
 

 

 مسمومیت ناشی از گاز مونواکسید کربن

 
 

 

اص  ٔی تاؿذدػتٍاٜ تٙفؼی ٚ تٝ ٍٞٙاْ ٘فغ وـیذٖ  یكیىی اص ساٟٞای تشٚص ٔؼٕٛٔیت ٚسٚد ٔٛاد ػٕی تٝ تذٖ اص طش
وـٙذٜ تشیٗ ٔؼٕٛٔیت غیشػٕذی دس وـٛس ٔا وٝ  ٔؼٕٛٔیت تا ٌاص ٔٙٛوؼیذ وشتٗ  تیٗ ایٗ ٔؼٕٛٔیت ٞا ٔی تٛاٖ تٝ

ٔحشن ٚ غیش ٔٙٛوؼیذ وشتٗ ٌاصی تی سً٘، تی تٛ ٚ تذٖٚ طؼٓ   . . اؿاسٜ وشد ٚ تٝ ٔشي خأٛؽ تؼثیش ٔیـٛد اػت 
ای فؼیّی ٔا٘ٙذ ٘فت، ٌاص، تٙضیٗ ، ٌاصٚئیُ، دٚد اٌضٚص اتٛٔثیُ ٚ رغاَ چٛب اػت وٝ دس اثش ػٛختٗ ٘الص ػٛخت ٜ

ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗ اص طشیك . ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗ ٌاصی اػت تی سً٘ ٚ تی تٛ وٝ تشاحتی ٔٙتـش ٔی ؿٛد .حاصُ ٔی ؿٛد
ٌّثَٛ لشٔض ٚظیفٝ اتصاَ ٚ . تٙفغ ٚاسد سیٝ ٞا ؿذٜ، تٝ جشیاٖ خٖٛ سػیذٜ ٚ تٝ ٌّثَٛ ٞای لشٔض ٔتصُ ٔی ؿٛد

٘ٛاوؼیذ وشتٗ تٝ آٟ٘ا ٔتصُ ٔی ؿٛد دیٍش تٛا٘ایی حُٕ اوؼیظٖ سا اص دػت ٔی ا٘تماَ اوؼیظٖ سا داسد، أا صٔا٘ی وٝ ٔٛ
.خفٝ ٔی ؿٛددس ایٗ صٛست خٛد تٝ خٛد اوؼیظ٘ی اص سیٝ جزب تذٖ ٘ـذٜ ٚ تیٕاس . دٞذ . 

جٙیٗ . تیـتشی سا تجا ٔی ٌزاسد ایٙذٔؼٕٛٔیت دس وٛدواٖ ػشیغ تش تشٚص وشدٜ، أا دس افشاد ٔؼٗ ػٛاسض ػصثی ٘اخٛؽ
 .ٔـخص ٘ثاؿذٔادس ػالیٓ ٔؼٕٛٔیت  دس حتی اٌش ٔادساٖ تاسداس ٘یض ٔی تٛا٘ذ دچاس ٔؼٕٛٔیت تا ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗ ؿٛد

 



 
عالیم مسمومیت 

ٚ خٛاب ، ظشتاٖ ؿذیذ ؿمیمٝ ٞا، ٚصٚص ٌٛؽ ػالیٓ تٕاع طٛال٘ی تا ٔٙٛوؼیذ وشتٗ، ػشدسد، ٌیجی .1
، آػیة ٞٛؿیاسیواٞؾ ، دس ادأٝ تٕاع، فشد ٔؼْٕٛ دچاس تٟٛع، اػتفشاؽ ٚ تپؾ لّة. ٚدٌی ٔی تاؿذآَ

 . ٔی ؿٛد ٚ ٔشي دائٕی ػصثی، وٕا

دس تشخی ٔٛاسد  ػالیٓ  ٚ ٘ـا٘ٝ ٞای ٔؼٕٛٔیت تا ٌاص ٔٙٛوؼیذ وشتٗ تٝ صٛست اختالالت ٌٛاسؿی ٔا٘ٙذ  .2
 تٟٛع ٚ اػتفشاؽ دس فشد ظاٞش ٔی ؿٛ٘ذ

ػتفشاؽ ٚ اػٟاَ ٔی تاؿذ وٝ تا ٔمادیش پاییٗ تشی ػالیٓ ٔؼٕٛٔیت تا ٔٙٛوؼیذ وشتٗ دس وٛدواٖ تٟٛع، ا .3
 .اص ٔٙٛوؼیذوشتٗ تشٚص ٔی ٕ٘ایذ

 
اص ٔٙٛوؼیذ وشتٗ تٛیظٜ دس وٛدواٖ، ٔی تٛا٘ذ تا تشٚص اختالالت سفتاسی ٚ واٞؾ تٕاع طٛال٘ی ٔذت تا ي .4

 .حافظٝ ٚ ظشیة ٞٛؿی ٕٞشاٜ تاؿذ

ػشٚلی  -تٕاع طٛال٘ی ٔذت تا ٔمادیش وٓ ٌاص ٔٙٛوؼیذ وشتٗ ٔی تٛا٘ذ فشد سا تٝ تیٕاسی ٞای لّثی .5
 .ٔثتال ػاصد

 
 



 

 پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن

دس ٍٞٙاْ اػتفادٜ اص تخاسی ٞای ٘فتی ٚ ٌاصی، جٟت پیـٍیشی اص ٔؼٕٛٔیت تا ٌاص ٔٙٛوؼیذ وشتٗ، اطٕیٙاٖ اص ٘صة *
لثُ اص سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ تخاسیٟای ٌاصی دس اتتذای فصُ ػشٔا ایٗ ٔٛاسد . صحیح ٚ واسوشد ٔٙاػة دٚدوؾ ٞا اِضأی اػت

دوؾ ػمفی تخاسی تاص آیا ٔؼیشدٚ -2آیا دٚدوؾ تخاسی دسػت تٝ تذ٘ٝ تخاسی ٔتصُ ؿذٜ اػت؟  -1: سا وٙتشَ ٕ٘اییذ
آیا اتصاَ ِِٛٝ ٌاص تٝ تذ٘ٝ تخاسی ٌاصی تٝ دسػتی  -3اػت یا دس اثش ٔا٘ؼی دس طی فصّٟای ٌشْ ػاَ، تؼتٝ ؿذٜ اػت؟ 

آیا تخاسی اػتا٘ذاسد ٚ داسای پیّٛت ٔی تاؿذ تا تٝ ٔحط خأٛؽ ؿذٖ ؿؼّٝ تٝ ٞش دِیّی،  -4صٛست ٌشفتٝ اػت؟ 
ٕ٘ٛدٖ تخاسی آیا ِِٛٝ دٚدوؾ تا ِٕغ دػت ػشد اػت یا ٌشْ؟ دس صٛست ػشد  پغ اص سٚؿٗ -5جشیاٖ ٌاص لطغ ؿٛد؟ 

 .ٚ ٌاص دس ٔحیط دس حاَ پخؾ ؿذٖ اػت. اسج ٘ـذٖ دٚد ٚ ٌاص ػٕی ٔی تاؿذدِیُ تش ختٛدٖ دٚدوؾ، 

 
اػتفادٜ اص آب ٌشٔىٗ ٘فتی یا ٌاصی ٚ یا دػتٍاٜ پىیج دس داخُ ٔحیط حٕاْ ٚ یا ٔحیطٟای وٛچه دستؼتٝ ٔٙجش تٝ *

 .ػٛخت ٘الص ٚ ٔؼٕٛٔیت تا ٌاص خٛاٞذ ؿذ

 
آتؾ ػٛصی ػالٜٚ تش ایجاد ٌاص ٔٙٛوؼیذ وشتٗ، ٌاص ػیا٘یذ اص ػٛختٗ ٔٛاد پالػتیىی ایجاد ٔی ؿٛد  دس ٍٞٙاْ تشٚص*

 .وٝ ؿذیذاً ػٕی اػت

ٔٛاسدی اص ٔؼٕٛٔیت ٞای وـٙذٜ تا ٔٙٛوؼیذ وشتٗ دس سا٘ٙذٌا٘ی ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ تشای ٌشْ وشدٖ خٛدسٚی  *
 .اػتفادٜ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ دس فصَٛ ػشد ػاَ اص ٌاص پیه ٘یه خٛد

. ٔجاص اػت اػتفادٜ اص تخاسی ٞای تذٖٚ دٚدوؾ تٟٙا دس ٔحیط ٞایی وٝ داسای تٟٛیٝ ٚ جشیاٖ ٔٙاػة ٞٛا ٔی تاؿٙذ*
 .اص تىاس تشدٖ ایٗ ٚػایُ دس ٔحیط ٞای تؼتٝ ٚ فالذ جشیاٖ ٞٛا خٛدداسی ٕ٘اییذ

حعٛس دس ٌاساط ٞای دس تؼتٝ وٝ دس آٖ اتٛٔثیُ تا ٔٛتٛس سٚؿٗ ٚجٛد داسد خطش تشٚص ٔؼٕٛٔیت تا ٔٙٛوؼیذ وشتٗ سا  *
. تٝ ٕٞشاٜ داسد

تخاسی آٖ سٚؿٗ اػت خٛدداسی ٕ٘اییذ اص خٛاتیذٖ دس داخُ اتٛٔثیُ سٚؿٗ دس حاِیىٝ  *

تٝ دسب اص ٍٟ٘ذاسی وٛدن دس داخُ خٛدسٚی سٚؿٗ ٚدس پاسویًٙ ٞای طثماتی خٛدداسی وٙیذ ٚ تٝ ٔحط سػیذٖ *
ٚ ػیؼتٓ  وشدٜ ٚ تٝ فعای آصاد تثشد وٛدن سا اص خٛدسٚ خاسجاص ٕٞشاٜ خٛد تخٛاٞیذ  ایٗ ٘ٛع پاسویًٙ ٞا،ٚسٚدی 

. جشیاٖ ٞٛا اص خاسج تٝ داخُ اتاق ٔاؿیٗ سا تثٙذیذ

چٙا٘چٝ دچاس ػشدسد ٚ تٟٛع ٚ ػشٌیجٝ ٚ خٛاب آِٛدٌی ؿذٜ ایذ ػشیؼاً تمیٝ سا دس جشیاٖ تٍزاسیذ ٚ اٌش ٔـىٛن تٝ * 
 .ٔؼٕٛٔیت تا ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗ ٞؼتیذ ػشیؼاً ٔحیط سا تشن وٙیذ



 
 
 

 اقدامات درمانی

 .٘ٛوؼیذوشتٗ ٔؼْٕٛ ؿذٜ اػت، ا٘تماَ ٔصذْٚ تٝ ٞٛای آصاد اػتاِٚیٗ الذاْ دس تشخٛسد تا فشدیىٝ تا ٌاص ْ*

 .دس صٛست لطغ تٙفغ تیٕاس ٔؼْٕٛ تا ٔٙٛوؼیذ وشصتٗ ٚ ٌاص ٞای دیٍش، تایذ احیای لّثی ػشٚلی سا آغاص ٕ٘اییذ*

 .اٚسطا٘غ تٕاع تٍیشیذٔشوض  ػشیؼا تا *

 .دسٔاٖ اصّی دس تیٕاسػتاٖ تا تجٛیض اوؼیظٖ تا غّظت تاال ؿشٚع ٔی ؿٛد*

. 

از . ز مصذيمان مسمًمیت با مًوًاکسیذ کربه دچار عًارض تاخیری می شًوذمتاسفاوٍ تعذادی ا

دست رفته حافظٍ، اختالل شخصیتی، پرخاشگری، بی قراری ي حتی کًری از دیگر عًارض 

با يجًد تحقیقات فرايان افراد در معرض خطر چىیه عًارضی . تاخیری گسارش شذٌ است

ايلیٍ شذیذتر باشذ خطر بريز عًارض بیشتر  مشخص ویستىذ، اما مسلم است کٍ َر چٍ عالئم

.است  
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