
پیشگیری "ی اختصاصی مربوط به  هاامیپ

با   مسمومیت  برنج  از  فسفید ) قرص  سم 

  "(آلومینیوم

 بات قرص برنج يترک

بات اصلی قرص برنج می ي د از ترکيوم فسف ينيآلوم

هم   باشد. بودن  خطرناک  يدارا  موجب  عنصر،  ن 

الزم به ذکر است که   .ن قرص ها شده استيبودن ا

خوراکی   مصرف  صورت  بويدر  توسط  ييا  دن، 

ا موجب  در يانسان  و  گوناگون  حاد  عوارض  جاد 

سري نها مرگ  میيت  زجرآور  و  خاصع  ت  يشود. 

فسفين يآلوم سمی گاز ديوم  باشد  نيفسف به خاطر  می 

و دارای  ا تیيتوتوکس يس ژگیيکه  از     نياست.  گاز 

آنزيفعال سلول   مطت  ح  های  و  يجلوگ  اتیيهای  ری 

 . کندها را نابود میبافت 

برنجد قرص  با  مسمومیت   :الیل 
خود  (۱ به  آسیب  دلیل  به  قرص  این   مصرف 
مصرف اشتباه قرص برنج به جای قرص های   (۲

ظاهری  شباهت  دلیل  به   روانگردان)اکستازی( 
استنشاق گاز فسفین حاصل از قرص برنجی   (۳

برابر رطوبت  که در غالت، برنج قرار داده شده و در  
 .هوا قرار گرفته است 

 

 عوارض قرص برنج 

 :پیامدهای ناشی از مصرف قرص برنج
ساعت اولیه بروز پیدا می   ۷۲این عوارض در  

کند که بیشتر شامل عوارض قلبی عروقی،  
تنفسی، گوارشی و عصبی بوده و گاه نشانه  

 .های دیگری را نیز به همراه دارد
  :عوارض قلبی عروقی

 فشار خون، بی نظمی ضربان قلبافت 
 عوارض تنفسی  •
ادم خون ریزی دهنده ریه همراه با افزایش   :

 تعداد تنفس
  :عوارض گوارشی •

 تهوع، استفراغ خونی، درد شکمی 
  :عوارض عصبی •

و سایر  گیجی، اختالل در بینایی و تکلم، تشنج
 عوارض 

 

 نکاتی چند در خصوص  قرص برنج  

می .1 در  آيا  سموم  دانید  با  مسمومیت  ما  كشور 

مسمومیت ايجاد  مهم  علل  از  يكی  ها  كشاورزي 

 است؟ 

منزل  .2 محیط  در  كشاورزي  و  صنعتی  سموم  از 

به   را  اين سموم سالمت خانواده  ننمايید.  استفاده 

  خطر خواهد انداخت.

فسفید   .3 كاالي  )  ومینیآلومسم  يک  برنج(  قرص 

ي  هافروشندهبنابراين عرضه آن توسط  ؛  قاچاق است

 .استممنوع و داراي مجازات  ها يعطارم و  س

نگهداري   .4 م از  خطرناك  سم  محصوالت  انند 

قرص برنج در منزل، آشپزخانه و كمد اجتناب 

 .گاز حاصل از آن می تواند كشنده باشد   نمايید

از   .5 پیشگیري  در  زدگآفت براي  حبوبات  و  غالت  ی 

منزل، بجاي استفاده از قرص برنج كه بسیار سمی  

از سیرو كشنده    خطر یب كه كامالً    و نمک  است، 

 استفاده نمايید.  است

بر    تواند یمتنفس گاز متصاعد شده از قرص برنج   .6

يک  هاگزارشاساس   اعضاي  از  نفر  سه  واصله،  ي 

خانواده )مادر و دو كودك( در اثر استنشاق تدريجی  

 ي برنجی  هاسه ی كگاز حاصل از قرص برنج داخل 

نگهداري   .7 اتاق  گوشه  در  فوت  كردندیمكه   ،

 . اندنموده

قرص برنج داخل كیسه هاي نخود كه در يک منزل  .8

يک   فرزند  دو  مرگ  به  منجر  شد،  می  نگهداري 

 ده است. خانواده ش



قرص برنج کاالیی قاچاق است و خرید، توزیع  .9

 ها یعطارو ارائه آن توسط هر فردی خصوصا  

 .ممنوع می باشد  هایفروشو سم  

قرص   .10 با  تعمدي  يا  اتفاقی  مسمومیت  صورت  در 

برنج، مصدوم بايد بدون اتالف وقت به بیمارستان 

 منتقل شود.

رسمی   رغمبه .11 فهرست  از  برنج  قرص  سم   حذف 

كشور و ممنوعیت عرضه قرص برنج در    مجاز  سموم

سم     هايعطار توسط ها یفروشو  سم  اين   ،

 .  شودیمقاچاقچیان به كشور وارد 

و    وطنهم .12 قاچاق  برنج  قرص  خريد  از  گرامی 

نگهداري و مصرف آن در منزل كه باعث به خطر  

 خواهد شد خودداري كنید. زانتانيعزجان انداختن 

 

 اقدامات الزم پس از مصرف قرص

با پزشکی  پوشانندهيکارکنان  های  ماسک   د 

FULL_FACE کی بپوشند،اگر يو دستکش پالست

پوست و چشم مار آلوده است خارج شود.يلباس های ب 

با آلوده  شيهای  با  استفراغ  يد  شود.ممکن  شسته  ر 

فسفيب گاز  حاوی  بايمار  مستفرغه  مواد  باشد  د  ين 

شود  .زدوده 

قبل از ورود به بیمارستان و بدون کادر درمانی 
به هیچ وجه نباید به آلودگی زدایی دستگاه گوارش  

بیماران.پرداخت در  تواند  می  فعال   زغال 
یک ساعت از خوردن قرص  هشیاري که کمتر از  

گردد استفاده  است  گذشته  آنها  توسط   .برنج 
آسپیراسیون ریسک  خاطر  نوع  (به  هر  ورود 

مانند بزاق دهان، خلط و جسم جامد   مایع،ترشحات
درون مجراي تنفسی تعریف     توسط دم ریوي به

گردد  .(می 
در که  بیمارانی  به  استفراغ،  از   ناشی 

 .داده شود  معرض تشنج هستند نباید زغال فعال
خارج کردن سریع قرص هاي برنج خورده شده  
انجام   سریع  اگر  اندوسکوپیک  صورت  به 

 .ستا اه خوبی براي آلودگی زداییریزنشود

با قرص برنج    یکه مواجهه تنفس  ی مارانيدرمان ب

است؟  چگونه  اند   داشته 

وي    ستيبا  یفرد مسموم آلوده بوده و م  یتنفس  هواي

مناسب انتقال داد.اگر سرفه و    هيرا به فضاي با تهو

 د ي، حتما با  شدبدتر  ايتنفس اوادامه داشت و    یسخت  اي

برايتشخ  یتنفس  ستميس احتمال  بيآس  صياو   یهاي 

تهو   یرسان  ژنيشود.اکس  نهي معا در    یکمک   هيو 

ن شود  ديبا   ازيصورت   .برقرار 

و کورتون هاي   ینفس داروهاي استنشاق  یتنگ   براي

 شود.   یم  زيتجو  ازي ندر صورت    یو خوراک  یقيتزر

درمانی  :اقدامات 

ن قرص ساخته نشده و سنگ  يپادزهر مناسبی برای ا

بايبنای درمان حما  د  يتی است،زمان شروع درمان 

ب پروگنوز  در  مهمی  تاييد  مواجهه  از  مار  يبعد 

 ICU ساعت در  72د  يماران عالمت دار بايدارد،ب

شوند،اکسيژن  ي مون با  100تور  برای  يدرصد  د 

شوديب تامين  دار  عالمت  اختالالت  يتصح ماران  ح 

والکترول گ يآب  اندازه  و  کلسيت  منيری  و  و  يز يم  م 

کل و  کبدی  های  استيتست  اجباری   .وی 

پرمنگنات  يگاستر محلول  از  استفاده  با  الواژ  ک 

غي،فسفت100/1پتاسيم   فسفات  به  را  ک  يرتوکس ين 

کند يتبد می   ل 

را  ياخرا   ALP ادیيماری که مقدار زيشارکول در ب

مف است  به صورت روتيخورده  و  بود  ن  يد خواهد 

 ه نمی شود يتوص

 

 
 

 
 مدیریت غذا و دارو

 هفته پپیشگیری از مسمومیت ها

( 1401)اول تا هفتم آبان ماه     

 


