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نامگذاری روزهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها 

داروهاناشیمسمومیتبروزازپیشگیریروز 1399/8/1

کودکاندرهامسمومیتازپیشگیریروز 1399/8/2

کربنمنوکسیدوگازهاازناشیمسمومیتازپیشگیریروز 1399/8/3

سمیگیاهانوهاقارچغذایی،موادبامسمومیتازپیشگیریروز 1399/8/4

وقلیاد،اسی:شامل)شیمیاییموادنباتی،آفاتدفعسمومبامسمومیتبروزازپیشگیریروز
(یاتوریمینباتریوجیوهسرب،مانندسنگینفلزاتنفتی،هایفرآوردهخانگی،هایشوینده

1399/8/5

سمیجانورانگزیدگیازناشیمسمومیتازپیشگیریروز 1399/8/6

الکلومحرکموادمخدر،موادمصرفسوءازناشیمسمومیتازپیشگیری 1399/8/7



تعریف مسمومیت

قرارایمادهمعرضدرفردکهدهدمیرخزمانیمسمومیت
رااونجایاوبرساندآسیبویسالمتیبهتواندمیکهگیرد

.دهدقرارخطرمعرضدر



:انواع مسمومیت
 داروییمسمومیت
مسمومیت با الکل ها
 با فلزات سنگینمسمومیت
 با فراورده های نفتی و هیدروکربن هامسمومیت
 با مواد سوزاننده مسمومیت
 با آفت کش ها  مسمومیت
 با مواد مخدرمسمومیت
 با گیاهانمسمومیت
 با قارچ های سمیمسمومیت
 با قرص برنج مسمومیت
 با مونواکسید کربنمسمومیت
 غذاییمسمومیت
گزیدگی ها



نقل از سازمان پزشکی قانونی کشوربه 1397تعداد مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستانهای کشور در سال 



درانالگوی مسمومیت  در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه مازن
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غذایی گزیدگی اعتیادآور شیمایی دارویی

98سال  2 35 143 140 633

97سال 11 16 196 147 688

96سال  10 34 130 136 378

دانشگاه مازندرانفراوانی توزیع نوع مسمومیت ها در فرم های ارسالی



مسمومیت دارویی

49.76%

مسمومیت غذایی

11/88%

الکل

6.62%

موارد نامعلوم

5/97%

متادون

5/65%

اپیوم

3/99%



قرص برنج
3/55%

ارگانوفسفره و حشره کش
3/00%

مرگ موش
0/98%

رنگ و مواد نفتی
0/38%

گیاهان
0/51%

شوینده
1/23%



مسمومیت دارویی



:مقدمه
میاندرکهمیباشدداروییمسمومیتجهان،درمسمومیتبروزعلتشایعترین•

مثلمرکزیاعصابسیستمبرمؤثرداروهایبامسمومیتنیز،داروییمسمومیتهای
بهافرادبیشتردسترسیدلیلبهاحتماالًکهرایجترندضدافسردگیهاوآورهاخوابضددردها،

.آنهاستنسخهبدونفروشوداروهااین

هکداروهایییاشدهتجویزداروهایحدازبیشمصرفخاطربهمیتواندداروییمسمومیت•
بتهال.شوندایجاد(اعتیاد)داروهاسوءمصرفاثردرهمچنینوندارند،پزشکتجویزبهنیاز

مجازدوزهماندرشدهاند،تجویزفرددرمانقصدبهکهداروهاییازاستفادهحتیگاهی
یکباداروییتداخلیاوفرددرزمینهایمشکالتوجودماننددالیلیبهاستممکنمصرفی،
.شوندداروییمسمومیتوفرددرمشکالتبروزبهمنجردیگر،مصرفیداروی



عمدتاً،کودکانوحتیدربرخیمواردبزرگساالنوسالمنداندرمعرضخطرایننوع•
.مسمومیتهاقراردارند

مسمومیتسهوی

معموالًداروهاییکهدرمنزلنگهداری.فردآگاهانهوعمدیدارویبیشازحدمصرفمیکند•
.میشوندمثلقرصهایآرامبخشواعصابازجملهداروهایمصرفیدرایندستههستند

مسمومیتعمدی



:عالئم

.تنیسشناساییقابلپزشکانوبیماراناغلبتوسطکهاسترایجومهممشکلیداروییمسمومیت•
:مانندعالئمی

.باشدداروییمسمومیتدهندهینشانمیتواندکردنغشحافظه،کاهشدید،تاریگیجی،تعادل،عدم



:  علت مسمومیت دارویی

عضالنیتودهسنافزایشباکهزمانیهم چنین
اییتوانمی شود،آنجایگزینچربیورفتهتحلیل

.می یابدکاهشداروپاکسازیبرایکلیهوکبد

ه به سن  بیشتر داروها توسط کبد و کلیه متابولیزه و حذف می شوند، عملکرد کلیه وابست
.  می شوداختالل بوده و معموالً از دهه سوم زندگی به تدریج این عملکرد دچار 



مسمومیت دارویی چه موقع اتفاق می افتد؟

.زمانیکهیکداروبیشترازمقداردرمانیمصرفشود-1

.زمانیکهفرد،نمیتوانددارورامتابولیزهودفعکند-2

.ددوزداروباتوجهبهوزنوسنبیمارتجویزنشدهباش-3



ند؟چه کسانی بیشتر در معرض خطر مسمومیت دارویی هست

سالمندانبیشترازسایرافراددرمعرضاینخطرهستند.

سالگیهستند40-50افرادیکهدرسن.

افرادیکهاختالالتکبدیوکلیویدارند.

سال5کودکانزیر



بیمارانتوصیه به 

سایرکپزشبهمراجعهدرحتماًمیکنند،مراجعهمختلفیپزشکانبهکهبیمارانی
.ودشاجتنابمشابهداروهایتجویزازتاباشندداشتههمراهراشدهتجویزداروهای

یاپزشکبا،OTC))نسخهبهنیازبدونصورتبهداروهاازاستفادهمورددر
.نمایندمشورتخودداروساز

ظرندرراعالئموکنندمطالعهراداروجعبهداخلبروشوردارو،ازاستفادهازپیش
.شوندمتوجهعوارضبروزصورتدرتاباشندداشته



دارومصرفخودسرانهعدم•
ازیکدارومقادیربیشترعدممصرف•
داروهاتاریخمصرفتوجهبه•
شرایطنگهداریرعایت•
پزشکیاداروسازمشورتبا•
...افرادباسابقهبیماریوتوجهبه•
.کنیدعالیمخاصیندارداورابهسرعتبهمرکزدرمانیمنتقلحتیاگرفردمصرفکننده•

پیشگیری از مسمومیت دارویی



پزشکانتوصیه به 

زشکانپتوسطکهبیمارداروهایعالیم،شدنبرطرفبرایداروتجویزازپیشعالیم،مشاهدهصورتدر•
.شودبررسیشودمیمصرفوشدهتجویزمختلف

میتواندتشخیصیتستهای.شودپایشتشخیصیتستهایتوسطخوندرداروسطحنیاز،صورتدر•
.کندشپایرادیگوکسینوهابیوتیکآنتیوارفارین،لووتیروکسین،مثلداروهاازبسیاریسطح

.شودتعدیلپزشکتوسطدارودوزنیازصورتدر•
وانجافرادبرایبیماران،برایمرجعکتابهایدرشدهذکردوزهایکهباشندداشتهنظردرپزشکان•

.ودشتعدیلدارودوزبایدکلیوی-کبدیمشکالتیاوبیماربودنمسنصورتدراست،شدهذکر



داروییپتانسیل باال برای مسمومیت داروها با 

:  انعقادهاضد •
کلوپیدوگرل،آسپرین،وارفارین

:دیابت هاضد •
پیزاید،متفورمین،گلیبوراید،گلیانسولین

: باریک (TI)درمانیداروهای با شاخص •
اسید،فنیتوئین،لیتیوم،تئوفیلین،والپروئیکدیگوکسین

:سایر داروها•
یپتلین،ایمیپرامینهیوسیامین،آمیتر،دیسیکلومین،فلورازپام،مپروبامات،پنتازوسین،آلکالوئیدهایبالدونا،باربیتوراتها



مسمومیت های دارویی در کشور به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشورشیوع

1398نیمه نخست تعداد مسمومیت دارویی1397تعداد مسمومیت دارویی 

5850732620دانشگاه کشور59تعداد مسمومیت در 

1398درصد مسمومیت دارویی نیمه نخست 1397درصد شیوع مسمومیت دارویی 

3129/4بنزودیازپین

14/814/5مسکنغیرمخدر

8/57/2ضدافسردگی

43/9آنتیسایکوتیک

3/12/9وداروهایقلبیدیگوکسین

CNS3/13/4آمفتامینومحرکهای

1/91/8بیوتیکآنتی

0/90/9کورتون

1/61/8کنتراسپتیو

31/227/3سایرداروها
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ویی مسمومیت دارویی به تفکیک دسته دار
1398سال دانشگاه مازندراندر 

تعداد گزارش شده



آمار مرگ و میر ناشی از انواع 

ماه اول 5تا 1389مسمومیت سال های 

1398





.شویمبا افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی 



...با تشکر از حسن توجه شما


