
  :پيشگيري از مسموميت با گاز مونوكسيد كربن 

ترين  خاصيت، يكي از كشنده مزه است اما همين گاز به ظاهر بي بو و بي رنگ، بي ، گازي بي)co(گاز منوكسيدكربن 
علت اصلي مرگ با منوكسيدكربن، . گازهاست كه آمار قربانيان آن در فصل سرما بيش از هر زمان ديگري است

آمار مرگ ناشي از خفگي با اين گاز . در خون يا جايگزين شدن آن به جاي اكسيژن خون است افزايش ميزان آن
توجهي به استفاده از نكات هشداردهنده هنگام  تنها در كشور ما باال نيست و هر ساله عده زيادي در اثر بي

وختن ناقص گاز، انواع گاز منوكسيدكربن در اثر س. دهند استفاده از وسايل گرمايشي، جانشان را از دست مي
تجمع اين گاز در محل كار يا منزل باعث گازگرفتگي و مرگ . شود ها ايجاد مي مشتقات نفتي، چوب و ديگر سوخت
  .شود ناشي از استنشاق اين گاز كشنده مي

  خطر، بيخ گوش شماست

. منوكسيدكربن است ترين عالمت گازگرفتگي يا مسموميت با گاز سردرد همراه با احساس سنگيني، اولين و مهم
  :كند اگر به سرعت اكسيژن مورد نياز در اختيار فرد گاز گرفته قرار نگيرد، عالئم ديگري به اين شرح بروز مي

حالت گيجي، تهوع و استفراغ و سوزش شديد در ناحيه چشم و گلو، احساس گرفتگي و درد شديد در قفسه 
، ناتواني در تشخيص موقعيت و شرايط، كاهش پذيري و كالفگي سينه، تشنج و احساس آشفتگي، تحريك

  .هوشياري، اغما و مرگ

هاي اوليه به فرد گاز گرفته برسد، احتمال زنده ماندن او  اگر قبل از بيهوشي كامل و فرو رفتن در حالت اغما كمك
بايد به محض بروز بيشتر خواهد بود اما با ورود فرد به مرحله اغما، احتمال مرگ او چند برابر خواهد شد؛ بنابراين 

  .هاي اوليه به بيمار برسد هاي ذكر شده، كمك حالت

  دجار گاز گرفتگي مي شويمچرا

تدريج ميزان  به) محل كار يا منزل(طور كه اشاره شد، با باال رفتن ميزان گاز منوكسيدكربن در محيط اطراف  همان
  .شود هاي قرمز خون مي گلبول منوكسيدكربن خون باال رفته و جايگزين اكسيژن موجود در هموگلوبين

ترين داليل ايجاد و تجمع اين  هرچند داليل مختلفي براي ايجاد و تجمع منوكسيدكربن وجود دارد اما از شاخص
سوختن ناقص نفت بخاري، بد كار كردن شومينه گازي يا سوختن ناقص : توان به اين موارد اشاره كرد گاز مي
، بد )شود هايي كه براي كرسي استفاده مي در منقل(سوختن ناقص زغال  هايي كه سوخت آنها چوب است، شومينه

پزي، سوختن ناقص يا نامناسب آبگرمكن يا كار كردن آن با درجه حرارت باال كه باعث  كار كردن اجاق خوراك
 شود، ژنراتورهاي خانگي، در جا كار كردن خودرو در پاركينگ دربسته،مكش مصرف بيش از حد اكسيژن محيط مي

  .هاي بخاري گازي يا نفتي نامناسب يا عدم مكش لوله

دهد باالترين آمار مرگ و مير ناشي از گازگرفتگي، خفگي در اثر بازماندن شير گاز، سوختن ناقص  ها نشان مي آمار
  .وسايل نفتي يا گازسوز و وجود مشكل در سيستم مكش وسايل گرمايشي است

  كمكم كن

ترين اقدام براي نجات فردي كه دچار مسموميت با مونوكسيد كربن و ساير انواع گازگرفتگي شده،  اولين و مهم
به او است؛ به همين دليل به محض مشاهده فردي كه دچار گازگرفتگي شده، ) هواي تازه(رساندن اكسيژن 



رت امكان، فرد گازگرفته را به پنجره نزديك ها را باز كنيم تا هواي تازه سريعا وارد اتاق شود و در صو بايدپنجره
مان بگيريم تا ما نيز دچار  بالفاصله دستمال مرطوبي جلوي دهان و بيني: ها را انجام دهيم بعد اين اقدام. كنيم

گازگرفتگي نشويم، منبع نشت گاز را شناسايي و قطع كنيم، اگر كپسول اكسيژن در منزل داريم، ماسك آن را 
  .بازكنيم تا اكسيژن مورد نياز به بيمار برسد بيمار بگيريم و شير آن را به آرامي  روي بيني و دهان

در اتاق بچرخانيم تا گاز با سرعت بيشتري از اتاق خارج  با اورژانس تماس بگيريم، دستمال مرطوبي را به آرامي 
به دليل حالت تهوع احتمال  اي به فرد گاز گرفته ندهيم؛ چون شود، تا رسيدن اورژانس هيچ خوراكي يا نوشيدني

ها كمك كنيم، اگر تنها هستيم  ديده شود، به زنان باردار، كودكان و سالمندان زودتر از بقيه آسيب خفگي بيشتر مي
ها را باز كنيم، با گرفتن دستمال مرطوبي جلوي بيني و  ايم، به سرعت پنجره و عالئم گازگرفتگي را احساس كرده

. توانيم، كمك بخواهيم طع كنيم و از منزل خارج شويم و سپس از اولين شخصي كه ميدهان، منبع نشت گاز را ق
  .در اين موارد به هيچ وجه كليد برق را روشن نكنيم؛ چون يك جرقه كافي است تا آنچه نبايد، اتفاق بيفتد

  :يادمان نروداست   پيشگيري بهتر از درمان

باشد، در صورتي  مي ر هنگام روشن بودن بخاريساده ترين راه براي كنترل دودكش لمس كردن آن د 
  .كه دودكش سرد باشد هواكشي و خروج دود صورت نمي گيرد و خفگي اتفاق خواهد افتاد

  .هاي نفتي و گازي مطمئن شويم از خوب كاركردن آبگرمكن، بخاري 
كار  رفتن از سرويسبار پيش از شروع فصل سرما و يك بار در اواسط فصل با كمك گ براي اين كار كافي است يك

  .وسايل گرمايشي، از اين مسئله مطمئن شويم
  .وجه براي كرسي از منقل استفاده نكنيم به هيچ 
  .ها را پايين نكشيم قبل از گرم كردن خودرو، در پاركينگ را باز كنيم و به هيچ وجه شيشه 
  .هاي نفتي و گازي مطمئن شويم هاي بخاري از مكش كامل و مناسب لوله 
هايي كه يكي از   ساعت يك بار در مكان 3گرمايشي استاندارد استفاده كنيم، حتما هر  از وسايل 

هاي منزل يا محل كار را به مدت  هاي گرمايشي آنها شومينه و آبگرمكن است، بايد يكي از پنجره سيستم
اين دو وسيله دليل اين امر نيز مصرف باالي اكسيژن توسط . دقيقه بازكنيم تا هواي تازه وارد اتاق شود 5

ها در منازلي كه شومينه يا بخاري دارند  شود درز در و پنجره گرمايشي است؛ به همين دليل توصيه مي
  .بسته نشود

  
  :بنابراين توجه داشته باشيم كه

هر نوع منبع گرمايي گازي استاندار يا غير استاندارد اگر در محيطي قرار گيرد كه جابجايي هوا در آنجا صورت 
  ايط توليد گاز مرگ آور منواكسيد كربن را ايجاد مي كندنگيرد شر

  :نكات ايمني در استفاده از وسايل گرمايي

براي گرم كردن محيط ...از بخاريهاي بدون دودكش و اجاق گاز، پيك نيك، پلوپز، چراغ روشنايي و  
  .هاي بسته استفاده نكنيد

نترل نماييد و از خروج گازهاي حاصل دودكش بخاري، آبگرمكن و ديگر وسايل گرمايي گاز سوز را ك 
  .از سوخت و ساز از آنها مطمئن شويد

  .از روشن كردن اتومبيل در محيطهاي دربسته خودداري نماييد 



دودكش وسايل گاز سوز موازي با آن به ديوار وصل نباشد بلكه بهتر است پس از خروج از بخاري  
  .صل شود يك متر به طرف باال امتداد يافته و سپس به ديوار و

  .دودكش هر وسيله گازسوز بايد به صورت مستقل نصب شود 
  .دودكش هر وسيله گازسوز بايد يك متر از پشت بام فاصله داشته باشد 
  .وصل نماييد Hبه سر دودكش هاي خارج شده از پشت بام كالهك به شكل  
امكان دارد بايد به شير  تا آنجا كه...) اجاق گاز، سماور گازي، پلوپز گازي و ( تمام وسايل گاز سوز  

  .خودكار و ترموكوبل مجهز باشد
  .روشن كن باشد/ تمام شيرهاي مصرفي گاز شهري بايد داراي اهرم خاموش  
جهت قطع كامل گاز در مواقع ) جنب كنتور(سيستم گازكشي هر واحد بايد مجهز به شير مركزي  

  .ضروري باشد
  .خش گاز و قطع كامل گاز باشدتمام مصارف صنعتي بايد مجهز به سيستم هوشمند پ 
  .از بخاري برقي غير استاندارد استفاده ننمائيد 
بخاري برقي به شبكه برق بايد با توان مصرفي بخاري مطابقت داشته باشد تا از ) پريز(محل اتصال  

  .جلوگيري شود...) آتشسوزي و (هر گونه حادثه مرتبط 
  
 


