
15خانهتکانی شماره ششصدوپنجاه وشش  شنبه بیست و یک بهمن نودوشش

برهم  که  را  چشم هایتان 
شده  نو  سال  بگذارید 
معکوس  شمارش  است، 
برای نظافت خانه و خرید 
لوازم و لباس های نو شروع شده است. برخی ها 
ترجیح می دهند خیلی سریع تر خانه تکانی کنند 
تا زمان بیشتری برای خرید و چیدن سفره عید 
داشته باشند. آنها تندتند شروع به خانه تکانی 
می کنند و همه جا را برق می اندازند؛ می شویند 
و می سایند و برای از بین بردن آلودگی ها 
همه تالش خود را می کنند. شاید تعدادی 
از این خانم ها یا آقایان باسلیقه، حواسشان 
به آسیب های مواد شوینده و مسمومیت های 
ناشی از آن نباشد و برخی از آنها دقت نکنند 
که سوختگی ناشی از مواد شوینده ممکن 
است گوارش، تنفس و قسمت های زیادی 
از ارگان های داخلی شان را بیمار کند. حتما 
چند نفری هستند که هنوز از دستکش استفاده 
نمی کنند و هنگام استفاده از مواد شوینده 
حواسشان به پاشیدن قطرات به چشمانشان 
باشید  کسانی  شما جزو  اگر  حتی  نیست. 
که همچنان نکات ایمنی را رعایت می کنید، 
باید بدانید گاهی اتفاقات اجتناب ناپذیرند و 
می افتند! به همین دلیل دانستن نکات ایمنی 
برای همه ضروری است. به همین بهانه با 
سم شناسی  فلوشیپ  شادنیا،  شاهین  دکتر 
بالینی و مسمومیت ها، مدیر گروه سم شناسی 
بالینی و مسمومیت  های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، رئیس مجموعه مسمومیت های 

بیمارستان لقمان حکیم گفت و گو کرده ایم.

: کدام مواد شوینده آسیب زا هستند؟
مواد پاک کننده، شوینده و سفید کننده ها خاصیت 
سوزانندگی دارند و تماس با آنها ممکن است 
عوارض و مشکالتی ایجاد کنند. البته زمان تماس 
با آنها عامل بسیار مهمی است و هرچه تماس 
با این مواد طوالنی تر باشد، عوارض بیشتری 
ایجاد می شود. نباید آسیب را تنها در مواد شوینده 
بسیار قوی جستجو کرد. همین مواد شوینده 
که به طور روزمره از آنها استفاده می کنیم، اگر 
بدون دستکش و به طور نادرست استفاده شوند، 
می توانند آسیب هایی مانند حساسیت ایجاد کنند. 
شاید شما هم تجربه کرده باشید که اگر مدتی 
طوالنی با این مواد در ارتباط باشید، عالئمی 
مانند خارش، قرمزی یا حتی سوختگی را روی 
دست های خود ببینید. پس این نکته را  فراموش 
نکنید که موادی که برای نظافت خانه از آنها استفاده 
می کنید، با توجه به ترکیبات شیمیایی درونشان، 
خاصیت سوزانندگی با شدت های متفاوتی دارند. 
مواد شوینده و پاک کننده سوزانندگی کمتر و 
دارند.  بیشتری  سوزانندگی  سفید کننده  مواد 
به طور دقیق تر شوینده های روزانه مانند انواع 
پودرها، چندمنظوره ها و مایع های ظرفشویی 
سوزانندگی بسیارکم اما ترکیبات سفیدکننده 
مانند وایتکس ها آسیب رسانی بیشتری دارند 
گروه های  جزو  جوهرنمک ها  درنهایت  و 

خطرناک تری قرار می گیرند.
: مواد شوینده چه عوارضی ایجاد 

می کنند؟
این مواد در اثر تماس مخاطی یعنی ارتباط با 
دست یا پوست و پاشیده شدن آنها به چشم 
عوارض مختلفی با توجه به محل ارتباط و 
میزان آن دارند. اگر این مواد اشتباهی بلعیده 
شوند، به دستگاه گوارش آسیب می زنند، حتی 
استنشاق بخارات متصاعدشده از آنها در فضای 
بسته که تهویه مناسبی ندارند هم می تواند در 
مجرای تنفسی باعث سوختگی و التهاب گاه 
جبران ناپذیری  شود. البته شدت ضایعات با 
توجه به مدت تماس و نوع ماده مصرفی بین 

درجات خفیف تا شدید متغیر است. 
: آیا می توان میزان و زمان معینی 
را به عنوان مرز خطر تعیین کرد تا کسی که 
شروع به خانه تکانی می کند، به سادگی از 

عامل خطر پیشگیری کند؟
به عنوان  را  مشخصی  زمان  نمی توان  واقعا 
مرز خطر تعیین کرد؛ آسیب در افراد با توجه 
متفاوت  آنها  بدن  آمادگی  و  سال  و  سن  به 
است. به عنوان مثال ممکن است افراد مسن و 
کودکان آسیب پذیرتر از دیگر گروه ها باشند. 
زمان آسیب برای خانم های باردار و افرادی 
که سابقه بیماری های ریوی، حساسیتی، آسم 
و آلرژی دارند، کوتاه  تر و خطرات برای آنها 

بیشتر است.
: از خانه تکانی و نظافت که گریزی 
برای آسیب کمتر   نیست، توصیه های شما 

چیست؟
مهم ترین نکته پیشگیری است. درمان همیشه 
دشوارتر از پیشگیری و رعایت نکات ساده 

است. به طور کلی ما به همه توصیه می کنیم 
هنگام استفاده از هر نوع ماده شوینده ای حتما 
از دستکش استفاده کنند. به طور معمول کارهای 
خانه تکانی در مدت طوالنی انجام می شوند و 
باید سعی کنید زمان را به کمتر از30 دقیقه 
کاهش دهید. در فضای بسته کار نکنید اگر در 
جاهایی مانند سرویس های بهداشتی کار نظافت 
را انجام می دهید حتما در و پنجره را بازبگذارید 
و به هیچ عنوان زیر بار کار کردن در محیطی که 
تهویه مناسب ندارد، نروید. لطفا وسواس خود 
را کنترل کنید و تا می توانید مدت کار را کوتاه 
کنید. به هرحال استفاده از این مواد می تواند 
برای شما عوارضی  داشته باشد. سعی کنید از 

ماسک استفاده کنید.
استنشاق گازها ممکن است  آیا   :

خطر مرگ را به دنبال  داشته باشد؟
بله، دانستن اینکه مواد شوینده نباید به هیچ عنوان 
با یکدیگر ترکیب شوند بسیار  ضروری است. 
گاهی افرادی را می بینیم که با ابراز این نکته 
که لک ها برطرف نشده اند، دو ماده پاک کننده 
و سفید کننده را با هم ترکیب می کنند که اصال 
کار درستی نیست. ترکیب هایی که از نظر شما 
ساده به نظر می رسند، فعل و انفعاالت اسیدی 
ایجاد می کنند که به شدت سوزاننده است و 
می تواند آسیب هایی جدی ایجاد کند که حتی 
باعث مرگ افراد شود. پس یک خط قرمز را 
همیشه به یاد داشته باشید که هر چقدر  لکه ای 
دیر از بین  برود، نباید برای  برطرف کردن آن 

از ترکیب  دو ماده استفاده کنید.
: کودکان را چگونه از آسیب حفظ 

کنیم؟
مهم ترین مشکلی که ما بیش از پیش با آن روبرو 

و به میزان زیاد شاهد آن  هستیم، خوردن مواد 
شوینده توسط کودکان است. توصیه جدی به 
والدین این است که به هیچ عنوان مواد شوینده 
را در دسترس کودکان قرار ندهند. این حقیقت 
را بپذیرند که کودکان بسیار کنجکاو هستند و 
دوست دارند تجربه های زیادی را کسب کنند. 
به همین دلیل اصال دور از ذهن نیست که به 
همه جا سرک بکشند. مواد شوینده را حسابی 
مهر و موم کنید و در کابینت ها یا مکان هایی 
قرار دهید که دست کودکی به آنها نرسد. نکته 
مهم دیگر که رعایت آن بسیار مهم است اینکه 
این مواد را در ظروف خودش نگهداری کنید 
و به ظرف نوشابه یا شربت های خالی منتقل 
نکنید. متاسفانه بسیار شاهد هستیم دیگر اعضای 
خانواده این مواد شوینده را به عنوان نوشیدنی 

یکباره سر کشیده  و دچار سوختگی شده اند.
: اگر این مواد باعث سوختگی شدند، 

چه کنیم؟
افراد الزم است  نکات ساده ای در باره  همه 

برخورد با این شرایط بدانند.
اول اینکه اگر تماس با مواد پاک کننده یا شوینده 
با پوست عالئمی مانند سوختگی، خارش و 
قرمزی ایجاد کرده یا اگر قطرات این مواد به 
چشم راه پیدا کرده  اند، بهترین کار شستشو با آب 
معمولی است. محل آسیب دیده را 30 دقیقه زیر 
آب نگه دارید. دمای آب هم بهتر است ولرم؛ نه 
خیلی خنک و نه خیلی داغ باشد. در مرحله بعد 
باید به مراکز درمانی مراجعه کنید. نفوذ قطرات 
به چشم ممکن است عارضه جدی ایجاد کند و 
حتما باید بعد از شستشو توسط پزشک متخصص 
معاینه شود. از پمادهای سوختگی استفاده نکنید 

و فقط محل را خوب شستشو دهید. 
: اگر این مواد را استنشاق کردیم، 

چه کنیم؟
اگر بخارات این مواد وارد ریه شما شدند، بهترین 
کار خروج از محیط آلوده است. بهتر است هرچه 
سریع تر در معرض هوای آزاد قرار بگیرید. اگر 
هم در منزل کپسول های اکسیژن دارید، در چنین 
شرایطی حتما از آنها استفاده کنید. در این موارد 
هم حتما باید با عکسبرداری از ریه در مراکز 
درمانی انجام شود. از آنجایی که هر سوخگی 

التهاب ایجاد می کند، توصیه ما این است که 
معاینه ریه حتما انجام شود، تا از لحاظ عالئم 
اولیه التهاب مورد بررسی قرار گیرد. معموال 
در مرحله اولیه عکس از ریه گرفته می شود تا 
طی 24ساعت و نهایت 72 ساعت سیر عالئم 
توسط متخصصان رصد شود. این عکس اولیه 
به درمانگران کمک می کند اگر سیر التهابات 
ادامه پیدا کرد بتوانند وضعیت بیمار را بررسی 
کنند. افراد باید حتما در مسمومیت هایی با عالئم 
تنگی نفس، خس خس سینه، سنگینی یا احساس 
سوختگی سینه به مراکز درمانی مراجعه کنند.  
: اگر این مواد اشتباهی بلعیده شدند، 

تکلیف چیست؟
در مسمومیت های خوراکی توسط مواد شوینده 
و سوزاننده برخالف مسمومیت های دیگر که 
به فرد مصدوم توصیه به استفراغ می شود، فرد 
نباید به هیچ عنوان استفراغ کند. این مواد  هنگام 
پایین رفتن یکباره فرد را می سوزانند و با باال 
آمدن دوباره این کار تکرار می شود و درنهایت 
ضایعه بیشتر می شود. در این شرایط باید تالش 
کنید آب معمولی در حجم های کم و دفعات 
تا مایع رقیق شود و  به مصدوم بدهید  زیاد 
اثرش کاهش پیدا کند و به نزدیک ترین مرکز 
درمانی  تخصصی  اقدامات  و  برسید  درمانی 
را انجام دهید. در بیمارستان هم فرد توسط 
متخصصان معاینه می شود. ماهیت این مواد این 
است که باعث ایجاد استفراغ می شوند و در 
صورتی که عالئم شدید گوارشی وجود نداشته 
باشد، معموال داروهای ضداستفراغ و در عین 
حال ترکیبات محافظت کننده نوع خوراکی یا 
تزریقی دستگاه گوارش یا همان آنتی اسید ها 
استفاده می شود تا نقش محافظتی برای دستگاه 
گوارش ایجاد شود. در مواردی که عالئم شدید تر 
است و نشانه هایی مانند درد شکمی یا عالئم 
سوختگی یا خونریزی در قسمت های فوقانی 
دستگاه گوارش وجود داشته باشند حتما باید 
اقدامات تشخیصی پیشرفته تر مانند اندوسکوپی 
و نظایر آن انجام بگیرند و داروهای متناسب 

تجویز شود.
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ناگهان مسمومیت
مواد پاک کننده، شوینده 
و سفید کننده ها خاصیت 
سوزانندگی دارند و 
تماس با آنها ممکن است 
عوارض و مشکالتی ایجاد 
کنند. البته زمان تماس با آنها عامل 
بسیار مهمی است و هرچه تماس با این 
مواد طوالنی تر باشد، عوارض بیشتری 
ایجاد می شود. نباید آسیب را تنها در 
مواد شوینده بسیار قوی جستجو کرد

 نیلوفر 
جامه بزرگی

 

مسمومیت با مواد شوینده انواع مختلفی دارد و بلعیدن این مواد از 
موارد شایع مسمومیت ها محسوب می شود که عوارض زیادی نیز 
دارد. بلعیدن گاه توسط کودکان یا افرادی که مواد شوینده را با ماده 
دیگری اشتباه می گیرند، اتفاق می افتد. این روزها اخباری در فضای 
مجازی پیچیده که بعد از چالش نهنگ آبی این روزها چالش دیگری 
برای خوردن مواد شوینده و انتشار فیلم خودشان در حال خوردن 
این مواد ایجاد شده است. این چالش بین برخی نوجوانان غربی رایج 
شده  و برخی از آنها فیلم های خود را در این شرایط منتشر کرده  اند. 
گازهای متصاعدشده از این مواد و همچنین بلعیدن آنها عوارض 
زیادی  ایجاد می کنند. این خبر و نزدیک شدن به ایام عید و استفاده 
دوچندان از مواد شوینده ما را بر آن داشت تا نظر دکتر اردا کیانی، 
فوق تخصص ریه، دانشیار بیماري های ریه دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی درباره مواد شوینده و آثار مسمومیت با آنها جویا شویم.

• عوارضش را جدی بگیرید: دترجنیت ها یا شوینده های مصنوعی 
که به صورت ترکیبات مایع یا قرص های جامد در دسترس عموم مردم 
هستند، اسیدی یا قلیایی اند. دترجنیت های کاتونینک اغلب به عنوان مواد 
ضدعفونی کننده )آنتی سپتیک( در بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد 
استفاده قرار می گیرند و ترکیباتی غیرفسفاتی حاوی سدیم کربنات و 
سیلیکات هستند که با pH حدود 11-5/11 استفاده می شوند. این 
مواد خاصیت قلیایی باالیی دارند و از این رو مسمومیت با آنها طیف 
وسیعی از عوارض در ارگان های حیاتی ایجاد می کنند. از جمله این 
عوارض می توان به سوزش چشم سوزش و درد شدید در ناحیه 
گلو و حلق، سوختگی و آسیب پوستی، آسیب به برخی قسمت های 
گوارش، تهوع، استفراغ و درد شکم، نارسایی تنفسی و عالئم ریوی، 
افت فشار خون و به طور کلی مشکالت قلبی - عروقی اشاره کرد.

 
• مراقب سرگیجه باشید: مسمومیت با مواد شوینده اغلب به صورت 

استنشاقی یا مصرف سهوی این ترکیبات به ویژه در کودکان دیده 
می شود، اما متاسفانه مدتی است استفاده خوراکی از این ترکیبات بین 
نوجوانان مرسوم شده است. سولفات سدیم آمونیوم، فنول فسفات 
dioxiane 4/1  موجود در این مواد آثار سمی و خطرناکی ایجاد 
می کنند. dioxiane 4/1 همان ماده ای است که به عنوان حالل 
در قرص های شوینده استفاده می شود و مسمومیت با آن می تواند 
عالئمی مانند سرگیجه، خواب آلودگی، بی اشتهایی و عوارض ریوی 

حاد  ایجاد کند. 

• نفستان تنگ نشود: یکی از نگرانی های مهم ناشی از مسمومیت ها 
با دنترجیت ها عوارض تنفسی ناشی از آنهاست که حتی می تواند 
خطر مرگ  را به دنبال داشته باشد. استفاده خوراکی از این مواد 
سبب آسیب مخاط دهان، حلق و ورم شدید ناحیه گلو می شود که 
می تواند انسداد راه هوایی و اختالل تنفسی به صورت خفگی ایجاد 
کند. در بسیاری موارد برای حفظ و برقراری تنفس کار به بستری 

شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه و لوله گذاری می کشد. 

• نکند استفراغ کنید: از طرفی این ترکیبات به شدت تهوع آور 
هستند و درست به همین دلیل شانس آسیب بیشتر ریوی ناشی از 
آن به خصوص در ناحیه فارنکس، ابتدای راه های هوایی بزرگ و 
تارهای صوتی بسیار زیاد است. ورود مواد شوینده به مجاری تنفسی 
تحتانی و درگیری پارانشیم )بافت( ریه می تواند صدمات حاد و مزمن 

مثل اتساع مجاری هوا و فیبروز ریه ایجاد کند. 
عالئم آسیب مخاطی به صورت شدید ظرف 1 تا 2 ساعت بعد از 
مصرف ظاهر و حداقل 5 ساعت بعد نیز ادامه پیدا می کند. عوارض 
ناشی از استنشاق سریع ظاهر می شود و معموال به صورت سوزش 
مخاط بینی و دهان و تنگی نفس ناشی از انسداد مجاری هوایی 

کوچک، سرفه و تب و التهاب بافت شدید ریه دیده می شود.

مراقب باشید مواد شوینده را نبلعید!


