
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری از بروز مسمومیت در کودکان و راهکارهای آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

که خطر مسمومیت را به دنبال داشته  بدون طعم و غیر متحرك است ، گازی بي رنگ، بي بو و COمونوکسید کربن یا همان گاز

 اثر در. این مسمومیت ستاها  مسمومیت با منو کسید کربن یکي از مرگبارترین انواع مسمومیتو مي تواند مرگبار باشد. 

 گاز، نفت، مانند ليفسی سوختهای. سوخت ناقص شودمي ایجاد اکسیژن با آنها شدن ترکیب و کربن حاوی مواد ناقص سوختن

 باعث بروز مسمومیت با منواکسید کربن مي شوند. چوب ذغال و اتومبیل اگزوز دود گازوئیل، ، بنزین

 گرمکن، آب بخاری، مرکزی، حرارت هایدستگاه شامل کنند تولید را کربن منوکسید گاز توانندمي منزل در که هایيدستگاه

 .هستند...  و آشپزخانه گاز ها، اجاق

را بدنبال  همیشگي خاموشي و مرگ تاوانش باشد شدید که صورتي در خاموش قاتل یا مونوکسیدکربن گاز با مسمومیت

 خواهد داشت.

 عمده و کنند نمي احساسرا به دلیل بي رنگ و بي بودن،  گاز مونواکسید کربن شدن منتشر ابتدا در افراد بیشتر 

 در خصوصاً سوختني ماده نوع هر احتراق اثر در اصوالً اما است، گاز و نفت ناقص سوخت گاز، این تولید منبع ترین

 .شود تولید است، ممکن اکسیژن فاقد و دربسته های محیط

 به مبتال افراد مسن، افراد نوزادان، قرار گیرند ولي کربن کسیدامونو گاز با مسمومیت معرض در همه افراد مي توانند 

 . هستند بیشتری خطر معرض در تنفسي مشکالت یا خونيکم مزمن، قلبي هایبیماری

 اکسیژن از بیش برابر ۲۵۰ ما خون هموگلوبین با ترکیب برای گاز این منوکسیدکربن به صورت رقابتي ) تمایل گاز 

 درصد رفتن باال با بنابراین، برد،مي بین از را مولکول کارکرد اصلي این و مي شود ترکیب هموگلوبین خون با (است

 دچار بدن اعضای و هابافت و شود ترکیب اکسیژن با تواندنمي دیگر اتاق، هموگلوبین هوای در مونواکسید کربن

 شد. خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت در نتیجه به .شوندمي اکسیژن کمبود

 خواب در ما که زماني بنابراین مدت است؛ نیاز زمان ساعت شش تا چهار حدود بدن سراسر در گاز پخش برای 

 است، مي تواند سراسر بدن را فرا گیرد. اتاق هوای در پخش حال در سمي گاز و هستیم

  دود سیگار حاوی مقادیری از گاز مونواکسیدکربن است و مصرف طوالني مدت سیگار مي تواند سبب بروز مسمومیت

 مزمن در افراد سیگاری شود.

 ایجاد پالستیکي مواد ختنناشي از سو گاز سیانید کربن، کسید منو گاز ایجاد بر عالوه آتش سوزی بروز هنگام در 

 .است سمي بسیار که شود مي

 آن تهویه و هوا خروج هایراه که زماني ویژه به مسافرتي چادر و قایق آپارتمان، اتاق، مانند سربسته هایمحیط در 

 .یابدمي افزایش شدت به گاز با مسمومیت خطر باشد، شده بسته

 مسمومیت دچار و مصدوم دقیقه سه الي دو ظرف بسته فضای در سوزیآتش از ناشي دود استنشاق اثر بر فرادا 

 .شد خواهد آنها مرگ به منجر نگیرد صورت نجات و امداد اقدامات سریعاً اگر که گشته گاز این با شدید

 

 

 



 

 

  استفاده ، نفتي پزیخوراك چراغنفتي و  بخاری ،پیك نیکي گاز از سال سرد فصول درنباید برای گرم کردن خودرو

 نمود زیرا باعث بروز مسمومیت های کشنده مي گردد.

  دارای موتور روشن در گاراژ دربسته حضور داشته باشند زیرا این امر  با موتور، خودرو وسیله نقیلهافراد هرگز نباید

 اال مي برد.ب زیادی حد تاخطر بروز مسمومیت را 

 ا بخاری آن روشن است باید پرهیز شود.از خوابیدن در اتومبیلي که کولر ی 

 به منجر که دربسته کوچك محیطهای یا و حمام محیط داخل در پکیج دستگاه یا و گازی یا نفتي آبگرمکن نباید از 

 مي گردد، استفاده نمود. ناقص سوخت

 .از بکار بردن بخاری های بدون دودکش در محیط های بسته و فاقد جریان هوا باید خودداری شود 

 .نباید از بخاری ها و وسایل گرمایشي فاقد استاندارد استفاده شود 

 کربن، باید از نصب صحیح  کسید گاز منو با مسمومیت از پیشگیری برای گازی، و نفتي بخاریهای از استفاده زمان در

 حاصل نمود. اطمینان و کارکرد مناسب دودکش ها

 گاز ها، اجاق گرمکن، آب بخاری، مرکزی، حرارت هایستگاهدر د هادودکش شدن بسته یا مناسب نداشتن تهویه 

                 منوکسیدکربن با مسمومیت خطر معرض در را انسان و شده نفتي مواد ناقص سوختن باعث ... و آشپزخانه

 .دهدمي قرار

  پس از روشن لذا  است.باید به سرد بودن لوله دودکش بخاری دقت نمود زیرا دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمي

نمودن بخاری با لمس دست حتماً باید گرم و سرد بودن لوله آن بررسي شود. سرد بودن دودکش نشانه آن است که 

 تهویه به درستي انجام نمي شود و گاز در حال پخش شدن است.

  بخاری، اتصال درست لوله در هنگان استفاده از بخاری در فصول سرد باید از اتصال صحیح دودکش بخاری به بدنه

 گاز به بدنه بخاری و مسدود نبودن لوله بخاری اطمینان حاصل نمود.

 طول برابر سه حداقل بیرون در لوله عمودی ارتفاع و باال به رو و مثبت باید واحدها داخل در افقي هایلوله شیب 

 .باشد آن افقي

 شعله به هر دلیلي باید گاز نیز قطع شود. در بخاری های استاندارد و دارای پیلوت به محض خاموش شدن 

 .دودکش ها و هواکش ها باید به صورت مرتب بررسي گردند 

 شوند. مسدود کار محیط یا منزل در هوا جریان هایروزنه همهنباید  سرما فصل در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شوند کنترل و سرویس سال هر باید منزل حرارتي هایدستگاه. 

  گردد خودداری جداًباید  خانه داخل محیط داشتن نگه گرم برای آشپزخانه در گاز اجاق هایشعله کردن روشناز. 

  شود. روشن آتش ندارد، مناسب و کافي تهویه  که محدود و بسته فضای درنباید 

  در هنگام آتش سوزی، گاز سیانید حاصل از سوختن مواد پالستیکي و

سایر گازها که گرم و سبك است به سمت باال حرکت مي کنند. بنابراین 

هنگام قرار گرفتن در محیطي که دچار آتش سوزی شده بالفاصله باید 

جلوی دهان و بیني با پارچه ای که ترجیحاً مرطوب است پوشانده شود، 

خارج شود. دون معطلي و به صورت سینه خیز از محیط بفرد سپس 

ممکن است فرد مصدوم در آتش سوزی دچار سوختگي نشود ولي به 

و  گردددلیل استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار گیجي و بي هوشي 

در نهایت به دلیل عدم توانایي خروج فرد مسموم از آن محیط، تنفس 

 .شودمرگ مغزی گازهای سمي افزایش یافته و فرد دچار 

  شود. بپرهیز خانه داخل در گازوئیلي گرمازای وسایل گیری بکار ازباید 

 

 پارکینگهای در و روشن ودرویخ داخل در کودك نگهداری ازباید  منوکسیدکربن، با مسمومیت از جلوگیری برای 

 . شود خودداری سرپوشیده و طبقاتي

 سرپوشیده، یا زیرزمیني طبقاتي پارکینگهای به رسیدن محض به منوکسیدکربن، با مسمومیت از جلوگیری برای 

 .برده شود آزاد فضای به و شده خارج خودرو از باید کودك

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مختلف، متفاوت باشد. افرادتواند در  مي کربن منوکسید گاز با مسمومیت های نشانه و عالیم 

 کربن، به صورت اختالالت گوارشي مانند تهوع و استفراغ در فرد بروز  منوکسید گاز با مسمومیت های نشانه و عالیم

 مي کند.

 شدید ضربانسردرگمي، ضعف،  گیجي، سردرد، ایجاد عالیم باعث کربن، کسید منوگاز  با مدت طوالني تماس 

 تهوع، دچار مسموم فرد ،با این گاز تماس ادامه در. شود ميدر فرد مسموم  آلودگيخواب و گوش وزوز ها،شقیقه

 .مي گردد قلب وتپش استفراغ

 باالی مقادی با تماس CO دائمي آسیب هوشیاری، کاهش قلب، تپش استفراغ، تهوع، سبب تواندمي طوالني مدت در 

 ود.ش مرگ و کما عصبي،

 هامردمك تنگي گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتي به توانمي مسمومیت عالئم سایر از 

  .کرد اشاره

 اسهال، سر درد، لتارژی، کاهش هوشیاریاستفراغ تهوع،به شکل  کربن منوکسید با مسمومیت الیمدر کودکان ع ، 

 ظاهر  کولیت روده در شیرخواران و )التهاب روده و معده( و تشنج مي شود همچنین عالئمي شبیه گاستروانتریت

 کند. مي بروزدر کودکان  منوکسیدکربن از تریپایین مقادیر با که مي شود

 



 

 

  اگر فردی در اثر ابتال به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست ندهد، ممکن است دچار نواقص

تواند کشنده عصبي و رواني پیشرفته نظیر فلج عضوی یا اختالل قوای مغز شود، مسمومیت شدید با این گاز مي

 .دباش

 و حافظه کاهش و رفتاری اختالالت بروزعث با تواند مي کودکان، در بویژه کربن منوکسید گاز با مدت طوالني تماس 

 گردد. هوشي ضریب

 د.ساز مبتال عروقي -قلبي های بیماری به را فرد تواند مي کربن منوکسید گاز کم مقادیر با مدت طوالني تماس 

 پرخاشگری، شخصیتي، اختالل حافظه، رفتن دست از مي تواند شامل کربن مونواکسید با مسمومیت تاخیری عوارض 

 مشخص عوارضي چنین خطر معرض در افراد فراوان تحقیقات وجود با. باشد بینایي در اختالل حتي و قراری بي

 .است بیشتر عوارض بروز خطر باشد شدیدتر اولیه عالئم چه هر که است مسلم اما نیستند،

 

 

 

 

 

 

 اولین اقدام در برخورد با فردی که دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن یا سایر گازها شده، این است که مسموم 

 باید به هوای آزاد انتقال داده شود.

 ریوی آغاز شود. –ی قلبي باید احیا ، درصورت قطع تنفس مسموم 

 تماس گرفته شود و در اسرع وقت فرد مسموم به پزشك ارجاع   11۵ تلفن شماره با اورژانس مرکز به سرعت باید با

 داده شود.

 شود. قطع و شناسایي باید گاز نشت منبع 

  کمك شود. دیده آسیب افراد سایر از زودتر سالمندان و کودکان باردار، زنان بهباید 

 احتمال تهوع حالت دلیل به زیرا نشود داده نباید گرفته گاز فرد به نوشیدني یا خوراکي هیچ اورژانس رسیدن تا 

 .مي گردد بیشتر خفگي

 شود مي شروع باال غلظت با اکسیژن تجویز با بیمارستان در اصلي درمان. 

 

 

 

 : بعامن

 ودار و غذا سازمان -دارو و سموم رساني اطالع واحد 

 ،درمان و آموزش پزشکي وزارت بهداشت 

 ( آمریکا) هابیماری از پیشگیری و کنترل مرکز 

 


