
  قاتل سرد در خانه هاي گرم
  

اسمش را گذاشته اند قاتل خاموش چون بدون هيچ هشدار، درد، نزاع و خونريزي جـان آدمهـا را ميگيـرد و                      

همين كه هوا سرد مي شود و هموطنان همه در و           . اتفاقاً فصل كشت و كشتارش هم همين روزهاي سرد شدن هواست          

 ورود و خروج هوا نمي گذارند، همـين كـه دقـت الزم را بـراي نـصب                   پنجره ها را مي بندند و هيچ راه مفري براي         

دودكشها نمي كنند و وسايل گرمايشي را بدون استاندارد يا بدون سرويس نصب مي كنند، سرو كله اين قاتل خاموش            

اعـالم  مثالً آبان ماه سال گذشـته، بنـابر   . آمار قتل هايش هم كم نيست . كه اسمش مونوكسيدكربن است، پيدا مي شود      

  . نفر از هموطنان بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيدكربن جانشان را از دست داده اند61سازمان پزشكي قانوني كشور 

هرساله به شهروندان توصيه ميشود كه ضمن استفاده بهينه از وسايل گرمازا، به توصيه هاي ايمنـي در مـورد                      

 خروجي گاز مونوكسيدكربن از دودكش ايـن وسـايل توجـه         سالم بودن و استفاده صحيح از وسايل گرمايشي و مسير         

  .كنند

عمده ترين منبع توليد اين گاز مونوكسيدكربن سوختن ناقص نقت و گاز است ولي اصوالً در اثر احتراق هـر                      

اسـتفاده از آبگـرمكن يـا       . نوع ماده سوختني خصوصاً در محيط هاي دربسته و فاقد اكسيژن ممكن است توليد شـود               

 مستعمل يا داراي نقص فني و فاقد دودكش يا داراي دودكش بدون عملكرد مناسب در منزل بيشترين موارد                   بخاريهاي

  .ابتال به مسموميت را تشكيل مي دهند

 برابر بيش از اكسيژن است لذا با باال رفـتن           250از آنجاكه تمايل اين گاز براي تركيب با هموگلوبين خون ما              

عت باعث ايجاد مسموميت خواهد شد و اكسيژن رساني به بافتهـاي مختلـف بـدن از                 درصد آن در هواي اتاق، به سر      

جمله مغز و قلب را دچار اختالل مي كند كه بعلت بي رنگ و بي بو بودن اين گاز، ممكن است وجود آن در محـيط،                          

ند بخاري، آبگـرمكن،    بنابراين انواع وسايل گرمايشي مان    . تا زمان ايجاد عالئم مسموميت شديد مورد توجه واقع نشود         

مي توانند عامل مـسموميت بـا گـاز مونوكـسيدكربن     ) دودكش(شومينه و اجاق گازها به علت سيستم تهويه نامناسب    

  .شوند

براساس اعالم سازمان پزشكي قانوني كشور، مرگ ناشي از مسموميت با گاز مونوكسيدكربن عمدتاً در نيمـه                   

 افزايش مي يابد، بنابراين مي توان با رعايت نكـات ايمنـي و اطمينـان از                 دوم سال بدليل استفاده از وسايل گرمايشي      

 براسـاس حـوادث     .سالمت اين وسايل، زمينه كاهش هرچه بيشتر مرگ ناشي از مسموميت با اين گاز را فـراهم كـرد                  



امـاكن  اتفاق افتاده، حمام، كابين وسايط نقليه سنگين و مكانهـاي سرپوشـيده و فاقـد تهويـه مناسـب شـايع تـرين                        

  .گازگرفتگي هستند

 عالئم مسموميت با گاز مونوكسيدكربن  

درد شـكمي و سـپس حالـت    عالئم مسموميت حاد با اين گاز شامل سردرد، سرگيجه، تهوع و استفراغ و احتمـاالً                

در بيماران ميتال به ناراحتي هاي قلبي ممكن است تشديد بيماري يـك عالمـت هـشدار                 . بيهوشي، تشنج و اغما است    

  .ده باشددهن

از ساير عالئم مسموميت مي توان به سفتي عضالت، افزايش تعداد تنفس، كاهش فشار خون و گاه تنگي مردمكهـا                      

 بايد توجه داشت كه اگر فردي در اثر ابتال به مسموميت با گاز مونوكسيدكربن جان خود را از دست ندهـد                  .اشاره كرد 

مسموميت شـديد بـا     .  فلج عضوي يا اختالل قواي مغزي شود       ممكن است دچار نواقص عصبي و رواني پيشرفته نظير        

  .اين گاز مي تواند كشنده باشد

سـالمندان، كودكـان و     : مسئول آموزش مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي نيز در اين خصوص مي گويد               

كربن هـستند و    زنان باردار بعلت ضعف در سيستم ايمني بدنشان بيشتر در معرض خطر مسموميت با گـاز مونوكـسيد                 

  .عالئم گازگرفتگي زودتر در آنها ظاهر مي شود

با توجه به فصل سرما و استفاده بيشتر از وسايل گرمايي گازسوز، خانواده ها : دكتر صفيه آشوري مقدم ادامه ميدهد  

  .بايد از عالئم شايع گازگرفتگي مطلع باشند و درصورت مشاهده اين عالئم، اقدامات اوليه را انجام دهند

به گفته او گيجي، كرختي مزمن و سردرد ناگهاني از عالئم شايع گازگرفتگي است كه افراد سالم بدليل اين كه اين                       

عالئم ديرتر در آنها بروز مي كند بايد كامالً هوشيار بوده و با مشاهده اين عالئم، در افرادي كه حـساس تـر هـستند،                         

  .سريع اقدامات اوليه را انجام دهند

زش مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت مشاهده اين غالئـم                   مسئول آمو 

با فرد گازگرفتـه ايـن اسـت كـه بـا حفـظ              يهترين كار در مواجهه     : چه اقداماتي بايد صورت گيرد، به مهر مي گويد        

خونسردي فرد را از شرايطي كه دچار مسموميت شده خارج و درها و پنجره ها را سـريع بـاز كننـد و اجـازه دهنـد                           

بايد از تجمع در كنار مريض جداً خودداري كنند زيرا اين عمل از رسيدن سريع اكسيژن به                 . اكسيژن كافي به او برسد    

  .فرد جلوگيري مي كند



لباس تنگي كه مانع رسيدن تنفس مناسب به فرد مي شود را به سرعت آزاد كنند و با                  : آشوري مقدم توضيح ميدهد     

البته بايد توجه داشت اين اقدامات زماني       .  تماس گرفته و اجازه دهند تا آنها، اقدامات اوليه مناسب را انجام دهند             115

به گفته او در بسياري از موارد كه افـراد در خـواب             . با گاز باشد  تأثيرگذار است كه فرد مدت زمان كمي در مواجهه          

هستند و مدت زمان طوالني با گاز مونوكسيدكربن قرار دارند، غلظت اين گاز سبب آسيب مغزي شديد بر فرد و منجر                     

  .به يك آسيب برگشت ناپذير و مرگ مغزي مي شود

 كمك مي كنند، خود نيـز در معـرض گـازگرفتگي قـرار              آشوري مقدم با اشاره به اين كه افرادي كه به مصدومان            

  .بالفاصله در بدو ورود، درها و پنجره ها را باز كرده و به تهويه مناسب هوا كمك كنند: دارند، به آنان توصيه مي كند

  توصيه هاي ايمني 

وني كـشور در    در مواجهه با اين سوال كه چگونه از مسموميت با اين گاز پيشگيري كنـيم، سـازمان پزشـكي قـان                      

  .اطالعيه اي، مواردي را مطرح كرده است كه خواندن و به خاطر سپردن آن براي همه خانواده ها ضروري و الزم است

كار كند  ) نفت، گاز، ذغال سنگ   (آگاه باشيد كه هر وسيله گرمازاي سوختني كه به نحوي با سوختهاي فسيلي               - 1

 .بن شودبصورت بالقوه مي تواند سبب توليد گاز مونوكسيدكر

 .از بخاري هاي مستعمل و فرسوده بدون دودكش يا داراي دودكش نامناسب و غيراستاندارد استفاده نكنيد - 2

يهاي بدون دودكش به هيچ وجه از توليد گاز مونوكـسيدكربن جلـوگيري             توجه داشته ياشيد، استفاده از بخار      - 3

 .نمي كند

 .آتش روشن نكنيد...) نظير اتاق، گاراژ و (د هرگز در فضاي بسته و محدود كه تهويه كافي و مناسب ندار - 4

 .هرگز در فضاي بسته گاراژ موتور اتومبيل را روشن نگذاريد - 5

قبل از راه اندازي وسايل گرمايشي، از سالمت مسير دودكش ساختمان و بدون ترك و نشتي بودن آن اطمينان                    - 6

 .ش ديواري اطمينان داشته باشيدحاصل نموده و از اتصال مناسب و صحيح لوله بخاري و آبگرمكن به دودك

 .مناسب داشته باشد) كالهك(تمام دودكشها بايد وسيله انتهايي ضدباد  - 7

در محيطهاي شغلي و منازل كه در آنها از كوره و مشعل استفاده ميشود از سالمت دستگاه و سيستم تخليه دود  - 8

 .اطمينان حاصل نماييد

 منتهي به فضاي بيرون باشد و لذا بكارگيري آبگرمكنهاي          هر وسيله گازسوز بايد داراي يك دودكش مستقل و         - 9

 .ديواري در فضاي بسته يا مكانهاي فاقد جريان هوا مجاز نيست



شيب لوله هاي افقي در داخل واحدها بايد مثبت و روبه باال و ارتفاع عمودي لوله در بيرون حداقل سه برابر                      -10

 .طول افقي آن باشد

وشن كردن وسيله گرمايشي به اطمينان شما از تخليه گاز كمـك خواهـد   توجه به داغ بودن دودكش پس از ر      -11

اگر لوله دودكش بخاري شما سرد است دليل آن خارج نشدن محصوالت احتـراق و گازهـاي سـمي از                    . كرد

دودكش است در اينصورت بايد ضمن رفع نقص، بطور موقت با باز كردن قسمتي از در يا پنجـره تهويـه در                      

 .محيط ايجاد نماييد

ضمن ايجاد تهويه مناسب جهت آشپزخانه و حمام منزل، از نصب آبگرمكن در حمـام و نيـز روشـن كـردن                         -12

 .شعله هاي اجاق گاز در آشپزخانه جهت گرم نگه داشتن محيط داخل خانه جداً خودداري كنيد

درهـا و   اگر فضاي منزل خود را با شوفاژ و سيستم حرارت مركزي گرم مي كنيد درزبنـدي و بـستن منافـذ                       -13

پنجره ها بمنظور جلوگيري از اتالف حرارتي بالمانع است امـا درصـورتيكه از بخاريهـاي گازسـوز بمنظـور                    

گرمايش محيط استفاده مي كنيد، حتماً مختصري تهويه از طريق در يا پنجره در فضا ايجـاد و از درزبنـدي و                      

 .بستن كامل منافذ خودداري كنيد

جه و تهوع در مكاني كه احتمال وقوع مسموميت وجـود دارد فـوراً      درصورت احساس عالئم سردرد و سرگي      -14

 .آن مكان را ترك نموده و به فضاي آزاد پناه ببريد و در اسرع وقت به پزشك مراجعه كنيد

در صورت تداوم عالئم فوق براي چند روز متوالي احتمال مسموميت خفيف با اين گاز وجود دارد كه بهتـر                     -15

 . خود مشورت كنيداست در اين مورد با پزشك
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