
  

 

  اقدامات اولیه در برخورد با فرد مسموم

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59آبان  -ویژه هفته پیشگیری از مسمومیتها  -  معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز –رکز اطالع رسانی داروها و سموم م

لذا در اینجا بطور خالصه  مسمومیت های خانگی از طریق خوراکی و یا تنفسی استاغلب 

پردازیمبه بررسی این مسمومیت ها و کمک های اولیه مورد نیاز برای آنها می    

 (:اسید و قلیا)مواد سوزاننده در درمان مسمومیت با 
نیازی به دادن ذغال فعال نمی باشد، اگر مصدوم کامال هوشیار است و تشنج . از ایجاد استفراغ در بیمار خودداری نمایید 

 .ندارد سریعاً مقدار زیادی آب یا شیر برای نوشیدن به او بدهید

یا بنزین (  مانند مواد جرم بر)یا یک ماده قلیایی قوی ( جوهر نمک)زمانی که مسمومیت بوسیله یک اسید قوی 
 . 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

سوختگی های اطراف دهان و لب ها، استشمام بوی نفت و بنزین از دهان مصدوم، بیهوشی، خانم حامله و مصدومی که ممکن 
 .است دچار حمله قلبی شده باشد

 .هنگامی که شخص مصدوم استفراغ می کند وی را به پهلو یا شکم درحالیکه سرش پایین تر از باسن قرار دارد نگهدارید
دار کردن مصدوم به استفراغ ممنوع می باشد از خوراندن مقادیر زیاد مایعات، به مصدوم خودداری کنید زیرا در مواردی که وا

 .افزایش حجم معده باعث افزایش خطر استفراغ در مصدوم می شود

 

 بهترین اقدام برای مسمومیت های تنفسی

 فضای باز و استفاده از هوای آزادخروج سریع فرد از محل منبع سم و مکان سربسته و انتقال به  .1
 کنترل و برقرار کردن تنفس  .2
 شل کردن لباس های شخص مصدوم  .3
 تماس با اورژانس یا انتقال مصدوم به مراکز درمانی جهت تجویز اکسیژن و داروهای مورد نیاز .4

 

 :کمک های اولیه در مسمومیت های گوارشی

اقدام دیگر . اولین اقدام رقیق کردن سم می باشد برای این منظور بایددر صورت هوشیار بودن بیمار به وی آب یا شیر خوراند
در مواردی که مطمئن هستید مسمومیت در اثر اسید قوی، . باشدممانعت از جذب و سپس کمک به دفع سموم از بدن بیمار می 

 :ماده قلیایی و یا یک ماده نفتی نیست می توان اقدامات زیر را انجام داد

 .با خوراندن آب و شیر به مسموم سم را رقیق کنید .1
معده و روده به سم مولکول های ذغال در . در صورت در اختیار داشتن ذغال فعال از آن برای جذب سم استفاده کنید .2

 .لذا می توانید به بیمار پودر ذغال فعال که در آب مخلوط شده است بدهید .چسبیده و مانع جذب آنها می شوند
 .هر چه سریعتر مصدوم را به بیمارستان یا مرکز پزشکی انتقال دهید .3
 .از ایجاد استفراغ در بیمار خودداری نمایید .4
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