ته نام خدا

پیشنهادات در خصوص راهنماهای تالینی و شیوه نامه های مرتثط تا مسمومیت تا متانول
تِ عَس کلی ،غشف ًظش اص هحسَای ّش ساٌّوای تالیٌی آًچِ اّویر تیطسشی داسد تکاس گیشی تِ هَقغ آى دس تشخَسد
تا زْذیذاذ هشتَعِ اسر .هساسفاًِ ّیچ یک اص دٍ ساٌّوای اغلی هَخَد زَسظ هداسی ری ستظ دس اخیذهی ّای
تضسگ هساًَل دس دٍ سال اخیش دس اخسیاس گشٍُ ّذف قشاس ًگشفسِ کِ ایي خَد سثة سٍیکشدّای هسفاٍذ دس ایي
اخیذهی ّا اص سَی کادس دسهاى ضذُ اسر ،کِ هسسٌذاذ آى عی یک عشح زحقیقازی دس حال خوغ آٍسی اسر .دس
اخیذهی اخیش ًسایح اٍلیِ ایي عشح ًطاى هی دّذ کِ هشگ ٍ هیش اػالم ضذُ اص سَی ساصهاى خضضکی قاًًَی کطَس زا
زاسیخ خٌدن اسدیثْطر سال خاسیً 804 ،فش ٍ هشگ ٍ هیش تیواسسساًی اػالم ضذُ اص سَی ٍصاسذ تْذاضر دس ّواى
هحذٍدُ صهاًی ً 534فش تَدُ اسر (کِ تؼذا تِ ً 562فش افضایص یافسِ اسر) .تا دس ًظش گشفسي  78فَزی خاسج
تیواسسساى اػالم ضذُ زَسظ خضضکی قاًًَی کطَس ،اخسالف هشگ اػالم ضذُ تیواسسساًی زَسظ دٍ اسگاى دس یک
هحذٍدُ صهاًی تِ ً 192فش دس کطَس (حذٍد  26دسغذ هسَفیاذ تیواسسساًی) هی سسذ .ایي سقن تذاى هؼٌاسر کِ ایي
افشاد دس تیواسسساى فَذ کشدُ اها کادس دسهاًی ػلر هشاخؼِ تیواس سا ًوی داًسسِ ٍ دس ًسیدِ دسهاى هٌاسثی ّن
دسیافر ًٌوَدُ اًذ .تا ایي هقذهِ ّذف اص تاصًگشی گایذالیي ّا تایذ اسزقای ٍضؼیر هَخَد ٍ تا اسسفادُ اص ًظشاذ
خثشگاى ٍ کوک تِ خیطگیشی ٍ دسهاى هسوَهیر تا هساًَل زَسظ ػَاهل سسادی ٍ دسهاًی تاضذ.

الف -راهنمای تالینی درمان مسمومیت تا متانول،معاونت سالمت ،وزارت تهداشت ،درمان و
آموزش پسشکی ،سال 8811
ػلیشغن قذیوی زش تَدى ایي ساٌّواّ ،ن چٌاى کاهلسشیي هدوَػِ تشای اسخاع هَاسد دسهاًی اسر .تِ عَس کلی اص ًظش
ػلوی ،هسي حاضش هٌاسة ،خاهغ ٍ کاهل اسر ٍ فاقذ اضکاالذ ػلوی هی تاضذ .دس ساتغِ تا ایي ساٌّوا خیطٌْاداذ
صیش هغشح هی گشدد:
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الف -اقذاهاذ خیص تیواسسساًی ضاهل دسهاى تا ازاًَل دس اخیذهی ّا (هػَب ضذُ دس کیر دسهاى داسٍیی آهثَالًس
ّا) قیذ گشدد .ایي هْوسشیي اقذاهی اسر کِ هی زَاًذ ػَاسؼ هسوَهیر سا کاّص دادُ ٍ یا حسی ًیاص تِ دیالیض سا دس
تیواساى کن کٌذ ،اها هساسفاًِ دس اخیذهی اخیش اص آى غفلر ضذُ اسر.
ب -هغالة هشتَط تِ تیواس یاتی زَسظ خشسٌل اٍسطاًس خیص تیواسسساًی ًیض قیذ ضَد.
ج -دس خذٍل اًذیکاسیَى ّای دسهاى هسوَهیر هساًَل تا ازاًَل یا فودیضٍل ،ػٌَاى خذٍل الف رکش ضَد چَى تِ
آى دس خذٍل تؼذ اضاسُ ضذُ اسر.
د -دس الگَسیسن هذیشیر دسهاى هسوَهیر تا هساًَل ػٌَاى خذٍل ب آٍسدُ ضَد.
ُ -تا زَخِ تِ گزضر صهاى اص چاج اٍل ٍ دس غَسذ چاج دٍم ،الصم اسر هسَى هشتَط تِ ًحَُ تشخَسد تا ّوِ
گیشی ّای هسوَهیر تا هساًَل ّن اص ًظش دٍسُ صهاًی هشزثظ تا زذٍیي ساٌّوا ٍ ّن زدشتیاذ تذسر آهذُ دس خالل
هسوَهیر ّای خوؼی دس سال ّای اخیش تاصًَیسی ضًَذ.
ٍ -خیطٌْاد هی ضَد تشخی اص ًکاذ کلی ٍ ضشٍسی دس ساتغِ تا اقذاهاذ دسهاًی اٍلیِ دس ساتغِ تا اخسالالذ تیٌایی دس
هسوَهیر تا هساًَل کِ قاتل اًدام زَسظ خضضکاى ػوَهی ٍ یا هسخػع (تدض چطن خضضک) دس هشاکض دسهاًی ّسسٌذ
ٍ تا رکش هالحظاذ قاًًَی تِ عَس هخسػش اسایِ ضًَذ.
ص -هغالؼاذ هشتَط تِ ّوِ گیشی هسوَهیر ّای خوؼی تا هساًَل دس ایشاى ،تِ سٍص ضًَذ.
ح -هطکالذ ،هحذٍدیر ّا ٍ ساّکاسّای هشتَط تِ هذیشیر ٍ دسهاى هسوَهیر ّای خوؼی هساًَل تش اساس
زدشتیاذ اخیش دس کطَس ،اضافِ ضًَذ.
کً -قص ػَاهل اخشایی ٍ دسهاًی دس ّش قسور آٍسدُ ضَد .کساب حاضش دس ایي هَسد ٍسٍد ًکشدُ ٍ تِ ػٌَاى
هثال ٍقسی ػٌَاى هی ضَد تیواس تاتی غَسذ گیشد هسَلی آى ًیض هطخع گشدد .دس حال حاضش تیواسیاتی زَسظ
هؼاًٍسْای تْذاضسی اًدام هی گیشد اها ًقص ایي ػضیضاى دس هحیغی ًظیش تیواسسساى ًاهطخع اسر ،ضوي ایٌکِ
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فاکسَس صهاى ًیض تایذ لحاػ گشددّ .ش ساػر زاخیش دس یافسي تیواساى هی زَاًذ تِ سشػر سثة تاال سفسي ًیاص تِ زخسْای
ّوَدیالیضی گشدد کِ اص قثل تشای تیواساى ػادی سصسٍ ضذُ ٍ دس اسسفادُ اص آًْا هحذٍدیسْای ضذیذ ٍخَد داسد.
لّ -ویي عَستشای اعالع سساًی ػوَهی ساص ٍ کاس آى تیاى گشدد .هساسفاًِ ّیچ ساٌّوایی دس ایي هَسد کِ یک کاس
چٌذ اسگاًی اسر ٍخَد ًذاضسِ ٍ ػوال اسساًْا تٌا تش سلیقِ خَد اقذام هی ًوایٌذ.
م -زدشتیاذ اخی دهی ّای سالْای اخیش خوغ آٍسی ٍ ًکاذ هثثر ٍ هٌفی آى اعالع سساًی گشدد.
س -تا زَخِ تِ ًکاذ تاال هٌاتغ خذیذ هشزثظ دس قسور هشاخغ کساب ،اسسفادُ گشدد.

چٌذ هَسد اضکاالذ ًگاسضی تِ ضشح صیش هَخَد هی تاضٌذ ،کِ الصم اسر دس غَسذ زدذیذ چاج ،اغالح ضًَذ.
 -1غفحِ ( 1خالغِ کاستشدی) :تا زَخِ تِ زغییشاذ تِ ػول آهذُ دس ساخساس ٍصاسذ تْذاضر ،الصم اسر
ضواسُ زلفي ّای رکش ضذُ تِ سٍص ضًَذ.
 -2غفحِ  :2اًسْای خاساگشاف اٍل ،سغش هاقثل آخش...( :زخویش سلَلض )....تِ (.....زقغیش زخشیثی سلَلض )....زغییش
یاتذ.
 -3غفحِ  :8دس خذٍل اًذیکاسیَى ّای دسهاى هسوَهیر هساًَل تا ازاًَل یا فودیضٍل :تا زَخِ تِ ایٌکِ دس ػول
تیطسش اص خَى ٍسیذ ی تشای اًذاصُ گیشی  pHاسسفادُ هی ضَد ،هی زَاى تِ خای  pHضشیاًی اص pH
ٍسیذی اضاسُ ًوَد.
 -4غفحِ  :9الگَسیسن هذیشیر دسهاى هسوَهیر تا هساًَل :دس تاکس دٍم( :آیا تیواس هؼیاسّای خذٍل الف سا
داسد؟)......الصم اسر خذٍل الف دس هسي هطخع ٍ ًاهگزاسی ضَد.
 -5غفحِ  ،42سغش دٍم...( :خشٍاصٍل )...تِ (....خیشاصٍل )....اغالح ضَد.
 -6غفحِ  ،56خاساگشاف دٍم ،سغش اٍل....( :ایاى ).....تِ (....ایام )....اغالح ضَد.
 -7هشاخغ کساب دس غَسذ زدذیذ چاج ،تایذ تِ سٍص ضًَذ.
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ب -شیوه نامه ترخورد پسشکی تا مسمومیت حاد متانول ،ستاد پدافند غیرعامل وزارت تهداشت،
درمان و آموزش پسشکی ،پاییس 8831

 -1غفحِ  :1سغش اٍل ،دسٍى کادس( :الکل سوی) ًام هساًَل ًیسر ٍ الصم اسر حزف ضَد.
 -2غفحِ  :1دٍص سوی هحلَل ّای 40دسغذ هساًَل دس تشخی اص هشاخغ ،تیي  30-240هیلی لیسش رکش ضذُ
اسر.
 -3غفحِ  ،3تٌذ  -2زظاّشاذ هسوَهیر حاد تا هساًَل...( :دس هسوَهیر تا هساًَل خالع ػالین دس کوسش اص
یکساػر تشٍص هی کٌٌذ ٍلی دس ًَضیذى هخلَعی اص ازاًَل ٍ هساًَل (الکل ازیلیک آلَدُ تِ هساًَل) تشٍص
ػالین زاخیشی خَاّذ تَد )...دس ایي خولِ اگش هٌظَس ػالین اغلی ٍ اخسػاغی هسوَهیر تا هساًَل اص خولِ
اسیذٍص هساتَلیک ٍ اخسالالذ تیٌایی هی تاضذ ،خولِ ًادسسر اسر صیشا ایي ػالین تا فاغلِ صهاًی 6-24
ساػر دس تیواس تشٍص هی ًوایٌذ .اگش ّن هٌظَس ػالین اٍلیِ هسوَهیر تا هساًَل اسر کِ دس عی 0/5-4
ساػر اٍل هػشف خَساکی تشٍص هی ًوایٌذ تاضذ ،دس ایي غَسذ خولِ دٍم ًادسسر اسر .تٌاتشایي الصم
اسر خولِ تِ ًحَُ غحیح تاصًَیسی ضَد.
 -4غفحِ  ،3تٌذ  -2زظاّشاذ هسوَهیر حاد تا هساًَل ،سغش آخشخاساگشاف....( :ػالین هسوَهیر تا زاخیش 36
زا  48ساػسِ )....تْسش اسر تِ غَسذ (....ػالین هسوَهیر تا زاخیش  36زا  48ساػسِ ٍ دس تشخی اص هَاسد
هسوَهیر ّوضهاى تا ازاًَل ٍ هساًَل ،زظاّشاذ چطوی هسوَهیر تا هساًَل هوکي زا  72ساػر تؼذ اص
هػشف تشٍص ًوایٌذ) زکویل گشدد.
 -5غفحِ  ،3تٌذ  -1-2ػالین ٍ یافسِ ّای هسوَهیر :تِ ًظش هی سسذ ػالین ٍ ًطاًِ ّای تالیٌی تا زَخِ تِ ضیَع
آًْا تایذ تاصًَیسی ضًَذ .تِ ػٌَاى هثال (دسد خطر) آیا خضء ػالین اغل ٍ ضایغ دس هسوَهیر تا هساًَل
اسر؟ دس تسیاسی اص هشاخغ هؼسثش چٌیي ػالهسی تِ ػٌَاى ًطاًِ ضایغ هغشح ًوی تاضذ.
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 -6غفحِ  3خاساگشاف اٍل :هسوَهیر خَسسی هؼوَال تِ ضکل هضهي اسر.
 -7غفحِ  3تٌذ ً 2یاص تِ تاص ًَیسی داسد.
 -8غفحِ  :3ػالین هسوَهیر تا هساًَل ًیاص تِ تاصتیٌی داضسِ ٍ قشهضی چطن اص ػالین ضایغ هسوَهیر ًوی تاضذ.
ّن چٌیي ّیدشگلیسوی ضایؼسش اص ّیدَگلیسوی اسر.
 -9غفحِ  4هقذاس هساًَل تاالی  20هیلی گشم دس دسی لیسش یا تاالی هساًَل  5تِ ّوشاُ ػالین احسوالی
 -10غفحِ  4هقذاس فشهاذ هطخع گشدد.
 -11غفحِ ٍ 5احذ آًیَى گح آٍسدُ ضَد
 -12غفحِ  5تِ ّوشاُ ّیدَگلیسوی ضذیذ
 -13غفحِ  6دس اقذاهاذ دسهاًی اٍلیِ ازاًَل زشاخی دس تیواساى َّضیاس اضافِ ضَد.
 -14غفحِ  9دس اًذیکاسیَى ّوَدیالیض pH<7.3
 -15غفحِ  14اًذیکاسیًَْای ّوَدیالیض  pH<7.3هقاٍم تِ دسهاى
 -16غفحِ  ،4تٌذ  -1-3عثقِ تٌذی احسوال هسوَهیر ،هَسد قغؼی ( :سغح سشهی هساًَل تاالی  ) 5mg/dLتِ
ًظش ًادسسر اسر ٍ هقادیش سشهی هساًَل کوسش اص  10اص ًظش تالیٌی دس هَاسد تذٍ هشاخؼِ فاقذ اسصش تالیٌی
اسر (الثسِ زَخِ تِ صهاى هػشف زا آصهایص هْن اسر)
 -17غفحِ  ،4تٌذ  -1-3عثقِ تٌذی احسوال هسوَهیر ،هَسد قغؼی :هٌظَس اص (سغح سشهی تاالی Formate
سشم) چیسر؟ خذا اص ایٌکِ ػذدی تشای آى هطخع ًطذُ اسر ،اص ًظش ًگاسضی ًیض سشم تؼذ اص
Formateصایذ اسر ٍ تایذ حزف ضَد.
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 -18غفحِ  ،4خولِ آخش غفحِ ،دسٍى کادس ( :هشاخؼِ زاخیشی خس اص هػشف الکل تا ّش ػالهر یا ًطاًِ ای
تایسسیً :)...یاص تِ هشخغ داسد .آیا اگش زٌْا تیواس اص سشدسد ضکایر داضر ،دس غیاب سایش ػالین ٍ ًطاًِ ّا،
دلیلی تش هسوَهیر تا هساًَل اسر؟
 -19غفحِ  ،5کادس ٍسظ غفحِ :ػالٍُ تش ایٌکِ ٍاحذّای آًیَى گح ٍ اسوَالسگح رکش ًطذُ اًذ ،تِ ًظش
هقادیش رکش ضذُ ّن تِ غَسذ خاتدا ًَضسِ ضذُ اًذ ٍ تایذ زػحیح ضًَذ.
 -20غفحِ  ،5تٌذ -1-5زطخیع افسشاقی هسوَهیر هساًَل اص ازاًَل :دس تٌذ هشتَط تِ (هسوَهیر تا هساًَل)،
سغش آخشّ (.....یدَگلیسوی ضذیذ) ًادسسر تَدُ ٍ تایذ تِ (ّیدشگلیسوی) زغییش یاتذ.
 -21غفحِ  ،5تٌذ -1-5زطخیع افسشاقی هسوَهیر هساًَل اص ازاًَل :دس تٌذ هشتَط تِ (هسوَهیر تا هساًَل) :تِ
ًظش تایذ اسیذٍص هساتَلیک تا pHکوسش اص  7/3هذ ًظش تاضذ.
 -22غفحِ  ،5تٌذ -1-5زطخیع افسشاقی هسوَهیر هساًَل اص ازاًَل :دس تٌذ هشتَط تِ (هسوَهیر تا ازاًَل) :الصم
اسر ػالین ٍ ًطاًِ ّای تالیٌی ٍ آصهایطگاّی افسشاقی تا هساًَل تا دقر تیطسشی رکش ضًَذ.
 -23غفحِ  ،6اقذاهاذ خیص تیواسسساًی ،تٌذ  -3-1-6سن صدایی :تش اساس هشاخغ هؼسثش ،القای اسسفشاؽ دس
هسوَهیر تا هساًَل تِ ػلر خغش آسدیشاسیَى ،هوٌَع هی تاضذ (دس ساٌّوای تالیٌی دسهاى هسوَهیر تا
هساًَل ) ّن رکش ضذُ اسر .تٌاتشایي تایذ اغالح ضَد.
 -24غفحِ  ،6اقذاهاذ خیص تیواسسساًی ،تٌذ -2-6هَاخِْ تا تخاساذ هساًَل دس حَادش غٌؼسی ٍ کاسخاًِ ّا:
الصم اسر هقادیش هداص ٍ یا سوی هساًَل دس َّا (دس هَاسد هَاخِْ زٌفسی تا هساًَل) ًیض تش اساس هؼیاسّای
 ٍ ،NIOSHیا  OSHAرکش ضًَذ.
 -25غفحِ  ،6اقذاهاذ خیص تیواسسساًی ،تٌذ  -4-2-6سن صدایی( :سن صدایی تیواساى گَاسضی ٍ زٌفسی تا ّن
زفاٍذ ًذاسد).......ایي خولِ داسای اضکال اساسی اسر ٍ تایذ تاصًَیسی ٍ اغالح گشدد.
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 -26غفحِ  :9هؼیاسّای اداهِ آًسی دٍذ زشاخی تا ازاًَل زضسیقی ٍ خَساکی تا ّن هسفاٍذ رکش ضذُ اًذ .دس
سٍش زضسیقی ،زا هٌفی ضذى غلظر هساًَل سشهی ٍ دس سٍش خَساکی ،زا کاّص غلظر هساًَل سشم تِ صیش
 10هیلی گشم دس دسی لیسش ،کِ الصم اسر تاصًگشی ضَد.
 -27غفحِ  :9کاستشد ٍاطُ ) (Serumاص ًظش ػلوی تشای هحلَل ً D5Wادسسر اسر.
 -28غفحِ  :9حذاکثش دٍص زَزال تشای فَلیک اسیذ ٍ یا فَلیٌیک اسیذ ( 50هیلی گشم) رکش ًطذُ اسر.
 -29غفحِ  :10تٌذ  -4-7اًذیکاسیَى ّای دیالیض ،تٌذ  :5تا زَخِ تِ ػذم اهکاى اًذاصُ گیشی فشهاذ سشم دس حال
حاضش دس کطَسً ،یاصی تِ رکش آى تِ ػٌَاى کی اص هؼیاسّای ّوَدیالیض ًوی تاضذ.
 -30غفحِ  :13هقادیش رکش ضذُ تشای  pHخَى تِ ػٌَاى اًذیکاسیَى ّوَدیالیض دس هسي ضیَُ ًاهِ ٍ دس
الگَسیسن ضواسُ  2تا ّن هسفاٍذ تَدُ ٍ تایذ یکساى ضًَذ.
 -31دس تشخی سشفػل ّا ًیاص تِ تاصًگشی تشاساس آخشیي چاج کسة هشخغ داسد .تِ ػٌَاى ًوًَِ دس قسور
اولویت درمان تیماران ،دس ّیچکذام اص کسة هشخغ ،چٌیي زَغیِ ای ٍخَد ًذاسد ٍ الصم اسر دس ایي
هَسد اضاسُ تِ زدشتیاذ تالیٌی تشای اسصیاتی قضاٍذ تالیٌی ًْایی زَسظ خضضک دسهاًگش ضَد.
 -32غفحِ  :13هقادیش سغح سشهی هساًَل تشای اداهِ دسهاى تیواس تِ سٍش ّوَدیالیض دس هسي ٍ دس خالغِ اسایِ
ضذُ هسفاٍذ اسر ٍ تایذ اغالح ضًَذ.
 -33اغالط زایدی دس هسي تایذ اغالح ضًَذ.

ج -استاندارد خدمت درمان مصرف آسیة رسان و واتستگی ته الکل در واحدهای سرپایی،
معاونت درمان ،وزارت تهداشت ،درمان و آموزش پسشکی ،پاییس 8831
هساسفاًِ آهاس ًطاى هی دّذ کِ هػشف الکل تش خالف دٍ سٌذ اهضا ضذُ زَسظ ٍصاسذ تْذاضر ضاهل سٌذ هلی
خیطگیشی ،دسهاى  ،کاّص آسیة ٍ تاصزَاًی هػشف الکل کِ دس آى هقشس تَدُ تاس ًاضی اص هػشف الکل دس
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هحذٍدُ سالْای  92زا  96تِ هیضاى  ٍ ٪25سٌذ هلی خیطگیشی ٍ کٌسشل تیواسیْای غیش ٍاگیش دس تاصُ صهاًی  94زا
 1404تِ هیضاى  ٪10کاّص یاتذ هَفق ًثَدُ اسر .ایي هْن ًیاصهٌذ ّواٌّگی ّای تیي تخطی تَدُ ٍ تِ ًظش ًوی سسذ
تِ زٌْایی تا الگَ تشداسی اص کطَسّای دیگش تسَاى تش ایي هطکل فایق آهذ .گشچِ هٌاتغ هَسد اسسفادُ تشای زْیِ
ساٌّوای هَسد اضاسُ رکش ًطذُ اسر اها ایي ساٌّوا تشای تیواساى الکلیک ٍ هػشف کٌٌذگاى تا سفساسّای خغشًاک
( )Bingeدس ضشایظ خاظ کاستشد داسد کِ ػوذُ تیواساى هسوَهیر تا هساًَل دس ایي گشٍُ قشاس ًذاسًذ.
اخسالف ػوذُ دس ضشایظ ها ػذم اهکاى زؼشیف هػشف اخسواػی دس کطَس اسر ( .)Social drinkingهػشف
آسیة سساى الکل دس ایي ساٌّوا ػوال هشتَط تِ تیواساًی اسر کِ آگاّی تِ آسیة سساًی الکل تا زَخِ تِ هیضاى ٍ
ًحَُ هػشف تا ػٌایر تِ زؼاسیف ٍ خشسطٌاهِ ّای خیَسر آى داسًذ دس حالی کِ تیواساى دچاس هسوَهیر تا هساًَل
تذٍى آگاّی اص خغش صایی آى ٍ تِ زػَس اًکِ ضشب ازاًَل داسًذ آى سا هػشف کشدُ ٍ تا هقادیشی کِ تؼضا دس
کطَسّای غشتی تِ ػٌَاى هػشف هداص رکش هی ضَد دچاس آسیة هی گشدًذ.
تا زَخِ تِ هاّیر زخػػی ایي ساٌّوا دس حیغِ سٍاًدضضکی ،خیطٌْاد کلی هغشح ًوی تاضذ تا ایي ٍخَد تِ ًظش هی
سسذ تیاى ًطاًگشّای صیسسی تشای اسصیاتی آصهایطگاّی غیشهسسقین (غفحِ  ٍ )4تذٍى اسایِ هحذٍدُ ّای عثیؼی ٍ
غیشعثیؼی ٍ تِ غَسذ کلی دس ضکل فؼلی کوک کٌٌذُ ًثَدُ ٍ قاتلیر اسسفادُ ػولی تشای دسهاًگشاى سا ًذاسد.
خیطٌْاد هی ضَد هقادیش هَسد ًظش دس خیَسر رکشضًَذ.
دس ضوي ،خیطٌْاد هی ضَد هخسػشی اص فاسهاکَلَطی تالیٌی ّش یک اص داسٍّای رکش ضذُ دس خیَسر ساٌّوا اسایِ
ضًَذ.
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