
 هسووهیت با هتانول

ّایی است  هسوَهیت تا الکل یکی اس هسوَهیت

کِ هتاسفاًِ رٍس تِ رٍس رٍ تِ افشایص است. 

کٌٌذ  ّایی کِ ػوذتأ ایجاد هسوَهیت هی الکل

اتاًَل، هتاًَل ٍ اتیلي گلیکَل ّستٌذ. الکلی کِ 

ػوذتا تِ هٌظَر ایجاد حالت هستی ٍ اس خَد 

ضَد. گاّی تذلیل  تیخَد ضذى استفادُ هی

هقذاری هتاًَل ّوشهاى تَلیذ  ضزایظ تْیِ،

 ضَد.  هی

ایذ کِ در  تسیار در حَادث خَاًذُ ٍ یا ضٌیذُ

ّایی تِ دلیل خَردى هطزٍتات الکلی  هْواًی

اًذ. ػلت ایي آسیة جثزاى  ای ًاتیٌا ضذُ ػذُ

 ًاپذیز ٍجَد هتاًَل است.

ایست   هتاًَل الکلی است کِ تِ ٍاقغ هادُ

کل چَب رًگ تا تَی خاظ کِ تِ ًام ال تی

ضَد. ایي الکل در تزکیثات حالل  ضٌاختِ هی

رًگ، ٍرًی، هایغ ضذ یخ ٍ پاک کٌٌذُ حفاػ 

ای ٍ دُ ّا تزکیة دیگز هَرد استفادُ  ّای ضیطِ

دارد. هتاًَل در هقذار کن ٍلی قاتل تَجْی در 

ضَد کِ  ضزاب ٍ دیگز هطزٍتات الکلی یافت هی

تؼذ اس هصزف سیاد ایي هَاد، سغح خًَی قاتل 

 آیذ.  طخیصی اس هتاًَل تِ  دست هیت

خطز هسووهیت با هتانول اس طزیق خوراکی، 

استنشاقی و پوستی وجود دارد. اتانول به 

راحتی اس دستگاه گوارش جذب شده و در هدت 

دقیقه به حداکثز غلظت خود در خوى  03تا  03

 . رسد هی

اکخز هتاًَل هصزفی در کثذ دچار دگزگًَی ضذُ 

ضَد. تخطی اًذکی اس  فغ هیٍ اس عزیق کلیِ د

ضَد. در  هتاًَل هستقیوا اس کلیِ ٍ ریِ دفغ هی

ضَد  احز دگزگًَی هتاًَل در کثذ هَادی تَلیذ هی

کِ تجوغ آًْا در چطن هٌجز تِ تزٍس کَری 

 ضَد. هی

تَاى در چٌذیي ًقغِ  احزات هتاًَل را هی اثزات:

اس تذى پیگیزی کزد. در دستگاُ ػصثی تاػج 

سزدرد، سزگیجه، تشنج و گاهی گیجی، تزٍس 

در سی تی اسکي اس هغش  شود. افت هوشیاری هی

دیذُ ضذُ کِ گاّی ضایؼاتی هطاتِ تا تیواراى 

ًَػی اس تیواری سیستن ( هثتال تِ پارکیٌسَى

ضَد. در  در هغش افزاد هسوَم دیذُ هی ػصثی (

چطن ایجاد دٍتیٌی، تزس اس ًَر، احساس دیذى 

کاّص هیذاى تیٌایی ٍ عَفاى تزفی، تاری دیذ، 

 کٌذ.  کَری هی

احزات هتاًَل در دستگاُ گَارش هطاتِ تا اتاًَل 

تَدُ ٍ تا تَْع، استفزاؽ، دردضکوی ّوزاُ است. 

تؼضی اس افزاد ػلیزغن هصزف هیشاى فزاٍاى 

هتاًَل ّیچ ػالهت گَارضی ًذارًذ. در دستگاُ 

قلثی هوکي است هٌجز تِ افت در فطارخَى ٍ 

 .ضزتاى قلة ضَد



اس اثزاتی دیگز الکل که شایع بوده و در اثز 

تواند دائن العوز بز سندگی فزد  عدم درهاى هی

خوى است. در هز  تاثیز بگذارد بزوس افت قند

فزد با هسووهیت با الکل باید قند خوى بزرسی 

 .شود

 بزخورد با بیوار هسووم:

ّز فزد هطکَک تِ هصزف را تایذ تِ اٍرصاًس 

اٍلیي اقذام تواس تا اٍرصاًس رساًذ. تٌاتزایي 

( است. ػذم ٍجَد هْار در 111پیص تیوارستاًی)

فزد هسوَم ػاهلی تزای آسیة تِ دیگزاى است 

 .کِ تایذ احتیاط السم را تؼول آٍرد

بدلیل افت در هوشیاری باید بیوار را بز یک 

پهلو خواباند تا در صورت بزوس استفزاغ هواد 

 . غذایی وارد هجاری هوایی نشود

یکی اس ًکات جالة تزای درهاى هسوَهیت تا 

هتاًَل، تجَیش اتاًَل است. در ایي رٍش تِ 

ٍاسغِ تذاخل هاتیي اتاًَل ٍ هتاًَل، در تغییز ٍ 

ضَد  دگزگًَی هتاًَل در کثذ تغییزاتی ایجاد هی

آٍرد. در  کِ اس تزٍس احزات سوی هواًؼت تؼول هی

 ٍاقغ افزادی کِ هصزف اتاًَل ٍ هتاًَل ّوشهاى

اگز دارًذ خغز آسیة چطوی کاّص یافتِ است. 

فزدی هتانول به تنهایی هصزف کزده باشد 

 تز خواهد بود. شزایط به شدت وخین

بسیاری اس بیواراى به هنظور رفع هسووهیت 

 شوند. نیاسهند دیالیش اورصانسی هی
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