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 گروه فناوری سالمت -کارگروه آموزش و مشاوره 

وبینار: دکتر آسیه درویش، عضو گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی فناوری در سالمت و مدیرمسئول گروه 

 تهران

عضو هیات علمی و استادیار گروه پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی -تنظیم برنامه و هماهنگی با مسئول فنی وبینار: دکتر آرزو راستی

 تهران

 پشتیبانی فنی: هاله ادب، مسئول واحد شبکه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول

 ضبط و ذخیره ویدیو: دانیال مظلوم، دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 یعلم اتینکولعل عضو ه میدکتر مر  - ی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر آسیه درویش، عضو گروه آموزشی پرستاری داخل پیاده سازی:

کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  فاطمه جنابی قویم، - تهران یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار

 پزشکی تهران

 کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران فاطمه جنابی قویم،قالب بندی متن و آماده سازی نشر: 

بینار و تایید محتوا: دکتر شکوه ورعی عضو هیات علمی و دانشیار گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده مسئول و مدیر علمی و

 دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری  و مامایی
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 مسمومیت: 

 در شیمیایی ماده یک توانایی (Toxicity) سمیت

 هر از که ای ماده هر عبارتی به .است آسیب ایجاد

 سالمتی به بتواند و شده مصرف صورتی هر به و طریقی

 باعث یا برساند آسیب دائم یا موقت صورت به انسان

   است. (Toxin) سم شود مرگ

 

 

 

 باورهای غلط پیشگیری از کرونا و مسمومیتهای الکلی:

 پیشگیری در الکل مصرف تأثیر بر مبنی مجازی فضای در شایعاتی انتشار پی در و ایران در کرونا ویروس شیوع موازات به

 تقلبی، مشروبات و صنعتی الکل مصرف علت به کشور، مختلف های استان در مردم از زیادی شمار بیماری، این به ابتال از

 .شدند ها بیمارستان روانۀ و مسموم

 که اند خورده را متانول یا متیلیک الکل دیگرنیز ای وعده کرده غرغره را اتیلیک الکل محلول ازمردم برخی میان، دراین 

  است خطرناک و سمی بسیار

 دکتر شکوه ورعی

 دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 انواع الکل:

 با مسمومیت. شودمی یافت غیرغذایی محصوالت برخی و داروها برخی ،دهانشویه الکلی، مشروبات در( الکل اتیل) اتانول

 .است کوتاه زمانی در خصوصا الکلی مشروبات حد از زیاده مقادیر نوشیدن از ناشی عموما اتانول

  .شودمی استفاده هارنگ و هاچسب جمله از محصوالت از بسیاری در حالل عنوانبه که است چوب الکل همان متانول 

 هایمسمومیت دیگر انواع به منجر تواندمی دارد وجود( هاحالل برخی و رنگ یخ، ضد دهندهتشکیل مواد از) گلیکول اتیلن

 .دارد فوری هایمراقبت به نیاز که شود سمی

 .(شوینده مواد لوسیون، صابون، ،رنگ انواع در) الکل ایزوپروپیل

 

 

 

  

 مسمومیت با الکل:

 مواد از که است چوب الکل یا متیلیک الکل ناخواسته، هایالکل این سردسته

 و انگور به متصل چوب مثل الکلی مشروبات اولیه مواد در موجود سلولزی

شودمی ایجاد هاآن هسته یا کشمش  

شود مرگ و نابینایی به منجر تواندمی و است خطرناک بسیار الکل این  

 مشروبات جمله از غیراستاندارد هایالکل تولید روند در ماده این متانول

 دچار کم بسیار مقادیر مصرف با را افراد و شودمی ایجاد نیز زیرزمینی

.کندمی شدید هایمسمومیت  
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 متابولیسم الکل در بدن:  

 : دفع و جذب

 .میرسد درخون خود پالسمائی غلظت حداکثر به ساعت 5/1الی  5/0از بعد و گوارش مخاط طریق از سرعت به اتانول جذب

 .شود می ادراردفع طریق از%  10و بازدمی هوای طریق از%  90 و شود می متابولیزه درکبد

 : دفع و جذب و اثر مکانیسم

 .کند می ایجاد سمی متابولیتهای و شود می شروع بعد ساعت12-24  از کبد در متانول متابولیسم

 می شدید اسیدوزمتابولیک دلیل به و شده تبدیل اسیدالکتیک و فرمیک اسید به سپس که است آلدئیدفرمیک سمی متابولیتهای از یکی

 .گردد کوری باعث تواند

 .شود می مرگ باعث سی سی 90-250  و مسمومیت باعث سی سی 30 :مسمومیت دوز

 .اند کرده ذکر سی سی 4-۶ را آن مسمومیت میزان رفرنسها بعضی

 

 

 سه عضو هدف در مسمومیت با متانول:

 دستگاه عصبی مرکزی ) مغز (

 چشم 

 دستگاه گوارش



نیی علوم پزشکی تهرادانشکده پرستاری و ماما – 12/3/99 – 19وبینار مراقبتهای پرستاری در مسمومیت با الکل و عوارض چشمی آن در ایام کووید   

6 
 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

یافته های آزمایشگاهی:                          

 CPK ،LDH کراتینین، افزایش اسیدفرمیک، متانول، سرمی سطح افزایش  

 در که (MCV گلوبولی متوسط حجم افزایش و سرم اسمواللیته افزایش ،

  )است اسیدوز شدت و مسمومیت شدت با ارتباط

 .باشد می باال یا نرمال خون گلوکز سطح

  سرم بیکربنات غلظت کاهش 

    متابولیک اسیدوز

 عالئم مسمومیت:

 .است شایع وهیپوتانسیون میوکارد نارسائی ، استفراغ ، تهوع و پنه تاکی بدنبال متابولیک اسیدوز

 .میشود وکوری میدریاز دید، تاری پاپی، ادم باعث فرمیک اسید نوریت

 )است بینایی عصب به جدی آسیب نشانه) نور به پاسخ بدون ها مردمک اتساع

 (کوری تا برفی منظره و تونلی دید) بینائی اختالل

 (باال مغزی سمیت) تکراری های تشنج

 کلینیکی عالمت بیمارهیچ مدت دراین شود، می ظاهر بعد ساعت  ۲۴-۷۲ از بعد شدت به بسته عالئم

 .ندارد
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     عوامل خطر در بروز مسمومیت الکلی:

 جثه و وزن فرد •

 سالمتی کلی فرد •

 غذاهای خورده شده •

  ترکیب الکل با داروها •

 های الکلیدرصد الکل موجود در نوشیدنی •

 مصرف الکل میزان و سرعت •

 سطح تحمل فرد •

 

 

 

 

 

  

 تظاهرات مسمومیت حاد با متانول:

 تمامی تقریبا ساعت 2 از پس بطوریکه شود می خون جریان جذب گوارش و دهان مخاط از بسرعت متانول

 .است شده خون جریان وارد و شده پاک روده و معده از متانول

 

 و اتانول از مخلوطی نوشیدن در ولی کنند می بروز ساعت یک از کمتر در عالئم خالص متانول با مسمومیت در

 به اتانول غلظت نسبت به تاخیر میزان و بود خواهد تاخیری عالئم بروز( متانول به آلوده اتیلیک الکل) متانول

 .نماید بروز ساعته 4 تا 3 تاخیر با مسمومیت عالئم است ممکن بطوریکه دارد بستگی متانول

! 

 عوارض مسمومیت الکلی:

 خفگی 

 تنفس توقف

 بدن شدید آبیکم

 تشنج

 بدن دمای کاهش

 نامنظم قلب ضربان

 آسیب مغزی
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 احتمال مسمومیت: طبقه بندی

 د مشکوکمور (suspected) 

حاد بینایی، تشنج و کاهش سطح اختالل هر بیمار با تهوع و استفراغ طول کشیده و مقاوم به درمان، 

بیمار با درد شکمی ،  هوشیاری بدون توجیه و بدون علت مشخص بویژه با شرح حال مصرف هرگونه الکل

 یا درد قفسه سینه با علت نامعلوم و غیرقابل توجیه با سابقه مصرف الکل در چند روز گذشته 

  

 مورد احتمالی Probable)  ) 

 مراه وجود حداقل یکی از یافته های زیر شامله موارد یاد شده در مورد مشکوک به

 فهنکروز دوطر ئمکما به همراه عال  ،مردمک های بدون پاسخ به نور 

  مورد قطعی  ( (confirmed  

 mg/dl 20از سطح سرمی متانول باال  

 

 تعیین شدت مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، سبکی سر، تهوع و استفراغ و تاری دید  مسمومیت خفیف تا متوسط: •

 تپش قلبقراری و  بیمختصر، تند شدن تنفس، درد قفسه سینه، شکمی و پشت، 

ه و پیشرونده، تشنج، ادم ریه، برادیکاردی، کمای طول کشید وجودومیت شدید: مسم •

بینایی و کوری نشانه های  تاللشدید تنفسی، شوک، کاهش شدید ادرار، اخ تاللاخ

 .مسمومیت شدید و کشنده می باشند
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 عالئم نورولوژیک:

  ،کاهش سطح هوشیاری، بیقراری، احساس خستگی و ضعف، سردرد، عدم تعادل و تلوتلو خوردن

 و تشنج. نیضالاسپاسم و گرفتگی ع

تواند تظاهر  در بیماران شدیدا توکسیک، کاهش سطح هوشیاری، آژیتاسیون، هذیان و تشنج می 

 تواند سریع و یا در عرض چند ساعت بعد از کما رخ دهد.  میاصلی مسمومیت باشد و مرگ 

های مکرر و مقاوم به درمان به بیمارستان آورده شود که در  در مواردی ممکن است بیمار با تشنج

 باشد گیرد. کمای عمیق نشانه مسمومیت شدید می صورت در تشخیص افتراقی صرع قرار می این

  

 عالئم اصلی و شایع مسمومیت:

  سرگیجه 

 تهوع 

 استفراغ  

   دردشکمی 

 درد پشت 

 کاهش سطح هوشیاری 

   تشنج 

   بیناییاختالل 
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 عالئم قلبی و عروقی:

 و سرد های اندام ،(شدید مسمومیت در) کاردی برادی تاکیکاردی،

 .باشند می شوک و هیپوتانسیون قلبی، ریتمی دیس مرطوب،

 ولی است طبیعی حد در مسمومیت ابتدای در معموال فشارخون 

 .شود می تاکیکارد و هیپوتانسیون تدریج به

 یابد می کاهش نبض تعداد توکسیک شدیدا بیماران در 

 .کند می بد را آگهی پیش که( برادیکاردی)

 عالئم ریوی:

 تنگی و تاکیکاردی تنفسی، ایست ریوی، ادم سریع، تنفس نامنظم، تنفس

  .هستند شایعی های یافته نفس

 .شود دیده است ممکن کاسمال تنفس شدید، اسیدوز حضور در



نیی علوم پزشکی تهرادانشکده پرستاری و ماما – 12/3/99 – 19وبینار مراقبتهای پرستاری در مسمومیت با الکل و عوارض چشمی آن در ایام کووید   

11 
 

 

 عالئم گوارشی:

تیره ادرار دفع شکم، درد استفراغ، تهوع،   

 که بدهد رخ نیز حاد پانکراتیت است ممکن شدید مسمومیت در

.گردد می شکم شدید درد به منجر  

 

  

 عالئم کلیوی:

 .شود کلیه مزمن بیماری خطر افزایش یا هاکلیه دیدن صدمه باعث تواندمی الکل زیاد مصرف

 .باشد کلیه حاد دیدگیآسیب اختالل نشانه است ممکن الکل نوشیدن از پس کلیه درد

 .شود کلیه حاد نارسایی سبب تواندمی ساعت چند فقط طول در الکل زیاد مقدار نوشیدن یا الکل پرنوشی

 صورت باشد آنها کردن فیلتر به قادر هاکلیه آنکه از بیش سرعتی با خون در زائد مواد انباشت که صورتی در تواندمی آسیب این

 .دهد رخ گیرد،

 :کند تجربه را زیر موارد ، است ممکن حال عین در کلیه حاد دیدگیآسیب دچار شخص کلیه، درد کنار در

 ادرار مقدار کاهش

 صورت یا پا قوزک پا، ورم

 نفس تنگی یا کشیدن نفس دشواری

 استفراغ یا تهوع

 گیجی

 ناحیه این در فشار یا سینه قفسه درد

 .برود فرو کما به یا شده تشنج دچار است ممکن کلیه حاد نارسایی دچار شخص درمان عدم صورت در
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 عالئم چشمی:

، نقص بینایی و کاهش دید و یا  مردمک های دیالته، قرمزی چشم و اشک ریزش، تورم

 .مهم محسوب می گردندئم کوری عال

شوند و واکنش به  ها معموال دیالته و متسع می و مردمکرند کاهش شدت بینایی دا

 ها ممکن است وجود نداشته باشد.  نور مردمک

در معاینه ته چشم )فوندوسکوپی( پرخونی و قرمزی دیسک اپتیک و در صورت درگیری 

عصب بینایی درابتدا پرخونی و قرمزی اطراف دیسک اپتیک و سپس تورم ماکوال و رنگ 

 .پریدگی دیده می شود
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محمد امینیدکتر   

تخصصی چشم بیمارستان فارابیدستیار   

 پاتوفیزیولوژی، مکانیزم اثر الکل، عوارض چشمی و تشخیص و درمان

 

الکل ها در چهار دسته اصلی هستند. امروزمبحث ما در باره مسمومیت با متانول 

بشدت است. متانول ماده بی رنگ و بی بو است که در صنعت استفاده می شود. 

سمی است. و متابولیت های آن مثل فرمالدهید و فرمیک اسید موجب مسمومیت 

میشود. خود متانول بتنهایی مسمومیت ایجاد نمی کند مگر زمان را از دست دهیم 

 و متابولیت های آن ایجاد شوند. 

 چشم از همه مهمتر برای و گوارش دستگاه ،CNSمرکزی  عصبی سیستم برای آنها

  هستند سمی ها

عالیمی که خانواده ها باید بدانند که ضروریست سریعا به پزشک رجوع کنند: تهوع 

 متابولیک اسیدوز فرمیک اسید باعث زیرا استفراغ زودهنگام و دردهای شکمی و

 شود. می سلولی عملکرد اختالل و
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 پاتولوژی عمومی متانول:

همه الکل ها در کبد متابولیزه می شود. آنزیمی که باعث متابولیزه می شود الکل دهیدروژناز 

است. متانول توسط الکل دهیدروژناز متابولیزه می شود به فرمالدهید و سپس به فرمیک 

اسید تبدیل می شود و این باعث عوارض می شود. اگر بتوانیم این فرآیند را بلوکه کنیم 

متانول را از بدن خارج کنیم. ممکن است با مشغول کردن الکل دهیدروژناز  زمان داریم تا

به متابولیزه کردن اتانول این فرصت زمانی را بدست اوریم. الکل دهیدروزناز تمایل بیشتری 

 به متابولیزه کردن اتانول دارد.

 

 تشخیص:

سوال کنید.  الکلر مورد خوردن حتما د ،داردکه حال عمومی بد، تهوع و استفراغ و کاهش دید  بیماری از

نجایی که مصرف الکل در کشور ما غیر قانونی است بسیاری از بیماران مصرف آن را انکار می کنند، آاز 

 الزم است که بتوانید ارتباط خوبی با بیمار برقرار کنید تا بتوانید شرح حال کاملی از او بگیرید. 

تاری دید، عدم وضوح  ،کاهش دید شکایات بینایی بیمار ممکن است به شکلهای مختلفی بیان شود: 

 .برفکی به صورت کوالک یا دید توهم بینایی  و فتوفوبیاختالل در تشخیص رنگها،  تصویر در اطراف،
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 نتیجه در و کندریمیتو و آسیب متابولیسم یا بافت عروقی تامین در اختالل باعث نوروتوکسیک است و متانول

می شود.این روند به تدریج در عرض چند روز اتفاق می افتد.  بینایی عصب آتروفی در نهایتوورم  ، هایپرامی

چاردرجاتی از عوارض چشمی می تقریبا همه بیماران د پس ممکن است معاینه دیسک در ابتدا نرمال باشد.

داشته باشد ولی  برخی نقاط میدان  10/10دید مرکزی  ،ممکن است بیمار به موقع دیالیز شود حتیشوند، 

 بینایی محیطی را نبیند و ممکن است خودش هم متوجه نشود.

پرستاران یا حتی پزشکان عمومی ممکن نباشد یک عالمت تشخیصی معاینه دیسک اپتیک ممکن است برای 

 است. دیالتهاغلب مردمک ها مهم  این است که 

 ،توانایی فقط دیدن نور LP، که بیمار نور را هم نمی بیند نابینایی مطلق NLPرد: چند مرحله داکاهش بینایی 

Hand motion  را متوجه می شود حرکت دستفقط ،Counting finger ،اگر  می تواند انگشتان را بشمارد

کمک بزرگی وی ک زندگی بیمار و کاهش معلولیت بکمی بینایی را افزایش دهیم در سحتی بتوانیم در درمان ها 

 است. 

 

 تشخیص آزمایشگاهی:

 بافت در آن های متابولیت یا( متانول مانند) خاص سم یک ادرار، شناسایی ، آزمایشCBC diff  ،ABG-VBGازمایش 

  کبدی های خون، آنزیم غربالگری بیمار، مایعات یا ها

 :درمان

 آن چشمی منجر به مرگ شود عوارضاست و ممکن است  زندگی برای خطرناک بیماری یک متانول با مسمومیت

 شروع به منجر بنابراین کند، می کمک تشخیص به چشمی عالئم حال، این با.است برخوردار ثانویه اهمیت از معموالً

و ازمایشات و تشخیص و دستور پزشک، توصیه می شود  PHبر اساس ارزیابی  بنابراین، شود.  می مناسب درمان اولیه

انتی دوت)پادزهر( متانول را بدهیم تا الکل دهیدروژناز را درگیر این کنیم که با اتانول مشغول شود و ما فرصت داشته 

 به  ethanol بعنوان انتی دوت و یا fomepizole از باشیم با همودیالیز سم متانول را از بدن خارج کنیم. استفاده

 کمک می کند.  متانول متابولیسم در تأخیر

در بیمارستان فارابی گام های ورود بیمار به بیمارستان تا توصیه های پس از ترخیص را بصورت چارت تهیه و منتشر 

 کردیم. 
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 درمان عوارض چشمی:

 ، Erythropoietin ،پردنیزولون )از نوع سولومدرول( متیلازبرای درمانهای چشمی، 

vitamin B12, vitamin B6   و folic acid .استفاده می کنیم  

ساعت  ۶میلی گرم هر  250آمپول متیل پردنیزولون پردنیزولون اثر ضدالتهابی دارد.  متیل

سپس قرص می شود.  انفوزیون روز، داخل سرم نرمال سالین طی مدت یکساعت 3تا 

 روز تجویز می شود. 10در روز تا  میلی گرم برکیلوگرم1خوراکی پردنیزولون 

Erythropoietin  تحریک ساخت را به عنوان دارویRBC  می شناسیم، اما مشخص

شده که اثر نوروپروتکتیودارد و می تواند از آسیب عصب اپتیک در مسمومیت متانول 

 اخل سرمد روز داخل وریدی 3واحد دوبار در روز تا  هزار20این دارو در بیمارستان .بکاهد

هفته یکبار آن هر  ،می شود و سپس بوستر دوزانفوزیون در طی یک ساعت  نرمال سالین

، معاینه و در هفته باید از نظر بینایی فالواپ ۶-4شود. بیمار تا می  تکرارهفته  ۶-4تا 

  .شود صورت لزوم تصویربرداری

میلی گرم تا  folic acid 5عدد تا یکماه، قرص  1روزی   vitamin B6قرص همچنین 

 هفته توصیه می شود. 5عدد تزریق عمیق عضالنی تا  1یک ماه، آمپول نوروبیون هر هفته 

را جدی  به اورژانس مراجعه می کنددر هر بیماری که کاهش دید و تاری دید  "

 "بگیرید
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 مراقبتهای پرستاری در مسمومیت با الکل:

 مراقبت های پیش بیمارستانی -1

 مراقبت های بیمارستانی -2

 مراقبت های پس بیمارستانی -3

 

 

  

 ابوالقاسم پوریانی

بیمارستان فارابیسوپروایزر   

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد:

با متانول گزارش شده که مورد مرگ بر اثر مسمومیت  ۷۹۶ماه اخیر  5/۲طی  

.های این موضوع صدرنشین استاستان تهران در زمینه آمار فوتی  

نفر مرد بودند. ۶83نفر زن و  113از این تعداد   
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 اقدامات پیش بیمارستانی:

 

 های معمول مسمومیت با الکل را مسمومیت با الکل شده، حتی اگر عالئم یا نشانهکنید که کسی دچار اگر گمان می

  .باید با اورژانس تماس بگیریدکنید، در او مشاهده نمی

  بگیریدیا شماره اورژانس تماس  115بالفاصله با شماره. 

 آماده ارائه اطالعات باشید. 

 فرد بیهوش را تنها نگذارید. 

 کند کمک کنیدیبه شخصی که استفراغ م. 

 

 
 

 های هوایی است. یکی از نکات مهم، جلوگیری از ورود استفراغ به راه •

سینه را طوری قرار داد که سمت راست قفسه بیمارباید بدن  •

تری دارد ، زیرا ریه راست مسیر مستقیمباالتر از سمت چپ آن باشد

 شود. تر وارد آن میو استفراغ خیلی راحت

 و متحرک نیز باید از دهان خارج شوند.  های مصنوعیدندان •

دادن مایعات در این زمان به فرد مسموم ممکن است به ضرر او تمام  •

شود، زیرا افراد در این حالت معموال دچار اختالل هوشیاری هستند و 

 .ممکن است با مصرف مایعات در معرض خطر خفگی قرار بگیرند

 
  

رعایت اصول اساسی پیش از 

 رسیدن آمبوالنس

 برنامه کلی در برخورد با مسمومیتها:

 کاهش جذب

 افزایش حذف

 خنثی سازی سم
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 آیا تحریک به استفراغ موثر است؟

 

  .شودمی جذب سریع بسیار معده و دهان طریق از الکل

 به اقدام هاآن مشاهده با که شودنمی ایجاد فرد برای زیادی بالینی تظاهرات آن، جذب از قبل قاعدتا

  .کند عمدی استفراغ

 و استفراغ برای دیگر که شوندمی خود مسمومیت متوجه زمانی افراد اغلب

 .شود انجام دیگری درمانی اقدامات باید و شده دیر معده شستشوی

 

 

 آیا مصرف آب زیاد یا مایعاتی مثل دوغ از شدت مسمومیت با الکل

 میکاهد؟

 

 تواندمی بدن آبیکم البته. شودمی بدن جذب صورت هر در شده مصرف الکل نه،

 از الکل دفع تواندمی مایعات مصرف وضعیت، این در. باشد تاثیرگذار مسمومیت شدت و عالئم بروز در

 .کرد نخواهد او به چندانی کمک راهکار این نباشد، آبیکم دچار قبل از فرد اگر اما کند، تسریع را بدن

 

 

 

 

 

 

  

 (Detoxificationسم زدایی )

 تعیین متانول گوارشی مسمومیت برای بیمارستانی پیش زدایی سم

 اولیه دقایق در استفراغ فوری تحریک رسد می بنظر ولی است نشده

  .باشد می موثر متانول بلع از پس

 .شود نمی توصیه و باشد نمی موثر استفراغ ، زمان گذشتن صورت در 

  .دارند بیمارستان به انتقال به نیاز متانول بلع با بیماران تمامی  

 ( اتانول)  دوت آنتی دادن 
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 مطالعه ای در رابطه با مسمومیت متانول:

 الکل مسمومیت با بیمار گروه دو

 .کردند دریافت اتانول الکل  EMS پرسنل توسط بیمارستان به انتقال از قبل که بیمارانی یک گروه 

 .نکردند دریافت اتانول الکل  EMS پرسنل توسط بیمارستان به انتقال از قبل که بیمارانی دو گروه 

 که بیمارانی به بیمارستان به انتقال از قبل مستقیم طور به خوراکی اتانول که بود این تحقیق این نتیجه

 .است مناسب بسیار هستند هوشیار

 )مطالعه گذشته نگر( مسمومیت الکل متانولمطالعه دیگری در بیماران با 

 .ماندند زنده عارضه بدون:  یک گروه 

 .ماندند زنده چشمی و  CNS عارضه با:  دو گروه  

  مردند که بیمارانی:  سه گروه  

. 

 

  



نیی علوم پزشکی تهرادانشکده پرستاری و ماما – 12/3/99 – 19وبینار مراقبتهای پرستاری در مسمومیت با الکل و عوارض چشمی آن در ایام کووید   

22 
 

 اقدامات بیمارستانی:
 

  .تریاژ و مدیریت بیماران تشخیص و درمان زودرس نقش اساسی در پیشگیری از بروز کوری و مرگ دارد 

  مسمومیت با متانول مستلزم مداخله درمانی فوری به منظور جلوگیری از سمیت چشمی و مغزی است و عدم

 .مرگ گردد درمان و تشخیص به موقع می تواند منجر به ضایعات غیر قابل برگشت )خصوصا کوری( و

   در صورت شک قوی به مسمومیت با متانول بایستی درمان به سرعت در نزدیکترین مرکز درمانی شروع شود و

 .ماندهرگز نبایستی منتظر نتیجه سطح سرمی متانول 

 

 بتدا باید از فرد مسموم یک ارزیابی اولیه و سریع به عمل آید و چنانچه وضعیت فرد بحرانی باشد و نیاز به  ا

 درآورده و سپس سراغ اقدامات اختصاصی می رویم. Stable  اقدامات احیا داشته باشد، ابتدا فرد را به وضعیت

 جلوگیری از جذب بیشتر ماده سمی یا دارو (1

 اروهای جذب شدهافزایش دفع سموم و د  (2

 هااستفاده از آنتی دوت  و اختصاصی های درمان  (3

 پیشگیری از مسمومیت مجدد  (4

 

 انجام  ABC  

 تجویز اکسیژن و انجام تهویه کمکی با BVM(mask-valve-bag)در صورت نیاز 

 ساکشن ترشحات دهان و برونش 

 بیحرکت سازی قربانی در صورت نیاز 

 IV  گرفتن 

 گذاری فوری: در مسمومیت شدید برای انجام دیالیز  شالدون

 اورژانسی

اقدامات اورژانسی در 

 بیمارستان:

 

 اقدامات درمانی:
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درمان مسمومیت با الکل:مراحل   

 الکل تجویز با مرحله این در که کرد جلوگیری فرمیک اسید سمی ماده به متانول تبدیل از باید ابتدا

  .شود می طی مرحله این فومپیزول داروی یا اتانول یا غیرسمی

 کنیم تبدیل کربن اکسید دی و آب به را بیمار بدن در آمده وجود به فرمیک اسید کرد تالش باید آن از پس

 .شود می انجام اسید فلونیک داروی تجویز با هم کار این که

  .دهیم می کاهش دیالیز با را فرمیک و خون درون سم که است آن از بعد 

 ، بنزودیازپین داروی با تشنج کنترل شود می منجر بیمار حال بهبود به که درمانهایی از برخی همچنین

 بینایی اختالل درمان برای رگ داخل به هیدروکورتیزون داروی تزریق و کربنات بای سدیم داروی تجویز

 .است بیمار

 اندیکاسیونهای همودیالیز در مسمومیت با الکل:

  ( PH<7.3 ) اسیدوزمتابولیک

 هوشیاری سطح کاهش بینایی، اختالل وجود

 اسیدوز فقدان یا شدید بالینی عالئم غیاب در حتی dl/50mg از بیش متانول سرمی سطح

 .باشد نداده پاسخ درمان به که الکترولیتی و مایع اختالالت

 mg /dl50از بیش سرم فرمیک اسید

 .بود خواهد همودیالیز برای اولویت یک نیز مسمومیت حاد فاز در چشمی مشکالت وجود

 .یابد ادامه برسد صفر به متانول غلظت و شود نرمال سرم  PH که زمانی تا باید همودیالیز
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 پس از انجام دیالیز 

 و پایدار شدن فرد

جهت بررسی عوارض چشمی   

به مراکز چشم پزشکی ارجاع داده می شود    

 توجهات پرستاری در زمان دیالیز:

  باشد ساعت می 4زمان پیشنهادی برای هر نوبت دیالیز حداقل.  

  در صورت اندیکاسیون دیالیز در مسمومیت متانول اینکار بایستی به فوریت صورت گرفته و نباید به

 .به تأخیر افتد Ag HBS  دلیل انجام تستهای سرولوژیک از جمله 

 انجام همودیالیز اورژانس تا زمانیکه سطح متانول خون به صفر برسد و PH  سرمی طبیعی شود

 VBGبا آزمایش  ادامه یابد.

 درمانهای عالمتی و حمایتی مهار تشنج با تجویز داروهای بنزودیازپینی 

 اصالح اسیدوز با تجویز بیکربنات سدیم وریدی با دوز باال 

 اصالح اختالالت الکترولیتی  

  20  اختالل  بینایی، اسیدوز و سطح سرمی متانول باالیعالئم بیماران باmg/dl  نیاز به بستری در

 .بخش دارند
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 مراحل پذیرش بیمار در بخش:

 اقدامات بالینی پرستاری 

 اقدامات آموزشی پرستاری 

 آموزش خودمراقبتی       

زمینه حین پذیرش مددجو در بیمارستان فارابیاقدامات پرستاری در   

 نکته مهم: مددجوها اول حتما دیالیز شده باشند.

 (ارزیابی سطح هوشیاری)گالسکو 

 کنترل عالئم حیاتی 

 آماده بودن وسایل احیاء 

 )...ارزیابی اولیه ) معاینات، شرح حال و 

 آموزش حین پذیرش 

 ، قلبی ، گوارشی و...( پیگیری درمان عالمتی عوارض مسمومیت)نورولوژیک 

  (پیگیری خدمات پاراکلینیکی) عکس، آزمایشات و... 

 گرفتن الین مناسب 

 زهرا سرلک

 پرستار بیمارستان فارابی
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 اقدامات آموزشی

)اتاق مناسب، دور از سر و صدا و محیط آرام  پر نور ، کناره های تخت آموزش به همراه 

 را باال، زنگ احضار پرستار، دستبند زرد رنگ بیمار ، کارت سقوط از تخت و...(

 

 توجهات پرستاری:

  رژیم بیمار دیابتی به خاطر استفاده از داروی سولومدرول)امکان هیپرگلیسمی به علت  مسمومیت الکلی

 با متانول (

  توصیه به مصرف مایعات به خاطر پلی سیتمی  بیمار 

 پتاسیم تا زمان بستری در صورت هیپوکالمی به خاطر دیالیز و استفراغ با نظر پزشک داخلی رژیم پر 

  تزریق دارو با کنترل قند خون بیمار در هر نوبت تزریق و کنترل فشار خون 

  تزریق انسولین بر اساس  نظر پزشک داخلی )منع تزریق سولومدرول( 200در صورت قند خون باالی  ، 

  نگ )منع تزریق ، تجویز پتاسیم خوراکی و تزریقی بصورت مانیتوری 3/5در صورت پتاسیم پایین تر از

 سولومدرول(

  انجام سرم درمانی )منع تزریق اپرکس( 17در صورت هموگلوبین باالی 

  در صورت هرگونه تغییر در عالئم حیاتی بیمار، اطالع به پزشک داخلی 

 ی مصرفی هااقدامات انجام شده و واکنش بیمار به درمان و دارو ثبت 

  پیگیری های الزم در صورت بروز عالئم مسمومیت 

 ثبت هرگونه موارد انجام شده و پیامدهای آن و هرگونه عالیم هشداردهنده  
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:مشاهده ویدیوی وبینار جهت   

https://drive.google.com/file/d/1p30dX-

f_HLCIUTQlXG88DtFiy5DaMI0c/view?usp=drivesdk 

:ونا به لینک زیر مراجعه بفرماییدرموزشی مرتبط با کآمشاهده سایر مطالب هت ج  

https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa 

موزش و مشاوره در کرونا دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم آلینک کانال تلگرامی کارگروه 

:پزشکی تهران  

https://t.me/ECC_FNM_TUMS 

 آموزش خود مراقبتی

 و

 پیگیریهای  درمانی پس از ترخیص

https://drive.google.com/file/d/1p30dX-f_HLCIUTQlXG88DtFiy5DaMI0c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1p30dX-f_HLCIUTQlXG88DtFiy5DaMI0c/view?usp=drivesdk
https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa
https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa
https://t.me/ECC_FNM_TUMS

