بیمارستان خاتم االنبیاء

اقدامات الزم در مواجعه با فرد مسموم

مسمومیت با نفت:
 – 1از تحریک استفراغ در فرد مسموم
خودداری کنید.

 – 2در صورت استفراغ خود به خودی فرد

مسموم مواظب باشید تا مواد استفراغی وارد راه های تنفسی وی نشود .سر وی را به یک سمت
بچرخانید.
 – 3او را در هوای آزاد و وضعیت مناسب قرار دهید.
 – 4او را سریعا به بیمارستان منتقل کنید.
مسمومیت با مواد اسیدی و بازی:
 – 1از تحریک استفراغ در فرد مسموم خودداری کنید.
 – 2در صورت آغشته بودن دست اطفال به این مواد آنرا بشویید.
 – 3او را سریعا به بیمارستان منتقل نمایید.

مسمومیت با تریاک
 – 1فرد مسموم را وادار به استفراغ کنید.
 – 2فرد مسموم را بیدار نگه دارید.
 – 3او را سریعا به بیمارستان منتقل نمایید.

مسمومیت با گازهای سمی :
مسمومیت با گازهای سمی  ،در نتیجه استنشاق گازهای سمی صنعتی مثل بخار آمونیاک و یا گازهای
سمی ناشی از سوخت ناقص مثل مونواکسید کربن ایجاد می شود .
عالیم عمومی مسمومیت با گازهای سمی عبارتند از :
سردرد شدید  ،تهوع  ،استفراغ  ،سرفه  ،خس خس سینه  ،تنگی نفس  ،درد سینه  ،سوزش چشم ،
سرگیجه  ،سوختگی صورت و بیهوشی
عالیم و نشانه های مسمومیت با مونواکسید کربن عبارتند از :
کبودی بدن  ( ،نوک انگشتان دست و پا  ،لبها ) سردرد ضرباندار  ،سر گیجه  ،تهوع  ،استفراغ  ،ضعف
 ،خروج کف صورتی از دهان و  ، ...وقفه تنفسی و کما
نخستین اقدامات ضروری بصورت کلی :
 – 1فرد مسموم را سریعا به هوای آزاد برده و وادار به تنفس نمایید
 – 2فرد مسموم را بیدار نگه دارید.
 – 3مسموم را سریعا به مراکز درمانی انتقال دهید
پیشگیری از مسمومیت ها :
در مسمومیت های غذایی  :رعایت اصول بهداشت فردی و عدم استفاده از غذاهای بین راهی و آلوده
و استفاده از ظروف یکبار مصرف در مسافرتها و عدم مصرف غذاهایی که در خارج از یخچال
نگهداری می شوند..
در مسمومیت های دارویی و مواد اسیدی و بازی  :این مواد را دور از دسترس اطفال قرار دهید
هرگز از تریاک جهت تسکین درد و به عنوان خواب آور استفاده نکنید
هنگام کار با سموم کشاورزی و  ...از دستکش استفاده کنید.

