
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری از بروز مسمومیت در کودکان و راهکارهای آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مواد مصرف مصرف سوء و سمومیتم .است گرفته صورت ملتها استعمار هدف با مخدر مواد مصرف رواج تاریخ، طول در

 در .دنباش ميدرگیر آن  امروزی جوامع ي است کهو یکي از بحران های مهم و شایع معضل یک، الکل و محرک مخدر،مواد

 برخوردار باالیي اهمیت ازبوده و  مالز همراه عالئم و مصرفي ماده نوع مواد، گونه این مصرف وضعیت از اطالعی و پیشگیر نتیجه

  است.

 در درصد ۶۰ تا ۵۲ بین  میری و مرگ آمار با غذا و دارو تمعاونبه نقل از  محرک و مخدر مواد مصرف سو از ناشي مسمومیت

 .داده است را به خود اختصاص اخیر ی ها سال در فوت به منجر  مسمومیت بیشترین ،هرسال

 باشند مي مرگبارتر مخدر ماده خود از موارد برخي در مخدر، مواد انواع در موجود های ناخالصي. 

 مواد مصرف سوء به فرد مستعدکننده عوامل از روحي های بحران و فقر بیکاری، طالق، خانوادگي، مشکالت  

 هستند.

 و سمي مواد آنها اغلب در بلکه شوند نمي اعتیاد ترک سبب تنها نه نورجیزک، و تمجیزک تقلبي های فرآورده 

 .دارد وجود کشنده

 یا و دهان کنندگي خوشبو بر مبني شده مطرح ادعای برخالف"پراگ"یا "پان" اعتیادزای و مخدر های فرآورده 

 .گردند مي اعتیاد بروز سبب سیگار، ترک

 قرص عدد یک حتي مصرف .گردد مي محسوب ها مسمومیت انواع مرگبارترین از یکي مخدر مواد با مسمومیت 

 شود. مرگ به منجرمي تواند  اکستازی،

 است کشور در محرکها از ناشـي مـسمومیت شـایعتـرین ،(شیـشه) مـتآمفتـامین با مسمومیت. 

 مراتب به آن به اعتیاد ولي کند، نمي شناسایي قابل و دگرگون سریعاً را معتاد فرد ظاهر گرچه شیشه مصرف سوء 

 .است دیگر مخدر مواد از خطرناکتر

 است اعتیاد بازگشت بي مسیر در حرکت آغاز کنجکاوی، روی از و دوستان جمع در مواد مصرف کردن امتحان. 

 و گاهي فرد عمداً اقدام به مصرف بیش از حد این موارد  نیست اتفاقي همیشه محرک و مخدر مواد با مسمومیت

 مي نماید.

 تدریج به روان روی مواد منفي تاثیر دلیل به . افراد معتاد نیز  است افراد در خودکشي علل از یکي افسردگي 

 مصرف گزینه شده، ایجاد رواني مشکالت و افسردگي از رهایي برای و شوند شدید افسردگي دچار است ممکن

 .کنند انتخاب را مواد زیاد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 افرادی چنین. گذارد مي فرد عصبي سیستم و روان روی را تاثیر بیشترین مورفین. است مورفین هروئین، و تریاک موثره ماده

 ممکن که شود مي آلودگي خواب دچار فرد هوشیاری، سطح کاهش با تدریج به. کنند مي کاذب آرامش احساس مصرف از بعد

 توان نمي هم دردناک تحریکات با حتي و شود مي عمیق تدریج به ولي است خفیف ابتدا آلودگي خواب. برسد هم کما به است

  .کرد بیدار خواب از را فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم شیشه. دارد جوانان بین خصوص به را مصرف میزان بیشترین تریاک شبه مواد و تریاک از بعد نیز آمفتامین مت یا شیشه

 . کند ایجاد رواني و جسمي مسمومیت تواند مي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مي تعیین پزشک هم را آن مصرف مقدار. شود مصرف پزشک نظر تحت باید که است اعتیاد ترک داروی متادون 

 اعتیاد ترک برای معتاد فرد به دارو مقداری پزشک. باشد پزشک نظر تحت درمان طول در باید بیمار واقع در. کند

 دارو به معتادان از بعضي اما. کند تنظیم را بعدی مقادیر بتوانند تا شود مي بررسي روز چند طي عالئم و دهد مي

 و کنند کنترل باید را عالئمي چه دانند نمي آنها. کنند مي ترک به اقدام خودسرانه طور به و کرده پیدا دسترسي

 مسمومیت باعث متادون داروی ناگهان و کنند مصرف حیاتي عالئم کنترل برای را دارو، کم فواصل با است ممکن

 .باشد هم کشنده که حدی تا شود

 

 هشدار این پس. باشد خطرناک بسیار تواند مي آن با مسمومیت و دارد طوالني عمر طول که است دارویي متادون 

 بود، خطری بي داروی متادون اگر. کنند مصرف متادون داروی خودسر طور به توانند نمي افراد که شود داده باید

 هم را متادون راحتي به هستند، دسترسي قابل نسخه بدون که داروها از بسیاری مانند توانستند مي عادی مردم

 .کنند تهیه

 

 

 و مخدرها ترین قدیمي از یکي الکلي مشروبات درصورتیکه. شود نمي گرفته نظر در مخدر ترکیبات جزء الکل ، غلط باور یک

 تاثیر فرد بلع رفلکس و بدن دمای قلب، ضربان تنفس، بر تواندمي الکل سریع و رویهبي مصرف . است اعتیادآور مواد جزء

 خردساالن یا بزرگساالن که دهد رخ زماني تواندمي همچنین الکل با مسمومیت. شود مرگ و کما به منجر طورهمین و گذاشته

 .کنند مصرف را الکل حاوی غذایي غیر محصوالت عمدی یا تصادفي طور به

 یافت غیرغذایي محصوالت برخي و داروها برخي ،دهانشویه الکلي، مشروبات در( الکل لاتی) اتانول شکل به الکل 

 .شودمي

 سایر. است کوتاه زماني در خصوصا الکلي مشروبات حد از زیاده مقادیر نوشیدن از ناشي عموما اتانول با مسمومیت 

 از) گلیکول اتیلن یا متانول و.( شوینده مواد لوسیون، صابون، ،رنگ انواع در) الکل ایزوپروپیل جمله از الکل اشکال

 سمي هایمسمومیت دیگر انواع به منجر تواندمي دارد وجود( هاحالل برخي و رنگ یخ، ضد دهندهتشکیل مواد

  .دارد فوری هایمراقبت به نیاز که شود

 



 

 

 تریاک شبه مواد یا تریاک از الکل مصرف از بعد فردی اگر. کند مي تضعیف را عصبي سیستم فعالیت که است ای ماده الکل

 جمع هم روی دو این اثر و کند عمل خطرناک بسیار تواند مي هستند عصبي سیستم کننده تضعیف هم آنها که کند استفاده

 شد. خواهد مسمومیت تشدید باعث و شود مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه به که کند مي ایجاد او در عالئمي شود، مصرف فرد رواني و جسماني سیستم تحمل حد از بیش مخدر ماده که مانيز

 بستگي مصرفي ماده نوع به آن عالئم که شود مي مسمومیتي دچار فرد یعني شود؛ مي گفته مواد مصرف سوء یا وردوزا آنها

د.دار

 اما دارد بستگي مخدرها چندمصرفي یا و مصرف میزان و مخدر ماده نوع به مصرفيبیش رواني و جسماني هاینشانه هرچند

 عالئم این از مورد چند بروز فقط اما نشود مشاهده بیمار فرد در هانشانه این تمام ممکن که هستند ترشایع هانشانه برخي

 :باشد مصرفيبیش نشانه تواندمي

 سینه قفسه درد 

 مردمک شدن گشاد 

 (تنفسي کامل وقفه یا سطحي تنفس) شدید تنفسي مشکالت 

 استفراغ یا تهوع حالت 

 (هوا مجاری انسداد نشانه) بیمار گلوی از خرخر صدای شنیدن 

 هالب و انگشتان سر شدن کبود 

 باال بسیار تب 

 بیهوشي 

 ندادن نشان واکنش 

 رعشه یا تشنج 

 صرع 

 تهاجمي یا آمیز خشونت رفتار 

 گیجي یا گشتگيگم احساس 

 (بدگماني) پارانویا 

 گفتن هذیان 

 رفتن راه هنگام ویژه به تعادل عدم 

 قراریبي 

 مرگ 

 



 

 

 است خطر زنگ مخدر، مواد مصرف از بعد هوشیاری سطح کاهش 

 اختالل تنفس و قلب عملکرد در تواند مي مغز به آسیب پس کند مي کنترل هم را تنفس و قلب مانند مهمي اعضای 

 .شود فرد مرگ به منجر و بیفتد فعالیت از کامال که جایي تا یابد مي کاهش آنقدر نبض و قلب ضربان. کند ایجاد

 

 

 

 

 

 

  

 پرخاشگری، و هذیان توهم، مانند رفتاری عالئم دچار و هستند انرژی پر بسیار کنند مي مصرف شیشه که افرادی 

 آنها خون فشار و نبض. کنند مي پیدا مشکالتي هم جسمي نظر از افراد این. شوند مي پذیری تحریک و خوابي کم

 با است ممکن که رود مي باال حد از بیش خون فشار و نبض باشد، مطرح مسمومیت که صورتي در اما رود، مي باال

 مرگ باعث تواند مي که شود توأم آئورت سرخرگ مانند بدن حیاتي عروق شدن پاره و مغز ناگهاني های خونریزی

 .گردد بیمار سریع

 با مسمومیت دچار فرد که رایجي بالیني عالئم از یکي. گذارد مي تاثیر نیز قلبي عروق روی خون فشار افزایش 

               تنگي دچار شیشه مصرف اثر در قلب عروق. است صدری آنژین عالئم کند، مي مراجعه بیمارستان به شیشه

 به حاد سکته یا سینه قفسه شدید درد با فرد و کنند مي مشکل دچار را قلب به رساني خون ،تنگ عروق. شوند مي

 پزشکان کند، مي مراجعه بیمارستان به حاد سکته یا صدری آنژین با جواني فرد که زماني. کند مي مراجعه بیمارستان

 .باشند داشته دقت آن با مسمومیت و شیشه مصرف به نسبت باید حتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الکل مصرف حاد عوارض دچار است ممکن نماید، مصرف کوتاهي زمان در را الکل از باالیي مقادیر فردی چنانچه 

 عالیم تواند مي شرایط این در الکل. است متفاوت کننده مصرف فرد فیزیکي شرایط و مصرف میزان به بسته که شود

 بینایي، در اختالل اسهال، استفراغ، آلودگي، خواب خوردن، تلوتلو تکلم، در اختالل سرخوشي،: کند ایجاد را زیر

 آبي، حافظه رفتن دست از هوشیاری، سطح کاهش منطقي، تفکر رفتن بین از فردی، های العمل عکس  زمان افزایش

 .شدن بیدار در ناتواني و شدن بیهوش، (سرمازدگي) بدن پایین دمای، پوست پریدگي رنگ یا شدن رنگ

  ،تصادفات مثل هوشیاری عدم اثر در حوادث از ناشي صدماتهمچنین در فردی که دچار سوء مصرف الکل شده 

 مي تواند رخ دهد. شدن غرق یا سوختگي نزاع، ارتفاع، از سقوط رانندگي،

  خفیــف عالیــم از ای دامنــه در محــرکهــا جــانبي عــوارض. بیفتد اتفاق نباید مواد با مسمومیتبطور کلي 

 .است متغیر حیات تهدیدکننده ســمیت تــا

 با مسمومیت از معتاد فرد که مواقعي در مثال. باشد ناپذیر جبران است ممکن روانگردان مواد با مسمومیت عوارض 

 در. باشد بیمار در تشنج آن نتیجه است ممکن. دارد وجود مدت دراز عوارض بروز احتمال کند، پیدا نجات شیشه

 مشکالت به منجر بعدها تواند مي که گرفت خواهد قرار تاثیر تحت مغز خونرساني برود، اغما به بیمار که صورتي

 .شود مغزی

  نباید وجه هیچ به بیماراني چنین. شود مشخص مسمومیت علت که است این بیمار جان نجات از بعد اصلي موضوع 

 .شود آغاز باید...  و درماني روان و متادون با درمان مثل اعتیاد برای درمان و شوند رها خود حال به

 

 

 

 

 



 

 

 خودکشي به منجر که روان اختالل نوع باید حتما است، زده مواد زیاد مصرف به دست خودکشي دلیل به فرد اگر 

 زمینه در که پزشکاني روان به باید حتما بیماران این. کند پیدا کاهش مجدد خودکشي احتمال تا شود مشخص شده

 به حوادثي چنین بروز از قبل معتاد فرد خانواده که است این کار بهترین گرچه. کنند مراجعه کنند مي کار اعتیاد

 .بخواهند کمک معتاد فرد اعتیاد ترک مورد در آنها از و کنند مراجعه اعتیاد ترک های کلینیک

 بروز احتمال نشود مرگ باعث اگر حتي اندازدمي خطر به را کننده مصرف فرد زندگي  مخدرها اندازه از بیش صرف 

 عروقي ـ قلبي سیستم دیدن آسیب ،مغزی سکته از ناشي عصبي عوارض ،کبد احتمالي دیدن آسیبي چون عوارض

 شماربي روحي و عاطفي مشکالت، آینده در مصرفي بیش تکرار یا خودکشي احتمال افزایش ،پس از حمله قلبي

 وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

    

 :از عبارتند الکل با مسمومیت از ناشي شدید عوارض

 کند،مي مشکل دچار را فرد حلقي رفلکس الکل مصرف که آنجایي از. شود استفراغ باعث است ممکن الکل: خفگي 

 .دهدمي افزایش بیهوشي هنگام در را خفگي خطر

 تنفس مرگبار و خطرناک شدن مختل یا قطع به تواندمي هاریه درون به استفراغ تصادفي بردن فرو: تنفس توقف 

 .شود منتهي

 حد به فرد خون فشار که شود باعث و شده منتهي بدن شدید آبيکم به تواندمي استفراغ: بدن شدید آبيکم 

 .رود باال هم قلب ضربان و بیاید پایین خطرناکي

 شود تشنج موجب که بیاید پایین ایاندازه به خون قند سطح است ممکن: تشنج. 

 شود قلبي ایست به منتهي که بیاید پایین حدی به است ممکن فرد بدن دمای: بدن دمای کاهش. 

 شود متوقف حتي یا نامنظم طوربه قلب ضربان باعث تواندمي الکل با مسمومیت: نامنظم قلب ضربان. 

 کند وارد فرد مغز به ناپذیریجبران آسیب است ممکن الکل مصرف در رویزیاده: مغزی آسیب. 

  شود منتهي فرد مرگ به تواندمي شد ذکر که مواردی از کدام هر اصوال: مرگ. 

 

 

 



 

 

 حاوی و ساز دستتقلبي، الکلي مشروبات مصرف باشد، مي الکل از ناشي که سالمت کننده تهدید مشکالت از یکي 

 البته. شود فرد در دایمي کوری یا و مرگ به منجر شدید های مسمومیت بروز به منجر تواند مي که باشد مي متانول

 های دستگاه مواد گاز، خطوط یخهای ضد از برخي شور، شیشه مایع در ساز، دست الکلي مشروبات در جز به متانول

 .است موجود ماشین کاربراتورهای های کننده پاک و ها حالل کپي،

 

 است اورژانس از گرفتن کمک کار اولین شود، مي آلوده خواب فرد که زماني. باشند هوشیار باید معتاد فرد طرافیانا .

 بیمار استقرار محل به را خود تا کنند راهنمایي را خانواده حدودی تا توانند مي تلفن با حتي اورژانس امدادگران

 . برسانند

 انجام اشتباهي اقدامات است ممکن و شوند مي دستپاچه معتاد فرد در مسمومیت عالئم دیدن با ها خانواده گاهي 

 خورده، را سوخته تریاک و شیره تریاک، معتاد فرد که باشند مطمئن اطرافیان اگر. کند تر وخیم را وضعیت که دهند

 و تریاک و نباشد آلود خواب زیاد فرد که این به مشروط البته. باشد موثر تواند مي فرد کردن استفراغ به تحریک

 .شود بیمار خفگي باعث تواند مي ریوی مجاری به معده داخل مواد ورود زیرا نشود، ریه وارد شیره

 به او داشتن نگه بیدار بیمار، به خوراندن آب. نکنند کاری است بهتر ندارند زمینه این در کافي تبحر اطرافیان اگر 

 این. است اورژانس تکنسین از خواستن کمک و اورژانس به اطالع کار بهترین و نیستند درستي اقدامات...  و زور

 و هستند خطرناک ها مسمومیت ولي. دهند ارائه مفیدی های توصیه بتوانند شاید بیمار حال شرح گرفتن با افراد

 .دارند درماني مراکز تجهیزات به نیاز حتما

 افزایش سینه، قفسه درد مثل عالیمي ظهـور از پـس بالفاصـله بایـد مـیکننـد مـصرف محرک مواد که افرادی 

 تـشنج، کنتـرل، غیرقابـل رفتـاری اخـتالالت یـا شدید بیقراری ،هذیان ،تـوهم،سـایکوز عالیـم بدن، دمای

 .شوند داده ارجاع پزشک به تنفسي دشواری یا شدید سردرد

 باید به مراکز درماني برده  مخدر ماده قوطي یا بسته کرده، استفاده مخدری یا دارو چه از بیمار که شد مشخص اگر

 .باشد خالي اگر حتي شود

 هاینشانه یا عالئم اگر حتي شده، الکل با مسمومیت دچار که کسي .است اورژانسي مورد یک الکل با مسمومیت 

 گرفته شود. تماس اورژانس با باید ،نمي شود مشاهده او در را الکل با مسمومیت معمول

 شده و خوابیده، نیست  الکل با مسمومیت دچار ی کهفرد تصور شود خطری متوجهنباید  هرگز. 

  ممکن فرد گذارد،مي تاثیر بلع رفلکس عملکرد روی الکل با مسمومیت تنها گذاشته شود زیرا بیهوش فرد نباید 

 فرد نباید اورژانس، رسیدن برای انتظار زمان در. کند تنفس درستي به نتواند یا شده خفه خود استفراغ با است

 .دارد وجود فرد خفگي امکان که چرا ،شود استفراغ به مجبور مسموم

 اگر به ناچار باید  .چنانچه فرد مسموم شده با الکل استفراغ مي کند باید سعي شود فرد درحالت نشسته قرار گیرد

 سمت که داد قرار طوری را بایدفرد  ده شود تا مانع خفگي فرد گردد.دراز بکشد سر او باید به یک طرف چرخان

 ترراحت خیلي استفراغ و دارد تریمستقیم مسیر راست ریه زیرا باشد، آن چپ سمت از باالتر سینهقفسه راست

 .شودمي آن وارد

 

 

 



 

 

 گردد او شدن بیهوش از مانع تا باید تالش شود فرد مسموم بیدار نگه داشته شود. 

 

 

 

 : بعامن

 ودار و غذا سازمان -دارو و سموم رساني اطالع واحد 

  دفتر  -بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت

 سالمت رواني، اجتماعي و اعتیاد

  

 


