
 ی گوارشی مسمـوميتـها 

 و

 نحوه برخورد با آنها

 سـم 
 شود که پس از ورود مقادير نسبتا به ماده اي گفته مي

کمي از آن به بدن ، باعث اختالل در عملکرد طبيعي بدن 

 شده يا باعث تخريب بافتهاي بدن و مرگ ميگردد .

 راههای ورود سم به بدن عبارتند از:

که سم از طريق دهان : زماني روي ميدهد  گوارشی ▪

 وارد شده و بوسيله دستگاه گوارش جذب شود .

شده  که سم از طريق دهان يا بيني واردزماني :تنفسی ▪

 و بوسيله مخاط دستگاه تنفس جذب شود .

 دهد که سم از طريق تماس زماني روي مي تماسی : ▪

شده و بوسيله دستگاه گردش خون  با پوست سالم وارد

 انتشار يابد .

زماني روي ميدهد که سم از طريق پارگي  رزيقی :ت ▪

در پوست وارد شده و بوسيله گردش خون در بدن انتشار 

 مار هاي ترزيقي در نتيجه گزش حشرات،يابد .مسموميت

 گزيدگي يا ترزيق بوسيله سوزن روي مي دهد .

 مسموميتهای گوارشی(  ۱
مسموميتهاي گوارشي شايع ترين نوع مسموميت هستند . 

، واند ناشي از مصرف غذاي فاسد شدهمسموميت مي تاين 

مصرف داروي اشتباه و يا زياد از حد خوردن دارو به قصد 

 مي باشد . …خودکشي و 

کودکان بيشتر از بزرگساالن در معرض خطر مسموميت 

اتفاقي قرار ميگيرند و مسموميت در کودکان بعلت مصرف 

  داروننده ،اک مانند نفت ، مواد پاک کمواد شيميايي خطرن

 بيشتر است . …و 

 عالئم کلی مسموميت گوارشی

 دردهاي شکمي ▪

 تهوع استفراغ ▪

 استنشاق بوي ماده مصرف شده از دهان ▪

 خواب آلودگي ▪

 اختالل و ضعف تنفس و گردش خون ▪

 بيهوش ▪

تاثير نحوه  و بعضي از عالئم بستگي به ماده مصرف شده و

کاهش و ،  واد مخدراستفاده از مآن دارد . براي مثال 

 مردمک چشم و خشکي دهان را درپي وقفه تنفس ،تنگي

 دارد .

تعريق  ،  توهم ،اعث هيجانب داروهاي محرکاستفاده از 

 شود . زايش تنفس وضربان قلب و تشنج مياف ، فراوان

عالئمي  به علت مصرف بيش از حد ، مسموميت با الکل

ع و استفراغ, چون استشمام بوي الکل از تنفس بيمار ، تهو

عمق  بض پر درمراحل ابتدايي و تنفس کمنفس عميق ،تن

ه و نبض تند در مراحل پيشرفته ديده مي شود و حتي ب

علت تاثير الکل در سيستم عصبي فرد ، تعادل رفتاري و 

به ديگران  شخصيتي و تفکر فرد از بين رفته و ممکن است

 يا خود آسيب برساند .

صورت تصادفي ه که ب اهامسموميت با اسيد و قليدر 

يا به قصد خودکشي استفاده ميشوند ، وجود نواحي 

سوخته در اطراف صورت ، دهان و حلق ، استفراغ و اسهال 

مشکالت وسوزش شديددر مجراي گوارش و يا خوني ، درد

 ايي از عالئم اين مسموميت است .تنفس و انسداد راه هو

  .داز او پرسش کني ،اگر فرد مسموم هوشيار است

 نوع ماده سمي بلع شده ؟( 1

 مقدار مصرف شده چه ميزان است ؟( 2

 شرايط مسموميت به چه صورت است ؟( 3

 ؟( زمان اتفاق افتادن مسموميت 4

 نکتـه 

( اگر لبهاي سوخته مشاهده شد ، احتمال مسموميت با 1

مواد سوزاننده مي باشد که چندين جرعه آب سرد يا شير 

 به او بدهيد .

سيله مواد رتي که لباسهاي فرد مسموم به و( در صو2

 سوزاننده سوخته باشد .

 2( اگر فرد مسموم بيهوش است ,او را ارزيابي کنيد هر 3

 .او را بررسي کنيد و ارجاع دهيددقيقه تنفس و نبض  3تا 

                                                         با مسموميت برخورد  کلی در اقدامات 

 ارشیگو

در اين نوع مسموميت ها بعد از ارزيابي وضعيت فعاليت 

دستگاههاي حياتي ) تنفس وقلب ( ، اقدامات کلي سه 

 مرحله است :

 تشخيص نوع سم ▪

 رقيق کردن سم ▪

 خارج کردن سم از معده ▪

 تشخيص نوع سم : 

همانطور که قبال هم اشاره شد در صورت هوشيار بودن 

با بررسي محيط اطراف مسموم سواالتي پرسيده ميشود و 

 و عالئم مشاهده شده نوع سم را تشخيص ميدهد .

 رقيق کردن سم :

توان از اثرات ناخواسته بسياري از  با رقيق کردن سم مي



سموم جلوگيري کرد . چند ليوان آب ولرم باعث به تعويق 

 .انداختن جذب سم از معده ميشود

 .غ مي گرددتفراباعث ايجاد تهوع و اسولرم استفاده از  آب 

براي تسريع در دفع مواد از معده در حاليکه مصدوم در 

حالت نشسته است و سرش به سمت جلو و پايين است با 

تحريک انتهاي گلو با انگشت ، وي را وادار به استفراغ مي 

 م کردن مصدوم او را به نزديکترينکنيم و سپس با آرا

 درماني ارجاع مي دهيم .  مرکز

 نکات مهـمـ 

ز دادن آب نمک براي کودکان بپرهيزيد ، زيرا اين ( ا1

عمل بسيار خطرناک بوده و باعث مرگ در کودکان در اثر 

 خفگي ناشي از استفراغ ميشود .

( در صورتي که مسموميت در اثر مصرف مواد اسيدي ، 2

قليايي ، فراورده هاي نفتي يا مواد سوزاننده يا مواد پاک 

چ عنوان عمل رقيق کردن کننده و شوينده ها باشد به هي

و وادارکردن به استفراغ را انجام ندهيد .چون در صورت 

استفراغ اين مواد ممکن است مري مجددا آسيب ببيند و 

به داخل راه هوايي باعث آسيب مخاط ،  برگشتن مواديا با 

 تورم و انسداد راههايي هوايي گردد .

راني که ( در افراد بيهوش ، افرادي که تشنج کرده ، بيما3

سابقه ناراحتي قلبي دارند و زنان باردار عمل وادار کردن 

 به استفراغ را نبايد انجام دهيد .

 بوتوليسم 
حفظ  ين بيماري ومراقبت الزم آن موجبتشخيص سريع ا

حيات فرد مسموم خواهد شد هر چند اين نوع مسموميت 

 درصد موارد به مرگ مي انجامد . ۰۶نادر است اما در 

، ري کلستريديوم بوتولوئيد ترشح ميشودکه از باکتاين سم 

عضالت  پيامهاي عصبي ازاعصاب محيطي به مانع از ارسال

مي گردد و به ضعف شديد فلج و مرگ مي انجامد . 

 متاسفانه اين سم هيچ طعم و مزه اي ندارد .

ساعت پس از مصرف سم  24نشانه هاي بيماري معموال تا 

ترتيب نه ها و عالئم زير به ظاهر نمي شودو پس از آن نشا

 و بتدريج آغاز مي گردند :

 ـ خشکي دهان

 ـ عدم تطابق در چشم و دو بيني

 ـ گلودرد

 ـ خستگي شديد

 ـ اشکال در صحبت کردن و بلع

 ـ فلج عضالت تنفسي

 ـ فلج

 لکس هاي بدنـ از بين رفتن رف

 ـ محدوديت حرکات چشم

 ـ اختالل شديد تنفسي

 ـ مردمک هاي گشاد

 برتوليسم ،غذاي کنسرو شده تاريخاصلي سم منبع 

 ل از مصرف خوب حرارت نديده اند .گذشته است که قب

 :اقدامات و کمک های اوليه 

 وادار کردن به استفراغ ▪

دادن اکسيژن با فشار زياد در صورت شک به فلج  ▪

 عضالت تنفسي

 دادن سفيده تخم مرغ ▪

 رسانيدن بيمار به مرکز درماني ▪

 سم توسط پزشکتجويز ضد  ▪

 باسمه تعالی
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