، استفراغ، سردرد، کم آب شدن بدن، سرگیجه، سبکی سر، واکنش پذیر و حساس: عالئم خفیف 
افت هوشیاری، دهیدراتاسیون، اختالل راه هوایی، اختالل تنفسی، اختالل همودینامیک: عالئم شدید

خشن، رفتار غیرعقالنی، تهدید خود و دیگران: حالت تهاجمی 
توجه ویژه به امنیت صحنه و درخواست کمک از پلیس 

.در افراد بیهوش، نیاز به مدیریت راه هوایی را بررسی کنید
.در هنگام مایع درمانی توجه ویژه به سمع ریه ها از نظر بروز شواهد ادم ریه صورت گیرد 

رکزی و تنفس تهوع، استفراغ، دردشکمی، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی،کاهش سطح هوشیاری و تضعیف دستگاه عصبی م: عالئم مسمومیت با متانول
اسیدوتیک

.شوددر صورت بی قراری بیمار در مسمومیت با الکل تجویز هرگونه بنزودیازپین ممنوع است، در صورت نیاز استفاده از هالوپریدول توصیه می



اتانولمسمومیت با 

.است(CNS)مرکزیعصبیدستگاه(سرکوب کننده)دپرسانتنوعی(اتانولیاالکل،اتیل)الکل•

مستیوسرخوشیباعث:پاییندوزهایدر•

هوشیاروضعیتتغییرباعث:متوسطدوزهایدر•

.باشدتهداشدنبالبهرامرگنهایتاًوشدهمغزدرتنفسمرکزشدنفلجباعثمی تواند:باالدوزهایدر•



اتانولمسمومیت با 

:اتانولبامسمومیتنشانه هایوعالئم

مرکزیعصبیدستگاهعملکردکاهش-

بریده بریدهیامنقطعتکلم-

,رفتنراهتلوتلو-

جهت یابیوقضاوتدراختاللومنسجمغیرتفکر-

ادراربی اختیاریودیورز-

کماتاخواب آلودگیگیجی،به صورتهوشیاریسطحکاهش-

گشادمردمک های-

کم عمقتنفس های-

سریعوضعیفنبض-

تشنج-

مرگاحتماالًوخونگردشوتنفسنارسایی-



اتانولمسمومیت با 

.استبیمارABCحفظوصحنهارزیابیشاملدرمانیاقدامات

.شودمیجذبمعدهمخاطازسرعتبهالکلزیرانداردجایگاهیاتانولبامسمومیتدرشارکولتجویزیاومعدهشستشوی-

.باشدسودمندتواندمیدارد،وجودهمدیگرمادهچندمصرفبهشککهمواردیدرمعدهشستشوی-

.نداردوجودالکلجهتاختصاصیدتآنتی-

پذیربرگشتسریعاعللردجهتهستندهوشیاریسطحکاهشدچارکهبیمارانیبابرخورددر:

وارددرنالوکسانآمپولهمچنینودرصد50یا۲0دکستروزگرم50تا۲5وتیامینمیلیگرم۱00تجویز
هااپیوییدباسویتبهشک

.ودمی شاستفادهپزشکدستورطبقدیازپامنظیرداروهاییازتشنجواضطرابتهاجمی،رفتار،بی قراریصورتدر-



: سندروم محرومیت از الکل

اتفاق  مدتطوالنیبعد از دو تا سه روز بعد از قطع ناگهانی یا کاهش مصرف الکل در بیماران با وابستگی •
.  می افتد

.  شدیدترین شکل سندروم محرومیت از الکل را می سازدترمنسدلیریوم•

و المسه دیداری، شنیداریتوهم های، تعریق، هذیان، فشارخون، افزایش تاکیکاردیبیماران ممکن است با •
.می شونددیده 

ساعت بعد از آخرین مصرف 48تا ۶طی ژنرالیزهقطع ناگهانی الکل ممکن است موجب بروز تشنج •
. می گردد



(الکل چوب)متانولمسمومیت با 

می گرددایجاداکسیژنفاقدمحیط هایدرچوبسوختازپایهبه طورکهاستالکلسمیشکل،متانول•

.می شودگفتهنیزچوبالکلآنبه•

غیرقانونیلیالکنوشابه هایبرخیوالک،رنگ برها،رنگ هااتومبیل،شویندهمایعیخ،ضدقبیلازمتفاوتیمحصوالتدر•
.می شوندیافت

.می افتداتفاقهماستنشاقیوپوستیجذبطریقازآنبامسمومیت•



(الکل چوب)متانولمسمومیت با 

:ازعبارت اندمتانولبامسمومیتعالئمونشانه ها

.می شوداسیدزیادیمقادیرتولیدباعثمی شودخوردهوقتیمتانولالکل•

.می دهدرخمصرفازبعدساعت7۲تادقیقه40حدودمعموالًنشانه ها•

.استبدندراسیدافزایشوگوارشیدستگاهمرکزی،عصبیدستگاهبهمربوطعالئمونشانه ها•

اختصاصیهیافتکهگردددیدتارییاناگهانیکوریدچاراستممکناستقرارگرفتهمتانولمصرفمعرضدرکهبیماری•

.می باشدمتانولمسمومیت



(الکل چوب)متانولمسمومیت با 

:استزیرمواردشاملمتانولبامسمومیتدرعالئمسایر

کماتاگیجیازهوشیاریوضعیتتغییر-

تشنج-

استفراغوتهوع-

شکمدرد-

کوریتادیدتاری-

می دهندنشانواکنشآهستهنوربهکهگشادمردمک های-

دیدمیداندرنقاطیشدندیده-

اسیدوزاصالحبرایبدنتالشعلتبه،(تاکی پنه)دیسپنه-



(الکل چوب)متانولمسمومیت با 

.استبیمارABCحفظوصحنهارزیابیشاملدرمانیقداماتا

وریدیمایعات-

هرازایبهسی سی۲تا۱.5میزانبهدرجه80خوراکیاتانولازوریدیاتانولوجودعدمصورتدر-

.می شوداستفاده(NGT)معدیلولهیادهانطریقازبدنوزنکیلوگرم

.کندپیشگیریاسیدبهمتانولتبدیلازمی توانداتانولتجویز-

.استدسترسدرهم(fomepizole)فومپیزولنامبهآنتی دوتیهمچنین-

.باشیدداشتهنظرمدرامناسبدرمانیمرکزبهبیمارسریعانتقال-



مسمومیت با سایر الکل ها 

:ایزوپروپانول
 می شودشناخته پاک کنندهالکل یا الکل ایزوپروپیلبه نام

 می شودحالل در صنایع مصرف به عنوانخانگی و شوینده هایدر.

 ،و پماددهان شویهدست، ضدعفونی کننده هایهمچنین در داروهای در دسترس مثل داروهای ضد سرفه و سرماخوردگی
کاربرد دارد

 ،اشیدسخن گفتن و رفتارهای غیرعادی  را از بیمار داشته ببریده بریده، آتاکسیانتظار تغییر وضعیت هوشیاری .

استمتانولبامسمومیتدراقداماتنظیردرمانیاقدامات.



مسمومیت با سایر الکل ها 

:گلیکولاتیلن

 ها هم یافت می شودسردکنها، برف آب کن شیشه اتومبیل ها، و دترژانت،در رادیاتورهاستماده اصلی ضد یخ  .

طعم شیرینی دارد و  معموال رنگین است  .

 مصرف کنند( در صورت عدم دسترسی)اتانولرا به عنوان جانشین گلیکولاتیلنگاهی هم افراد الکلی ممکن است  .

مقادیر بسیار اندک کشنده است .

را دارد ااتانولبعضی از اثرات گلیکولاتیلن  .

 ابتدا رویCNSریه ها، قلب، عروق و کلیه ها اثر می گذارند ،  .
 تاکیکاردیو تاکی پنهی، تنفسدیسترسو تشنج، بریده بریده، تکلم آتاکسیمانند کاهش سطح هوشیاری، نورولوژیکتغییرات : شامل نشانه هاعالئم و

.و تهوع باشد

 می باشندهمچنین بیماران در معرض خطر نارسایی کلیوی نیز.

استمتانولبامسمومیتدراقداماتنظیردرمانیاقدامات.



و بازهااسیدهامسمومیت با 

:ازعبارت اندقلیاواسیدهابامسمومیتکلیعالئمونشانه ها

صورتاطرافولب هادهان،اطرافسوختگی-

شکموگلوحلق،دهان،،لب هادردرد-

دهانازآبریزشودردناکبلعیادیسفاژی-

دهانبزاقشدنسرازیر-

(خونیاستفراغ)هماتمز-

دشوارکردنصحبتیاصداگرفتگی-

استریدور-

(تنفسبودنکوتاه)نفستنگی-

(شیاریهوافتخنک،ورنگ پریدهپوستکاردی،تاکی،فشارخونکاهش).معدهومریشدنسوراخدنبالبهخونریزیازناشیشوکازشواهدی-



و بازهااسیدهامسمومیت با 

:توجه

 بهجرمنزیرانکنید،استفراغبهوادارراخورده اندسوزانندهموادکهبیمارانیوجههیچ به

.می شوددهانمخاطباسوزانندهمواددوبارهتماس



و بازهااسیدهامسمومیت با 

:بازهاواسیدهابامسمومیتدردرمانیاقدامات

ارزیابی و ایمنی صحنه-

.دستورالعمل ایمنی صحنه را انجام دهید، مراقب باشید که خود شما و سایر کارکنان با مواد تماس پیدا نکند

دور کردن سریع بیمار از محل مسمومیت-

.را پیش از درمان سوختگی خارج کنیدزیورآالتو لباس هاهمه -

تمیز کردن سریع بیمار از مواد اسیدی و قلیایی-

را با حجم و شدت باالی آب شستشو دهیدچشم هاپوست و 

-ABC کنیدراحفظبیمار.

حفظ راه هوایی اولویت اول هست



پروتکل مسمومیت با مونوکسید کربن

احیای طوالنی مدت طبق پروتکل احیای •
ریوی-قلبی

مرکز درمانینزدیکترینانتقال به•
ا ؟بیمار نیازمند احی

(حتی در موارد نیازمند احیا) خارج سازی سریع از محیط آلوده •
.ودارزیابی اولیه در محیط آلوده توسط یکی از تکنسین ها انجام ش•
کاهش فعالیت های منجر به نیاز به اکسیژن•

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

شواهد  مسمومیت با مونوکسید کربن

1

هبل

خیر



سب مشاوره پزشکی و اجرای پروتکل انتقال به بیمارستان منا

 شواهد مسمومیت با:CO افت هوشیاری، تشنج، کما و نقص عصبی  فوکال(FND) تهوع، استفراغ، شبیه سرماخوردگی، وجود ،
COشواهد وجود 

پالس اکسیمتری نرمال دلیل برطبیعی بودن سطح اکسیژن خون بیمار نیست.
 دارای اکسیژن هیپربارترجیحاٌبیمارستان مناسب
اطالع به دیسپچ جهت تماس با آتش نشانی

 مدیریت راه هوایی(استفاده از /در صورت نیاز انجام انتوباسیونLMA)
اکسیژن درمانی با ماسک صورت(NRB   )  با کیسه رزروlit/min15

انجام کاپنوگرافی
انجام مانیتورینگ
IV line 70و نرمال سالین برای حفظMAP >ریههمراه با سمع 90 >یا فشارخون سیستولیک

2



مسمومیت با مونوکسید کربن

تحریک کنندهغیرکامالًوبی مزهبی بو،وبی رنگاستگازیکربنمونوکسید

می شودایجادچوبوپالستیکزغال سنگنفت،بنزین،طبیعی،گازناقصسوختناز.

می کندبیمارستانروانهیاومی کشاندمرگکامبهرازیادیافرادساالنهگازاین.

می کننداقاستنشراآتشازناشیدودکهاستافرادیمیاندرمرگبهمنجرعلتهمچنینکربنمونوکسیدبامسمومیت.

اگزوزاز شدهخارجدودهایو(چوبسوزانندهشومینه های،اجاق هاشامل)خانگی،گرم کنندهوسایلکربنمونوکسیداولیهمنابع
.هستنداتومبیل

است...وسیگاردودآشپزخانه،فرهایقالبی،هایشارکولزغالی،کباب پزهایدیگرشایعمنابع.



مسمومیت با مونوکسید کربن

:نکته
سرماخوردگیاباستممکن،می آیدپیشبیشترسردفصلدراینکهعلتبهکربنمونوکسیدبامسمومیتاولیهعالئم

.شودگرفتهاشتباه



کربنمسمومیت با مونوکسید 

:ازعبارت اندکربنمونوکسیدبامسمومیتعالئمونشانه هاشایع ترین

سرگیجهوسردرد-

استفراغوتهوع-

تنفسافتو(سریعتنفس)تاکی پنه-

تاکیکاردی-

حافظهاختالل-

قضاوتدراختاللوبی قراری-

:نظیرشدیدمسمومیتنشانه هایوعالئم

سینهدرد-

(تعادلعدم)آتاکسی-

(کماتابیهوشیسپسگیجی،به صورتابتدادر)هوشیاریوضعیتدرتغییر-

طوالنیتماس هایدرکلیهنارسایی-

حرکتیتشنج های-

مرگ-



کربنمسمومیت با مونوکسید 

:اقدامات درمانی در مسمومیت با مونوکسید کربن

ارزیابی و ایمنی صحنه•

.دمی باشارزیابی صحنه شامل شناسایی سریع عامل خطر و فعال کردن منابع الزم و در صورت امکان خارج کردن بیماران و خودتان از صحنه •

.به یاد داشته باشید که بیماران ممکن است بیشتر از یک نفر باشند، پس باید کل ساختمان را جستجو کرد•

دور کردن سریع بیمار از محل مسمومیت و قرار دادن در هوای آزاد-•

بیمارABCحفظ -•

. تجویز شودnon rebreatherبرای همه بیماران دچار مسمومیت با مونوکسید کربن، اکسیژن از طریق ماسک •

.می باشنددر این بیماران اکسیژناسیونبرای ارزیابی غیرقابل اعتمادشاخص هایو رنگ پوست پالس اکسیمتری•

.ساعت است4تا ۳مونوکسید کربن در هوای اتاق نیمه عمر•

.دقیقه و اکسیژن هایپرباریک که نیمه عمر آن را به میزان شدیدی کاهش می دهد۳0-90اکسیژن با جریان باال نیمه عمر را به •



باشیدوخوشبختشاد 


