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 آمار ي اطالعاتآبان ماٌ، َفتٍ وخست برگساری َفتٍ پیطگیری از مسمًمیت َا 

 بخش اول:

 9811تا پىج ماٌ ايل  9831سالُای واضی از مسمًمیت  مرگ ي میرآمار 
)یؼٙی ساصٔاٖ پضضىی لا٘ٛ٘ی ا٘ة ٕٞىاساٖ حتٕا تایذ تا روش ٔٙثغ تذیٟی است اسائٝ ایٗ آٔاس اص ج. ، ساصٔاٖ پضضىی لا٘ٛ٘ی وطٛس ٔی تاضذخػٛظٞایی دس ایٗ اسائٝ آٔاس ٚ ٔٙثغ ٔؼتثشتشیٗ اسٌاٖ

 تاضذ. وطٛس(

کِ دس ایي سالْا  تیطتشیي هسوَهیتی٘فش اص ٕٞٛطٙإ٘اٖ دس اثش تشٚص ا٘ٛاع ٔسٕٛٔیت جاٖ تاختٝ ا٘ذ.  7500تا  6000ٟای اخیش ٕٞٝ ساِٝ تٝ ٘مُ اص ساصٔاٖ پضضىی لا٘ٛ٘ی وطٛس، دس طی ساِ

ٔخذس، ساَ تٝ دِیُ استؼٕاَ ٔٛاد  دسغذ اص ٔشي ٚ ٔیش دس ٞش 65تا  50. تٝ ایٗ تشتیة وٝ تیٗ تَدُ است هخذس ٍ هحشک سَء هصشف هَادهسوَهیت ًاضی اص ، استهٌجش تِ فَت ضذُ 

 حادث ضذٜ است. آٖٚ ػٛاسؼ ٘اضی اص ٔحشن ٚ اِىُ 
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 ػلت فَت ًاضی اص هسوَهیت 

 سالدس ّش  تِ دسصذ

ػَاسض ًاضی اص سَء هصشف 

 هَاد هخذس

  هٌَکسیذ کشتيتا هسوَهیت  هسوَهیت تا داسٍ هسوَهیت تا سن 

1389 6/60 3/17 1/9 13 

1390 1/58 16 10 6/15 

1391 4/56 6/19 11 8/12 

1392 5/52 5/19 2/13 7/14 

1393 1/55 19 4/14 5/11 

1394 57 17 14 12 

1395 54 19 12 14 

1396 53 5/19  13 5/13  

1397 55 21 12 11 

1398 67 16 7 10 

 6 7 12 75 1399پٌج هاُ 

 

  مسمومیت با سموم:
سْٕٛ تٛدٜ دس اختیاس ا٘ٛاع سْٕٛ اص لثیُ لشظ تش٘ج، سْٕٛ دفغ آفات ٘ثاتی، اِىُ، جٛ٘ذٜ وطٟا ٚ سیا٘ٛس ٚ دیٍش  ٚ دسغذ 20تٝ ٔیضاٖ  ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت دس ساِٟای اخیش ستثٝ تؼذی ٔشي ٚ ٔیش

لشظ تش٘ج، سْٕٛ دفغ آفات ٘ثاتی، اِىُ، جٛ٘ذٜ وطٟا ٚ سیا٘ٛس ) سْٕٛ یاد ضذٜوُ اص ٔٛاسد ٔسٕٛٔیت ٘اضی اص  دسغذ 65تا  53دسغذی تیٗ  تا اخیش ٟایدس ساِ لشظ تش٘جاست وٝ اص ایٗ ٔیاٖ 

 ٔشٌٟای ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت ٔی تاضذ.وُ دسغذ اص 11ػٟذٜ داس ػّت تٝ تٟٙایی  ِیست وٝ لشظ تش٘ج ایٗ دس حا ٔی تاضذ. ي ٘اضی اص سْٕٛجّٛداس ٔسٕٛٔیت ٞای ٔٙجش تٝ ٔش ،(ٚ دیٍش سْٕٛ 

 داضتٝ، ٕٞضٔاٖ تا ضیٛع تیٕاسی وشٚ٘ا ٚ سٛ ٔػشف اِىُ دست ساص ٚ ٔطشٚتات اِىّی لاچاق، تؼذاد ٔسٕٛٔیت ٞا ٚ ٔشي ٚ ٔیش ٘اضی اص اِىُ افضایص 99ٚ اتتذای ساَ  98ٔتاسفا٘ٝ دس اٚاخش ساَ 

، ٔشي ٘اضی اص ا٘ٛاع اِىُ )اتاَ٘ٛ، ٔتاَ٘ٛ ٚ سایش ا٘ٛاع اِىُ ٔا٘ٙذ ایضٚپشٚپیُ اِىُ( سا جضء ٔشي ٘اضی اص سٛء ٔػشف ٔٛاد لشاس  99ٚ  98الصْ تٝ روش است ساصٔاٖ پضضىی لا٘ٛ٘ی دس ساَ  است.

 .دادٜ است
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ٔشي ٘اضی اص ایٗ سٓ سٚ٘ذ غؼٛدی داضتٝ است. تطٛسی  تؼذادٔجذداً ،  95ساَ  اص .واٞص یافتٝ است 1395تا  1392ٔشي ٘اضی اص سٓ فسفیذ آِٛٔیٙیْٛ یا ٕٞاٖ لشظ تش٘ج اص ساَ ّی تطٛس و

آٔٛصش تیطتش دس صٔیٙٝ خطشات ایٗ ضشٚست ایٗ ٔٛضٛع ٘فش تاِغ ضذٜ است.  919ٚ  825، 630، 598 ،513تٝ تشتیة: 98تا  94سٓ فسفیذ آِٛٔیٙیْٛ، اص ساَ  ٔشي ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت ٞای وٝ

 سا تیاٖ ٔی داسد. تطذیذ تشخٛسد لضایی تا خشیذ ٚ فشٚش ٚ ػشضٝ آٖ  سٓ ٚ

، یه  96ساَ  دسٔیت ٞای ٘اضی اص لشظ تش٘ج ٔسٕٛ ٚ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ سٚ٘ذ ٕٞیٗتؼذاد ٔسٕٛٔیت ٞای ٘اضی اص لشظ تش٘ج ٔشاجؼٝ وٙٙذٜ تٝ تیٕاسستاٟ٘ای ٔشجغ ٔسٕٛٔیت ٞا دس وطٛس، ٘یض 

ٞای ٔشاجؼٝ ضذٜ تٝ  وُ ٔسٕٛٔیتدسغذ اص 1ٔشاجؼٝ ٚ  822، 1399ٚ دس ٘یٕٝ ٘خست ساَ  دسغذ 2/1، ٔشاجؼٝ 2036تا  98دس ساَ ، دسغذ 44/1،  ٔشاجؼٝ 2253تا تؼذاد  97دسغذ ٚ دس ساَ 

  سا ضأُ ٔی ضٛد.  تیٕاسستاٟ٘ا

  44/1کِ هَسد هشتَط تِ هسوَهیت تا قشظ تشًج تَدُ است.  2253 ، 1397دس سال  داًطگاُ ػلَم پضضکی کطَس 59هیت گضاسش ضذُ اص هَسد هسوَ 155520اص هیاى 

  اص کل هسوَهیت ّا سا ضاهل هی ضَد.دسصذ 

   2/1هسوَهیت تا قشظ تشًج تَدُ است. کِ  هَسد هشتَط تِ 2036،  1398سال داًطگاُ ػلَم پضضکی کطَس دس  57هَسد هسوَهیت گضاسش ضذُ اص   168851اص هیاى 

 اص کل هسوَهیت ّا سا ضاهل هی ضَد. دسصذ 

  هَسد هشتَط تِ هسوَهیت تا قشظ تشًج تَدُ است.  822،  1399داًطگاُ ػلَم پضضکی کطَس دس ًیوِ ًخست سال  57هَسد هسوَهیت گضاسش ضذُ اص   83553اص هیاى

 َد.دسصذ اص کل هسوَهیت ّا سا ضاهل هی ض 1کِ 
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ٚاسدات لشظ تش٘ج تٛسط  1385دس سطح وطٛس ٕٔٙٛع ٔی تاضذ ٚ اص ساَ  تٛصیغ ٚ خشیذ ٚ فشٚش ایٗ سٓٞٓ ٘ثایذ ٔطاٞذٜ ضٛد. چشاوٝ  تا لشظ تش٘ج ٚاضح است وٝ حتی یه ٔٛسد ٔسٕٛٔیت

اال ٚ اسص، واالی ٕٔٙٛػٝ تٝ ضٕاس ٔی سٚد ٚ خشیذ ٚ فشٚش ٚ استفادٜ آٖ ٔطَٕٛ ٔجاصات لشظ تش٘ج اص جا٘ة ستاد ٔثاسصٜ تا لاچاق و 1390ٚصاست جٟاد وطاٚسصی ٕٔٙٛع اػالْ ضذٜ است ٚ اص ساَ 

خطاب تٝ سیاست ٔحتشْ لٜٛ لضائیٝ ، ( 6/12/1396ٔٛسخ  1355/100)اسساَ ٘أٝ ای اص جا٘ة ٚصیش ٔحتشْ تٟذاضت ٚلت ) جٙاب آلای دوتش ٞاضٕی( ٘یض تا  1396ساَ ا٘تٟای دس است، 

جذی تشخٛسد ضٛد ٚ افشادیىٝ ایٗ ٔادٜ سٕی سا دس اختیاس ٔتماضیاٖ لشاس ٔی دٞٙذ، دس ٔشي ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت ٔػشف وٙٙذٌاٖ سٓ ضٝ وٙٙذٌاٖ ایٗ سٓ لاچاق تٝ ضىُ دسخٛاست ضذ تا تا ػش

لاچاق ص سٓ فسفیذ آِٛٔیٙیْٛ خٛاٞذ داضت. دس حاَ حاضش ضشیه ٔحسٛب ضٛ٘ذ ٚ ػٛالة لا٘ٛ٘ی ٚ ٔجاصات ٘اضی اص آٖ سا تپزیش٘ذ. ایٗ الذاْ ٘مص ٟٕٔی دس واٞص ػشضٝ ٚ ٔسٕٛٔیت ٘اضی ا

ٔؼذٚد ٚجٛد داسد ٚ تی اطالػی ٚ تی تٛجٟی خا٘ٛادٜ ٞا ٘سثت تٝ خطشات ٘اضی اص ٔػشف خاٍ٘ی ایٗ سٓ، ٔٛجة ضذٜ است وٝ ٔتاسفا٘ٝ وطٛس ٔا یىی اص دس دستشس ٕٞچٙاٖ لشظ تش٘ج 

 .س آٖ ٌضاسش ضذٜ استوطٛسٞایی تاضذ وٝ دس سطح د٘یا ٔشي ٘اضی اص ایٗ سٓ د

 

 هٌَکسیذ کشتي:

ٔسٕٛٔیت ٘اضی تا تٛجٝ تٝ آغاص فػُ سشٔا، تایذ تٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛجٝ تیطتشی ٕ٘ٛد.  ٚ دسغذ اص ٔشٌٟای ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت ٔی تاضذ 13تا  10ٔسٕٛٔیت ٘اضی اص ٔٙٛوسیذ وشتٗ ػأُ ٕٞٝ ساِٝ 

ٛص ٔا٘ٙذ تخاسی، آتٍشٔىٗ ٚ پىیج، دس وطٛس ٔا تسیاس ضایغ است. تا سػایت ٘ىات تسیاس سادٜ دس ضشٚع فػُ سشٔا ٔی تٛا٘یٓ خا٘ٛادٜ ٚ اص ٔٙٛوسیذ وشتٗ تٝ دِیُ  استفادٜ اص ٚسایُ ٌشٔایطی ٌاصس

 ػضیضإ٘اٖ سا اص تشٚص ایٗ ٔسٕٛٔیت ٔحافظت ٕ٘اییٓ. 

تا ٔٙٛوسیذ  تیاص ٔسٕٛٔ یٔشي ٘اض ٔسٕٛٔیت تا ٔٙٛوسیذ وشتٗ جاٖ خٛد سا اص دست دادٜ ا٘ذ.٘فش اص ٕٞٛطٙإ٘اٖ دس اثش  749، تؼذاد 1397٘فش  ٚ دس ساَ  766تؼذاد  1396ٔتاسفا٘ٝ دس ساَ 

  تٛدٜ است. ٘فش(  235)تؼذاد  1399ٚ دس پٙج ٔاٜ ٘خست ساَ  ٘فش( 784) تؼذاد  1398ساَ ٚ دس ٘فش(  177) تؼذاد 1397پٙج ٔاٜ ٘خست ساَ  وشتٗ
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 هسوَهیت داسٍیی:

 تا وٖٙٛ چٙا٘ىٝ دس ٕ٘ٛداس فٛق ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد، دسغذ ٔشي ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت داسٚیی واٞص یافتٝ است.  1395اص ساَ وطٛس  یلا٘ٛ٘ یساصٔاٖ پضضىتش اساس آٔاس تذست آٔذٜ اص 

دسغذ اص  40 ِٚیٗ ػّت ٔشاجؼٝ تٝ تخص ٔسٕٛٔیت ٞا ٔی تاضذ ٚ تا سمفتش اساس آٔاسٞای دسیافت ضذٜ اص تیٕاسستاٖ ٞای ٔشجغ ٔسٕٛٔیت دس وطٛس، ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد وٝ ٔسٕٛٔیت داسٚیی ا

فشد تٝ لػذ خٛدوطی الذاْ تٝ ٔػشف داسٚ دس ٔشاجؼاٖ ٔسٕٛٔیت تٝ تیٕاسستاٖ ٞای سشاسش وطٛس تا داسٚ ٔسْٕٛ ضذٜ ا٘ذ. ٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ است وٝ اغّة ایٗ ٔٛاسد ٔسٕٛٔیت تؼٕذی ٔی تاضذ ٚ 

 ٕٛدٜ است. ٔمادیش تاالتش اص دٚص دسٔا٘ی ٘

داسٚٞای ، ٔخذس شیغ ٟایٔسىٙداسٚٞای ٌشٜٚ تٙضٚدیاصپیٗ، ػٕذٜ تشیٗ داسٚٞایی وٝ ٔٙجش تٝ ٔسٕٛٔیت داسٚیی ضذٜ ا٘ذ ػثاستٙذ اص: دس ٌضاسش تذست آٔذٜ اص دا٘طٍاٜ ٞا ٔالحظٝ خٛاٞیذ وشد وٝ 

 . CNSیٙی ٚ ٔحشن داسٚٞای آٔفتأی ٚ لّث یٚ داسٚٞا ٗیٛوسیٍد، داسٚٞای آ٘تی سایىٛتیهضذافسشدٌی، 

صش دسٔاٖ ٔسٕٛٔیت ٞا تش ای دا٘طجٛیاٖ تا تیاٖ ایٗ آٔاس، ٘ٝ تٟٙا ضشٚست فشًٞٙ ساصی ٚ آٔٛصش ػٕٛٔی تذیٟی تٝ ٘ظش ٔی سسذ، تّىٝ آٔٛصش تخػػی تٝ ٌشٜٚ پضضىی ٚ اجثاسی ضذٖ آٔٛ

ٕٞیٗ است تا تا یادآٚسی ٘ىات تسیاس سادٜ ای، جأؼٝ سا تطٛیك تٝ ا٘جاْ ٚ سػایت آٖ ٕ٘اییٓ ٚ  پضضىی ضشٚست ٔی یاتذ. ٞذف ٔا اص تشٌضاسی ٞفتٝ پیطٍیشی اص ٔسٕٛٔیت ٞا دس ٞش ساَ ٞٓ

 تتٛا٘یٓ ٔٛاسد ٔسٕٛٔیت سا تٝ حذالُ تشسا٘یٓ.
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 مرگ واضی از مسمًمیت در کطًر ما در مردان اتفاق می افتذ بیطتر
ایٗ دس حاِی است وٝ تٝ ٘مُ اص ساصٔاٖ پضضىی دسغذ آٖ دس ص٘اٖ سخ ٔی دٞذ. 20دسغذ اص ٔٛاسد ٔشي ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت دس ٔشداٖ ٚ  80 تمشیثا ٘مُ اص ساصٔاٖ پضضىی لا٘ٛ٘ی وطٛس، ٔتاسفا٘ٝتٝ 

تفىیه جٙسی تیٕاساٖ ٟای ٔشداٖ تا ٔٛاد خطش٘اوتش ٚ تا ضذت تیطتشی تشٚص ٔی وٙذ. ِٚی چٟاس تشاتش ص٘اٖ است. یؼٙی ػٕذتاً ٔسٕٛٔیتسٝ تا لا٘ٛ٘ی وطٛس، ٔشي ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت دس ٔشداٖ 

 وٝ تٝ تیٕاسستاٖ ٞای ٔشجغ ٔسٕٛٔیت ٞا ٔشاجؼٝ ٔی وٙٙذ اص اٍِٛی ٔطاتٟی دس وُ وطٛس تثؼیت ٕ٘ی وٙذ.  ٙیٔسٕٛٔی

 

              
 

هشگ ًاضی صى هی تاضٌذ ایي دس حالی است کِ  ٪44اص هشاجؼِ کٌٌذگاى هشد ٍ  ٪56ػوذتا  1398دس سال  دس سطح کطَس،ی هشجغ هسوَهیت دس تیواسستاًْاالصم تِ رکش است 

 . اص هسوَهیت دس هشداى تسیاس تیطتش است

 سال تَدُ اًذ.  12کَدکاى صیش ٪ آنها 14تا  ٪12  هسوَهیي تضسگسال ٍ٪ 88تا   ٪86یؼٌی تِ لحاظ پشاکٌذگی سٌی، ػوذتا هسوَهیي هشاجؼِ کٌٌذُ تِ تیواسستاى 
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 بخص ديم:

  9813آمار مسمًمیت َای مراجعٍ ضذٌ بٍ بیمارستاوُای مرجع مسمًمیت در کطًر در سال 
 سا ا٘جاْ داد٘ذ. ؼٝ ضذٜ تٝ تیٕاسستاٟ٘ای وطٛساسساَ تٝ ٔٛلغ آٔاس ٔسٕٛٔیت ٞای ٔشاجآٟ٘ا ٔؼاٚ٘ت ٞای غزا ٚ داسٚی دا٘طٍاٜ ػّْٛ پضضىی وطٛس وٝ  63دا٘طٍاٜ اص 57 ضٕٗ تطىش اص ٕٞىاسی

وٝ تٝ جض چٙذ دا٘طٍاٜ وٛچه، وّیٝ دا٘طٍاٜ تٝ اطالع ٔی سسا٘ذ ایٗ آٔاس تٝ طٛس تمشیثی ٘طاٖ دٞٙذٜ وُ ٔسٕٛٔیت ٞای ٔشاجؼٝ ضذٜ تٝ ٔشاوض دسٔاٖ ٔسٕٛٔیت دس سطح وطٛس ٔی تاضذ. چشا

 د ٔشوضی اسساَ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.ٔسٕٛٔیت سا تٝ ستا 99ٚ ٘یٕٝ ٘خست  98ٞا آٔاس ساَ 

ٛا٘ذ اص ایٗ آٔاس تشای اسائٝ ٌضاسش وّی اص ٚضؼیت ٞشچٙذ دس تشخی ٔٛاسد تٝ دِیُ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاضتٗ آٔاس اسساِی تا ِیست ٔٛسد دسخٛاست ستاد، تجٕیغ آٔاس ٔیسش ٘ثٛد. تطٛس وّی دا٘طٍاٜ ٔی ت

دا٘طٍاٜ ػّْٛ پضضىی دس سشاسش وطٛس ٔسٕٛٔیت ٞا سا تا تفىیه ػأُ ٔسٕٛٔیت صا  57تؼذاد  1398دٜ ٕ٘ایذ. دس ساَ ٔسٕٛٔیت ٞا ٚ آٌاٞی اص ٔٛاسد ضایغ ٔا٘ٙذ ٔسٕٛٔیت داسٚیی استفا

سچ ٚ ٌیاٞاٖ اد اػتیادآٚس ٔخذس ٚ ٔحشن، لاٌضاسش ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٝ تٝ ایٗ ضشح ٔی تاضذ: ٔسٕٛٔیت غزایی، ٔسٕٛٔیت داسٚیی، ٌضش جا٘ذاساٖ سٕی، سْٕٛ ٚ ٔٛاد ضیٕیایی، ٔٙٛوسیذ وشتٗ، ٔٛ

، تیطتشیي هسوَهیت هشتَط تِ تشتیة هشتَط تِ داسٍ، سوَم ٍ 1398هَسد هسوَهیت هشاجؼِ ضذُ تِ تیواسستاًْا دس سال  168851اص هیاى سٕی. ٕٞا٘طٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد 

 هَاد ضیویایی، تشکیثات اػتیاد آٍس، گضیذگی، الکل ٍ غزا تَدُ است.
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  64706اص ٔیاٖ   1398(، دس ساَ  تِ تفکیک اسائِ کشدُ تَدًذدا٘طٍاٜ وطٛس) وٝ آٔاس ٔسٕٛٔیت داسٚیی سا  57دس تشسسی ٞای تٝ ػُٕ آٔذٜ تش اساس آٔاس اسساِی  هسوَهیت داسٍیی:

داسٍّای هسکي غیش هخذس ٍ سپس داسٍّای ضذافسشدگی ٍ ٔی تاضذ. داسٍّای دستِ تٌضٍدیاصپیي ّا تالف صیاد، ٔٛسد ٔسٕٛٔیت تا ا٘ٛاع داسٚٞا، اغّی تشیٗ ػأُ ٔسٕٛٔیت داسٚیی تا اخ

 اس٘ذ. دس ستثٝ تؼذی لشاس ٔی ٌیش٘ذ. ٔسٕٛٔیت تا دیٍٛوسیٗ ٞای لّثی، آ٘تی تیٛتیه ٞا ، داسٚٞای وٛستٖٛ ٚ وٙتشاسپتیٛٞا ضیٛع وٕتشی د ّا کیکَتیسا یآًتٍ   CNS یٍ هحشکْا يیآهفتاه

تشاهادٍل ٍ هتادٍى دس ایي دستِ، ػاهل اسفا٘ٝ تایذ تٛجٝ وشد وٝ دس دستٝ تٙذی داسٚیی، دیٍش داسٚٞایی وٝ دس دستٝ ٔخذس لشاس داس٘ذ دس تخص ٔٛاد ٔخذس ٚ ٔحشن طثمٝ تٙذی ضذٜ ا٘ذ ٚ ٔت

 .ضایغ تشیي ػاهل هشاجؼِ هسوَهیت تِ تیواسستاًْا هی تاضٌذاصلی هسوَهیت ّستٌذ. دس ًتیجِ هی تَاى ًتیجِ گشفت هسوَهیت داسٍیی دس حال حاضش تِ حق 

داسٚیی یا اطالػات ٔطىٛن ، تخص ػٕذٜ اص  دس جذَٚ ریُ دسغذ ضیٛع ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی سا دس تیٕاسستاٟ٘ای وُ وطٛس ٔطاٞذٜ ٔی ٕ٘اییذ. ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد تٝ دِیُ ػذْ ثثت غحیح دستٝ

 طخع دستٝ تٙذی ضذٜ است وٝ دلت تیطتش ٚاحذ آٔاس تیٕاسستاٟ٘ا سا طّة ٔی وٙذ.ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی دس دستٝ سایش ٚ ٘أ
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 ضیَع هسوَهیت ّای داسٍیی دس کطَس

 
 1398تؼذاد هسوَهیت داسٍیی 

 تؼذاد هسوَهیت داسٍیی

 1399ًیوِ ًخست 

 26462 64706 کطَس داًطگاُ 57تؼذاد هسوَهیت دس 

 
 َهیت داسٍییدسصذ هسو 1398دسصذ ضیَع هسوَهیت داسٍیی 

 1399ًیوِ ًخست 

 35.8 30.3 تٌضٍدیاصپیي

 17.2 15.9 هسکي غیش هخذس

 8.5 8.3 ضذ افسشدگی

 CNS 4.4 4.2آهفتاهیي ٍ هحشکْای 

 4.1 4.2 آًتی سایکَتیک

 2.8 3.7 دیگَکسیي ٍ داسٍّای قلثی

 2.8 2.7 آًتی تیَتیک

 1.7 1.8 کٌتشاسپتیَ

 0.9 0.9 کَستَى

 11.0 8.5 سایش
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غشتی ٍ اص ًظش تؼذاد هسوَهیت ّای داسٍیی هشاجؼِ ضذُ تِ تیواسستاًْا، داًطگاُ ّای ضْیذ تْطتی، هطْذ، گیالى، هاصًذساى، آرستایجاى تا تٛجٝ تٝ ٕ٘ٛداسٞای فٛق ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد  

 تا ّفت ّضاس هَسد( ّضاس صاتل تیطتشیي هشاجؼات سا تِ خَد اختصاظ دادُ است. )سِ

 دسصذ(. 60تِ است )دس حذٍد دسصذ هسوَهیت ًاضی اص داسٍ ًسثت تِ کل هسوَهیت ّا دس داًطگاُ ّای هاصًذساى، آتاداى، گیالى، گلستاى ٍ اسفشایي تاالتشیي دسصذ سا داض
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 مىًکسیذ کربه:
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تؼذاد . ایٗ دس حاِیست وٝ ضَد تاالتشیي دسصذ هسوَهیت ًاضی اص هٌَکسیذ کشتي هشتَط تِ داًطگاُ هشاغِ، خویي، سوٌاى، ضاّشٍد، صًجاى ٍ گٌاتاد هی تاضذٕٞا٘طٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی 

 تَط تِ هٌَکسیذ کشتي دس داًطگاُ ّای اسٍهیِ، هطْذ، هشاغِ ٍ تیشجٌذ تاال هی تاضذ.هشاجؼیي هش
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 مًاد مخذر ي محرک:
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تشیي ػاهل هسوَهیت تا هَاد هخذس ٍ هحشک، تا اختالف صیاد اص دیگش اصلی ، 1399٘یٕٝ ٘خست ٚ   1398دا٘طٍاٜ وطٛس، دس ساَ  57دس تشسسی ٞای تٝ ػُٕ آٔذٜ تش اساس آٔاس اسساِی 

 ػَاهل هخذس ٍ هحشک، داسٍّای هتادٍى ٍ تشاهادٍل تَدُ است. تشیاک ٍ ضیطِ ٍ سپس هشفیي، حطیص ٍ ّشٍئیي دس سدُ ّای تؼذی قشاس داسًذ. 
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تؼذاد کل هَاسد هسوَهیت ػَاهل هخذس ٍ هحشک هشاجؼِ ضذُ 

کل کطَس داًطگاُ دس 57تِ   

 8933ویمه وخست 8931

32861 16630 

 سال

تعذاد موارد مسمومیت 

  عوامل مخذر و محرک

8931 

درصذ موارد مسمومیت 

  عوامل مخذر و محرک

8931 

تعذاد موارد مسمومیت 

  عوامل مخذر و محرک

8931ویمه وخست  

موارد مسمومیت درصذ 

  عوامل مخذر و محرک

8931ویمه وخست  

 37.9 5527 37.6 12361 متادون

 20.4 2974 22.1 7274 ترامادول

 19.8 2896 19.6 6446 تریاک

 7.5 1099 6.9 2283 شیشه

 6.9 1014 5.3 1736 مورفیه

 4.0 583 3.3 1092 حشیش

 2.7 390 2.7 877 هروئیه 

 0.4 57 0.5 148 سایر
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گضش ًاضی اص سگ کٌاس گزاضتِ ضذُ دا٘طٍاٞی وٝ ٌضاسش سا تٝ تفىیه ٘ٛع ٌضیذٌی اسساَ وشدٜ تٛد٘ذ،  57اص ٔیاٖاضی اص ٌضش جا٘ٛساٖ سٕی، دسخػٛظ ٔسٕٛٔیت ٞای ٘گسش جاوًران سمی: 

 تثٝ ٞای تؼذی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.، ٔاس ٚ ص٘ثٛس ٚ سایش جا٘ذاساٖ سٕی دسیایی دس سدصذ اص گضیذگی ّا تا ػقشب است 68تا  63ٍ ساالًِ  تقیِ گضش ّا ػوذتا گضش ػقشب هی تاضذٚ  است

 

هسوَهیت ًاضی اص 

 گضیذگی

تؼذاد گضیذگی دس 

1396 
 دسصذ

تؼذاد گضیذگی دس   

1397 
 دسصذ

تؼذاد گضیذگی دس 

1398 
 دسصذ

تؼذاد گضیذگی دس 

 1399ًیوِ ًخست 
 دسصذ

 68.3 10119 63.6 12938 65/3 14203 62/9 3685 ػقشب

 15.9 2353 16.0 3261 16/5 3597 22/2 1302 هاس

 12.9 1913 1402 2884 12/3 2679 14/3 837 صًثَس

 1.0 141 1.8 367 4/2 527 0/0 0 جاًذاساى دسیایی سوی

 1.8 272 2.4 489 3/5 759 0/6 37 سایش

 100.0 14805 100/0 20355 100/0 21765 100/0 5861 جوغ
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ٍ سپس هاسّای سوی هی تاضذ.  ػقشبػوذتا هشاجؼات هشتَط تِ هسوَهیتْا ، ًاضی اص گضش جاًَساى سوی خصَصا  هٌاطق گشهسیشًطَس کِ دس ًوَداس تاال هطاّذُ هی ضَد دس ّوا

 ایي هَضَع ضشٍست تاهیي پادصّش سن ػقشب ٍ هاسّای تَهی سا دس ایي هٌاطق ًطاى هی دّذ.
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  مسمًمیت ضیمیایی:

دا٘طٍاٜ  57دسخػٛظ سوَم فلضی ٍ قشظ تشًج  -هشگ هَش -الکل -هَاد ًفتی -هٌَکسیذ کشتي -هَاد ضَیٌذُ خاًگی -حطشُ کص ّا ٔسٕٛٔیت تا ٔٛاد ضیٕیایی ضأُ: ٌضاسش

 1399ٔاٜ ٘خست ساَ  6ٔسٕٛٔیت تا ٔٛاد ضیٕیایی دس  ٔٛسد 19507ٚ  1398ٔٛسد دس ساَ   35964،  97ٔٛسد دس ساَ  33361،  96ٔٛسد ٔسٕٛٔیت دس ساَ  6905تشسسی ضذٜ است.  ٚ اص ٔیاٖ 

تٗ، لشظ ٔسٕٛٔیت تا اِىُ تیطتشیٗ ٔشاجؼٝ تٝ تیٕاسستاٖ سا داضتٝ ٚ پس اص آٖ حطشٜ وص ٞا)سْٕٛ دفغ آفات ٘ثاتی(، ضٛیٙذٜ ٞای خاٍ٘ی، ٔٙٛوسیذ وشاطالػات جذَٚ ریُ تذست آٔذٜ است. 

 ػٛأُ ضیٕیایی ٞستٙذ وٝ ٔٙجش تٝ ٔسٕٛٔیت ضذٜ ا٘ذ. تش٘ج، سْٕٛ فّشی ٚ ٔشي ٔٛش ٚ ٔٛاد ٘فتی، دیٍش

 

 

 
 1399ًیوِ ًخست  1398 1397 1396

 %38.9 %29.0 %27.6 %25 الکل

 %9.6 %10.7 %12.1 %15 حطشُ کص ّا

 %12.2 %8.5 %8.1 %10 هَاد ضَیٌذُ خاًگی

 %3.1 %7.8 %8.4 %14 هٌَکسیذ کشتي

 %3.0 %4.1 %4.2 %4 هَاد ًفتی

 %3.7 %3.7 %4.3 %5 هشگ هَش

 %2.3 %2.3 %1.9 %6 سوَم فلضی

 %4.2 %5.7 %6.8 %3 قشظ تشًج

 %23.3 %33.9 26.7 %17 سایش

 19508 35964 33361 6905 جوغ هَاد ضیویایی
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ٕٞضٔاٖ تا ضیٛع  1399ٚ ٘یٕٝ ٘خست  1398دس ساَ  سد.هسوَهیت صا دس کطَس تیطتشیي هشاجؼِ سا تِ تیواسستاى دا ػاهل ضیویاییالکل تِ ػٌَاى ًخستیي الف: مسمًمیت با الکل: 

سٕٛٔیت ٘اضی اص ٔػشف خٛساوی ٔطشٚتات اِىّی تیٕاسی وشٚ٘ا، ٚ استفادٜ ٚسیغ ٔشدْ اص اِىُ تٝ ػٙٛاٖ ٔادٜ ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ، ٔسٕٛٔیت ٞای اتفالی ٘اضی اص ٔػشف خٛساوی اِىُ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔ

دسصذ اص هَاسد  6هَسد یؼٌی 10500، دس حذٍد 1398داًطگاُ ػلَم پضضکی کطَس، دس سال  57هَسد هسوَهیت گضاسش ضذُ اص 169000ٍ هتاسفاًِ اص هیاى دست ساص تسیاس ضایغ ضذ 

 اص کل هسوَهیت ّا تِ تیواسستاًْا هشاجؼِ کشدُ اًذ. ٪9هسوَهیت تا الکل یؼٌی  7583هَسد هسوَهیت،  84000، اص هیاى 1399هسوَهیت پذس ًیوِ ًخست سال 
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 مسمًمیت با قرظ بروج
د ٔسٕٛٔیت تا لشظ تش٘ج دس تیٕاسستاٖ ِمٕاٖ حىیٓ ٔسٕٛٔیت تا لشظ تش٘ج ٔتاسفا٘ٝ دس استاٖ ٞایی وٝ وطاٚسصی ٚ وطت ٚ ٍٟ٘ذاسی تش٘ج ٚ ٌٙذْ دس آٟ٘ا سٚ٘ك داسد، ضایؼتش است. تیطتشیٗ تؼذا

ذ، تثشیض، اسدتیُ ٚ تٟشاٖ تیطتشیٗ طٍاٜ ضٟیذ تٟطتی( تٝ ػٙٛاٖ تضسٌتشیٗ ٔشوض وٙتشَ ٚ دسٔاٖ ٔسٕٛٔیت ٞای ضٟش تٟشاٖ، ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد. دا٘طٍاٜ ٞای ٔاص٘ذساٖ ٚ ٌیالٖ، ٔطٟتٟشاٖ)دا٘

 ٔشاجؼات ٔسٕٛٔیت تا لشظ تش٘ج سا داس٘ذ. 
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  قارچ سمی: 

ٔٛسد، دس ساَ  1726تؼذاد  1397ٔٙجش تٝ فٛت، ٘اسسایی وثذ ٚ تستشی ضذٖ تسیاسی اص ٕٞٛطٙاٖ ضذٜ است. دس ساَ   96ٔسٕٛٔیت تا لاسچ سٕی دس وطٛس ٔا ضایغ است، خػٛغا دس تٟاس ساَ 

دا٘طٍاٞی وٝ ٔسٕٛٔیت تا لاسچ سٕی ٌضاسش ٕ٘ٛدٜ  20سٕی تٝ تیٕاسستاٟ٘ا ٔشاجؼٝ ضذٜ است وٝ اص ٔیاٖ  ٔٛسد ٔسٕٛٔیت تا لاسچ 128تؼذاد  1399ٔٛسد ٚ دس ٘یٕٝ ٘خست ساَ  365تؼذاد  1398

ستاى، لش تیواسستاى فیشٍصگش تْشاى،هشتَط تِ  1399هاُ ًخست سال  6ٍ دس  ٍ تیواسستاى فیشٍصگش تْشاى اسدتیل، لشستاى ، اسٍهیِهشتَط تِ  1398تیطتشیي هسوَهیت دس سال ا٘ذ، 

 تَدُ است. ٍهیٍِ اس
ٌّستاٖ، ِشستاٖ، اسٚٔیٝ ٚ ص٘جاٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ وشٔا٘طاٜ، اسٚٔیٝ، ٔٛسد ٔسٕٛٔیت ٘اضی اص لاسچ سٕی دس ٕٞٛطٙا٘ی وٝ دس ٔٙاطمی ٔا٘ٙذ  450تا  300ٕٞا٘طٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد ٕٞٝ ساِٝ 

 تشٚص ٔی ٕ٘ایذ وٝ تا آٔٛصش ػٕٛٔی ، ایٗ ٘ٛع ٔسٕٛٔیت لاتُ پیطٍیشی خٛاٞذ تٛد

 

 هسوَهیت تا قاسچ سوی
 دسصذ 1398تؼذاد  دسصذ 1397 تؼذاد دسصذ 1396تؼذاد

تؼذاد ًیوِ 

 1399ًخست 
 دسصذ

 2.3 3 17 62     اسدتیل

 13.3 17 20.8 76 5.4 188 11 167 اسٍهیِ

     0.2 5   اسذآتاد

 6.3 8       اصفْاى

     0.2 5 0 1 اَّاص

 35.9 46 16.7 61 0.11 2   ایشاى

 0.8 1 1.1 4 0.6 22 0 0 مایال

   0.3 1     اسفشایي

 1.6 2   0.1 3 0 3 ضاّشٍد

   1.1 4 0.3 10 1 8 قضٍیي

 2.3 3 1.4 5  15 0 0 تثشیض

 3.1 4 4.1 15 0 0 5 82 کشدستاى

 گیالى
  

    5 3.9 

   1.9 7 12.5 432 26 402 گلستاى

 19.5 25 15.9 58 10.9 375 26 407 لشستاى

     0 0 1 9 یاسَج
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     13.4 461 30 461 کشهاًطاُ

   4.1 15 0.2 4   هطْذ

   1.5 2     هاصًذساى

 2.3 3 5.2 19 2.2 38   ضْیذتْطتی

 ضْشکشد
  

15 0.8 11 3 3 2.3 

   1.4 5 0.05 1   سثضٍاس

 سوٌاى
  

    1 0.8 

 سفسٌجاى
  

  1 0.3   

 صًجاى
  

111 6.4 6 1.6 3 2.3 

 خَی
  

18 1.04 7 1.9   

     0.17 3   جْشم

         خلخال

     0.2 4   تْشاى

   0.8 3 0.5 9   تَضْش

 0.8 1 0.8 3     تیشجٌذ

 0.8 1       تجٌَسد

 1.6 2       ّوذاى

  128  365  1726  1540 جوغ کل

 

 دفتر وظارت ي پایص مصرف فرآيردٌ َای سالمتتُیٍ ضذٌ در 

 9811ماٌ آبان 

 

 س:آها هٌاتغ 

 ٔؼاٚ٘ت غزا ٚ داسٚی دا٘طٍاٜ ٞای ػّْٛ پضضىی وطٛس، تیٕاسستاٟ٘ای ٔشجغ ٔسٕٛٔیت ، ساصٔاٖ پضضىی لا٘ٛ٘ی وطٛس




