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 در ارتباط با ايام نوروز )تعطيالت عيد(و پيشگيري از مسموميت ها هاي دارويي توصيه 

اطالع رساني داروها و سموم، ضمن تبریك به مناسبت فرا رسيدن سال نو و ایام نوروز، براي كليه هموطنان گراميي ررزوي   ستاد مركزي

ر ایيام تويييالت دييد جلي  د دارویيي وز برخيي مشيكالت موميولسالمت مي نماید و توجه شما را به نكات ذیل جهت پيشگيري از بر

 :  نمایدمي

 پيش از عيد 

 نورروز   استقبال از عيددر    و پيشگيري از مسموميت ييتوصيه هاي دارو

 :سامان دهي قفسه دارويي خانه

ربت نيمه مصرف شيده مواجيه كپسول و یا ش  ،قرصدارو محتوي  با كيسه هاي  زل  ادر منضمن انجام خانه تكاني و گردگيري ديد، حتماً  

 د:يد شد. توصيه مي شود به شكل زیر جوبه یا قفسه دارویي خود را سر و سامان دهيخواه

ریخته و از داروساز مسئول فنيي زباله كيسه  ( داروهایي كه تاریخ انقضاء رنها فرا رسيده است، از بسته بندي اصلي خارج نمائيد و داخل1

بهتير ن رنها در زباله هستيد، دورریختكه مجار به ي یداروهابراي جلوگيري از مصرف نابجاي پرسش نمایيد.  داروخانه نحوه امحاي دارو را  

مانع مصرف داروها توسط كودكيان و ... مخلوط نمایيد تا ظاهر ناخوشایند رن  است قرص ها و كپسولها را با زباله هاي تر مانند تفاله چاي

  شود.

انتهاي ورقيه هياي رلومينييومي بسيته بنيدي ر دیخ شمسي یا ميالدي روي جوبه مقوایي داروها، همچنين موموال به تار( تاریخ انقضاء  2

و یا و كرم    روي انتهاي تيوب پماد  بر  پمادها و كرمهاي موضويقرصها و كپسول ها، بر روي شيشه رمپول و ویالهاي تزریقي و درخصوص  

 ذشته قابل استفاده نيستند و باید دور ریخته شوند.داروهاي تاریخ گ .حك شده استروي جوبه مقوایي رنها 

 ينحيوه امحياي داروهيا در فاضالب خالي كرده و شيشه هاي رن را دور بریزید.اگر رنتي بيوتيك نيستند  ا  ري تاریخ گذشته  ( شربت ها3

 .تاریخ گذشته و بي استفاده در منزل را از داروسازان بپرسيد

 ماه گذشته است دیگر استریل نمي باشند و باید دور ریخته شوند. یكب رن ( قيره هاي چشمي كه از باز شدن در4

 اي جمع روري و بر اساس توصيه داروسازان دور ریخته شود.كيسه ، مي بایست در ( رمپولها و سرنگ هاي تاریخ گذشته5

مياه پيا از بيازكردن درب  24مياه تيا  6از  كرمها و فررورده هاي ررایشي و بهداشتي هم داراي تاریخ انقضایي )بسته به نوع فررورده((  6

)بسيياري از روي بسته بندي فررورده ترسيم مي شيود.  تصویر یك قوطي با درب باز شدهیك ددد در كنار ظرف مي باشند كه به صورت 

 بود از مدت ادالم شده بر روي بسته بندي، در صورت استفاده ایجاد دوارض مي نمایند.( لوازم ررایشي

قابل دودت به داروخانه و مراكيز مشيابه نميي باشيد و نرسيده است ولي استفاده اي در منزل ندارد  فرا  كه تاریخ انقضاء رنها    ( داروهایي7

 . به نحو صحيح دور ریخته شوندبهتر است 
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دسترسيي بيه ممكن است در ایام توييالت ديد دسترسي شما به داروخانه هاي روزانه به دليل توييلي رنها مقدور نباشيد وليي هميشيه 

 لذا باید توجه كرد: فوال مي باشد وجود دارد. داروخانه هاي شبانه روزي و برخي داروخانه هایي كه به صورت شيفت از پيش تويين 

( چنانچه شما و یا بستگانتان، به دليل ابتال به بيماري مزمن، دارویي را به صورت مرت  مصرف مي كنييد، ميميئن شيوید دارو را 8

داروهاي ضد تشنج، داروهاي بيماریهياي تا پایان توييالت و ضمن سفر در اختيار دارید. چرا كه بسياري از داروها مانند    به حد نياز و 

قلبي و فشارخون، داروهاي ضد افسردگي و اختالالت دصبي، داروهاي ضد دیابت و چربي خون و برخي داروهاي مسكن و همچنين رنتي 

 قيع ناگهاني این داروها، بيمار را دچار مشكل خواهد كرد.  بيوتيك ها، باید مرت  مصرف شوند و

 نظافت منزل:

پيش از شروع توييالت نوروز، بر اساس سنتي قدیمي، نظافت و شستشوي خانه ها رغاز مي شود. دالوه بر رنكه باید مراق  باشييم دچيار 

دون رگاهي از مواد شوینده و پاک كننده شيميایي مي توانيد حوادثي مانند سقوط از ارتفاع نشویم، باید توجه داشت كه استفاده نابجا و ب

 بنابراین با ردایت نكات زیر سالمت خود را تضمين نمایيد:  خيرات جبران ناپذیري را ایجاد نماید.

سيپا   در نور كافي برچسب روي بسته بندي را مطالعه نمودهو شوینده  در هنگام استفاده از فررورده هاي شيميایي  هميشه   .1

 .تاریكي مي توانند خيرناک باشد استفاده از داروها و مواد شيميایي د رنمائيد.  مصرف 

مخصوصا در محيط هاي كوچك مانند سرویا بهداشتي در هنگام استفاده از مواد شيميایي و فررورده هاي شوینده و پاک كننده،   .2

بسيياري از ایين ي در محيط جریان داشيته باشيد. تا هوا به خوب و هواكش را روشن نماييدپنجره ها را باز كنيد  در و  و حمام،  

 تركيبات بخارات سمي ایجاد مي كنند كه به مخاط دهان، بيني و ریه صدمه مي زند.

و درصورت امكيان،  دستکش الستيکي ، كفش جلوبستهاستفاده از تركيبات شوینده و پاک كننده از نظافت سيوح و   در زمان  .3

 .استفاده نمایيد  ماسک

جداً خودداري كنيد. بخارات و گازهاي ناشييي  و لک بر    واد شيميايي مانند جوهر نمک و مواد سفيد كنندهاز اختالط م   .4

 از اين اختالط بسيار سمي و خفه كننده مي باشند.

سموم حشره كيش و جونيده كيش الک پاک كن، بسياري از داروها و محصوالت خانگي مانند جوهر نمك، مواد شوینده و لك بر،   .5

موش(، تينر، ضدیخ، بنزین و نفت مي توانند در صورت بلويده شدن و تماس با پوست و چشم و یا در صيورت تينفا،   )مانند مرگ

 سمي باشند.بسيار 

هيچ ظرف دربسته اي از دسترسي كودكيان در  و دقت نمایيد كه هميشه پا از استفاده از مواد شيميایي سریواً درب رن را ببندید .6

 امان نيست.
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و یا مركز اطالع رسياني 115، با مركز اورژانا و یا استنشاق نمود را بلويد و سمي ماده اي غير خوراكي  دیكان شمانزدر صورتيكه    .7

 تماس بگيرید. 190داروها و سموم 

را هميشيه در ظيرف اصيلي رن نگهيداري و داروها خصوصاً شربت ترک ادتياد متادون  محصوالت شيميایي و شوینده، نفت و بنزین .8

. ایين دميل سيب  خيورده اين فرآورده ها را در ظرف مواد خوراكي )مانند بطري نوشابه( نگهداري نکنيد هيچگاهكنييد.  

 و مسموميت شدید ایشان خواهد شد.شدن اشتباهي این مواد توسط كودكان  

 

 در سفر

 عيد نورروز   ايام تعطيالتتوصيه هاي دارويي و پيشگيري از مسموميت، در 

مراه داشته باشيد چه بسا تا زمان پيدا كردن داروخانه در مقصد، بيراي تهييه دارو دچيار مشيكل در طي سفر داروهاي خود را ه (1

 شوید.  

قيار، كشتي و یا هواپيما، دچار سرگيجه و حالت تهوع ميي شيوید، بيه خياطر داشيته باشييد بيا ،  چنانچه ضمن حركت اتومبيل (2

سيادت یكبيار   6تا    4ز شروع سفر و تكرار یك قرص هر  نيم سادت قبل اميلي گرمي دیمن هيدرینات،    50قرص    2یا    1مصرف  

سيادت نبایيد  24را برطرف كرد. باید توجه داشت كه در طيول   تهوع و سرگيجه  ،، مي توان دوارض ناشي از حركتسفردر طي  

 با داروساز یا پزشك مشورت نمایيد.ر صورت بارداري یا شيردهي،  د ددد قرص مصرف شود. 8بيشتر از 

سفر مي كنيد، از همراه بيردن داروهياي رراميبخش ماننيد و یا دربستان )دبي، شارجه، ابوظبي(  رات متحده دربيچنانچه به اما  (3

( و تركيبيات ، اكسپكتورانت كيدئينداروهاي دیازپام، اگزازپام، لورازپام و...، داروهاي مسكن كدئين دار )مانند استامينوفن كدئين

 انين این كشور، متهمين به حمل این داروها با مجازات سنگيني مواجيه خواهنيد بيود.روانگردان جداً اجتناب نمائيد. براساس قو

در صورت نياز به مصرف این داروها، نسخه پزشك موالج را همراه داشته باشيد و یا نسبت بيه جيایگزیني داروهيا بيا پزشيك یيا 

 داروساز مشورت نمایيد.

)ماننيد مننییيت فر مي كنيد ميمئن شوید كه ریا تزریق واكسن خاصيي چنانچه به برخي از كشورهاي افریقایي و یا رسيایي س  (4

  پيش از سفر مورد نياز است یا خير.ویا ت  زرد( 

و  ، پشه بند، حشيره كيش هياي خيانگي و یيا پميادو استوایي  جهت پيشگيري از گزش حشرات در محيط هاي گرم و مرطوب  (5

 دافع حشرات همراه داشته باشيد. اسپري

پوشيك،   خصوصاً در مورد خانواده هایي كه فرزند خردسال دارند، همچنين همراه داشتن  ،وبه كمك هاي اوليههمراه داشتن ج  (6

قيره و یا شربت مولتي ویتامين  شربت سرماخوردگي، داروهاي بدون نسخه مانند شربت ت  بر،درجه ت ،  شيرخشك شيرخوار،  

 كه كودک در حال مصرف مي باشد در طي سفر ضروري مي باشد.دیگر داروهایي   و ، پماد سوختگي، پنبه و گاز استریلرهن  و
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نحوه نگهداري داروها را از دكتر داروساز، هنگام تحویل گرفتن دارو از داروخانه بپرسيد و هيچگاه داروهاي خود را در اتيومبيلي   (7

یخ و مراه با هاروهاي یخچالي را قرار ندهيد. د )حتي در زمستان( و یا در شيشه دق  اتومبيل  كه زیر نور رفتاب پارک شده است

 حمل نمایيد.  نگه مي دارندخنك ي كه دارو را ظروفدر داخل یا  

 تزریق شده باشد.هاي رن یادروركرونا و واكسن مي بایست  ، و انتشار بيماري  براي پيشگيري از ابتال به بيماري كرونا (8

هاي مركز تحقيقات   براساس توصيه)در هنگام سفر  د زیر  در خصوص بيماران دیابتي كه انسولين تزریق مي كنند توجه به موار  (9

 مي باشد: ، ضروري(دلوم پزشكي تهران  دانشگاه  غدد و متابوليسم

 فراهم نمودن انسولين و داروهاي مصرفي و سرنگ براي تمام مدت سفر.  -1

 .راي درميان كياهش احتميالي قنيد خيونت و رب ميوه بيوئيقند حبه اي، نبات، بيسك  ،دستگاه یا نوار كنترل قند خونهمراه داشتن    -2

 .ميان ودده مناس  )مانند ميوه و ساندویچ كوچك(همراه داشتن 

در خصوص بيماران مبتال به فشار خون باال، بهتر است دستگاه فشار سنج و داروهاي مصيرفي هميراه بيميار باشيد و از مصيرف ميواد   -3

  خودداري شود. غذایي حاوي نمك مانند رجيل و تنقالت و مواد غذایي چرب

كز امربا كارشناسان و موضودات ذیل با ، و موارد مسموميتدارویي  اطالدات سواالت خود را در زمينه  در صورت نياز مي توانيدبيور كلي  

 :درميان بگذارید 190اطالع رساني داروها و سموم به شماره تلفن 

 مصرف صحيح داروهانگهداري و  نحوه  •

 ا هم و با مواد غذایيتداخل مصرف همزمان داروها ب •

 مصرف داروها در دوران بارداري و شيردهي •

 دوارض جانبي ناشي از مصرف داروها •

 اختالط داروهاي تزریقي و نحوه سازگاري •

 مسموميت با داروها، سموم و مواد شيميایي، گياهان و گازهاي سمي، گزیدگي ها •

مي تواند    قارچهاي خودرو    "، مخصوصاكرچك،  دیفن باخيا   مسموميت با گياهاني مانند خرزهره، در مسير سفر توجه كنيد كه   ✓

باشيد و  باشد.  و كشنده  بسيار خيرناک   به دوامل، فرد مسموم  سموميت با این  مدرصورت وقوع  مراق  كودكان  را در اسرع وقت 

 نزدیكترین مركز درماني منتقل كنيد.  

سمي است( باید یيك سيسيتم تهویيه  "گ، بي بو و شدیداجهت كاهش احتمال بروز مسموميت با گاز منوكسيد كربن )كه بي رن   ✓

از   "دائمایشي )بخاري نفتي و گازي(، ربگرم كن و پكيج دیواري،  گرماوسایل  استاندارد بودن  ضمن اطمينان از    .هوا در محيط باشد

ن تويييالت دييد بيراي گيذرارا  خصوصاً اگر محيل جدیيدي  و دودكش این وسایل را    اطمينان حاصل نمائيد  دملكرد رنهاسالمت  

   كنترل كنيد.درنظر دارید،  
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هيچگاه در داخل اتومبيل با موتور روشن در مدت هرچند كوتاه، نخوابيد. این كار سب  بيروز مسيموميت كشينده بيا منوكسييد  ✓

كربن خواهد شد. همچنين از روشن كردن گاز پيك نيكي در داخل چادر و یا اتومبيل و یا در  محييط بسيته دیگيري بيه منظيور 

 خودداري نمائيد.  "تامين گرما، جدا

گازي حالت تهوع، سرگيجه و خواب رلودگي داشتيد، سریواً بقيه را در جریيان   چنانچه در یك محيط بسته و داراي بخاري نفتي یا ✓

بگذارید و اگر مشكوک به مسموميت با منوكسيد كربن هستيد محيط را ترک كنيد. هر شخصيي كيه بيا گياز منوكسييد كيربن در 

راد مسن، زنان حامليه، افيرادي كيه داراي باید فوراً توسط پزشك مواینه شود. نوزادان و اففوق مي باشد    تماس بوده و داراي دالیم

ناراحتي هاي قلبي دروقي هستند چنانچه با این گاز در تماس باشند حتي در صورت نداشتن دالميت حتمياً بایيد توسيط پزشيك 

 مواینه شوند.

ده نمایييد و از در سفر از محصوالت لبني و خوراكي هایي كه داراي بسته بندي داراي نشان سالمت و مجوز بهداشتي هستند استفا ✓

 خرید و مصرف فررورده هاي خوراكي فله اي جدا اجتناب نمایيد.

مسيموميت هياي غيذایي دالئم ابيتال بيه . با وجودیكه اكثر نداشته باشندغذاهاي مسموم كننده ممكن است بو یا مزه ناخوشایندي   ✓

 .كشنده باشندمي توانند  مانند مسموميت با غذاي كنسرويسادت برطرف مي شوند، اما بوضي از رنها   24ظرف 

بيمار مبتال سریواً بایيد بيه یيك  در اثر غذا و كنسرو رلوده بروز مي كند و بسيار كشنده است. ،مسموميت و مرگ ناشي از بوتوليسم ✓

 منتقل شود. ضد سم داروي مركز درماني مجهز، جهت تزریق

ستوریزه، غذاهاي كنسروي )كه قبل از مصرف حرارت بوتوليسم نودي مسموميت غذایي كشنده است كه در اثر مصرف كشك غير پا ✓

تا   12)بود از    مناس  به رنها نرسيده است( و یا سوسيا و كالباس رلوده بروز مي كند. دالیم و نشانه هاي این مسموميت با تاخير

 كليم، لكنيت زبيان،شامل تاري دید، دوبيني، افتادگي پلك فوقاني، ديدم توانيایي حركتيي، اخيتالل تسادت( ظاهر مي شود و    24

 (Anti toxin)ضد سم  داروي سختي بلع، و خشكي و درد گلو مي باشد. مهمترین اقدام درماني در این مسموميت تجویز سریع 

 در صورت ددم درمان ممكن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسي فوت نماید.   در مركز درماني مي باشد. 

دقيقييه مييي تييوان از    20با جوشاندن كنسرو به مدت  فاده مي نماييد،  چنانچه در سفر از غذاي آماده كنسرو شده است ✓

  خطر مسموميت كشنده بوتوليسم پيشگيري نمود.

از خرید قوطي هاي كنسرو داراي بررمدگي، فرورفتگي و یا نشتي خودداري كنيد و ميمئن شوید كه درپيوش رن هيا شكسيته  ✓

 20و كنسيروها را قبيل از مصيرف   داشت، به هيچ دنوان رن را نچشيد  نشده باشد. اگر فررورده اي ظاهر و یا بوي ناخوشایندي

 و سپا مصرف نمایيد. دقيقه در رب درحال جوشيدن حرارت دهيد
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سادت )اگر هواي اتاق گرم مي باشد، بيش از یك سادت( در دماي محيط رهيا نكنييد. بيراي   2هرگز غذاهاي پخته شده را بيش از   ✓

 3و همچنين غذاهایي كيه بييش از تا غذا بخار كند درجه سانتي گراد گرما دهيد   74ده رنها را تا  دوباره گرم كردن غذاهاي باقيمان

 روز باقيمانده اند را مصرف نكنيد.  

هميشه قبل از رماده كردن و یا خوردن غذا، دستهایتان را با صابون بشویيد. نودي  از اسهال ميكروبي در طي سفر و به دلييل ديدم  ✓

به خاطر داشته باشيد دستهایتان را بود از اسيتفاده از سرویسيهاي بهداشيتي، برداشيتن گوشيت  انتقال است. ردایت بهداشت قابل

 .خام، سيگار كشيدن، دست زدن به حيوانات و دست زدن به زباله ها حتماً بشوئيد

سادت بود از مصيرف غيذاي   24تا    12دالیم و نشانه هاي برخي از مسموميتهاي غذایي با تاخير ظاهر مي شود. یوني ممكن است   ✓

رلوده، دالیم در فرد مسموم بروز نماید. دالیم و نشانه هاي این مسموميت ها شامل سردرد، ت ، خستگي، تهوع، اسيتفرا،، اسيهال 

 ربكي شدید، كم شدن رب بدن، ضوف و درد شكم مي باشند.  

 است.  " روزپختن غذا و خوردن آن در همان    "دستور طالئي پيشگيري از مسموميت غذایي:   ✓

ردایت ایمني غذایي مانع بروز مسموميت غذایي مي شود. ضمن سفر از حمل گوشت خام و تخم مر، خام و فررورده هاي لبني با  ✓

 فاسد مي شوند. "ماندگاري كوتاه خودداري نمایيد، چرا كه سریوا

ي كه حاوي سا، تخيم مير، و خاميه . غذاهایدر طي سفر براي حمل مواد غذایي فاسد شدني، از یخدان مناس  استفاده كنيد ✓

 مي باشند خيلي زود فاسد مي شوند.

هنگام بازي كودكان در فضاي باز مراق  رنها باشيد تا توسط گلها و گياهان سمي، مسموم نشوند. تماس پوست بيا برخيي از ایين  ✓

 مي شود. شدیدميت منجر به مسمو )مانند دیفن باخيا و خرزهره(  و یا به دهان بردن رنها)مانند گزنه( گياهان  

هنگام تفرج در دشت و جنگل از دستكاري سنگها و راهپيمایي بدون كفش براي جلوگيري از گزش مار سمي و دقرب خودداري   ✓

 نمایيد. 

دضو محل گزیدگي مار را باید بي حركت و  بيمار را ررام كنيد و از حركات بيش از حد او جلوگيري كنيد.    در هنگام مارگزیدگي  ✓

 فرد گزیده شده را سریوا به مركز درماني منتقل نمایيد.  مي پایين تر از سيح قل  نگه داشت.هم سيح یا ك

از محل گزیدگي مار بوییه اگر محل گزیدگي در دست ها یا پاها    یك نوار محكم و پهن،در مارگزیدگي،   ✓ چند انگشت باالتر 

در  ه و دوباره ببندید. این كار باید تا زمان رماده شدن پادزهر  دقيقه نوار را باز كرد  یكدقيقه، به مدت    15  تا   10. هر  ببندید   باشد

 ادامه یابد. بيمارستان 

از دست  ✓ یا گرفتن مار  براي كشتن و  با تالش  را  بيمارستان منتقل كنيد و زمان  اورژانا  به  را  هر چه سریوتر فرد مار گزیده 

 كرد.با رب سرد یا یخ خودداري مارگزیده  از سرد كردن دضو همچنين ندهيد 
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نيز  دالئم تهدیدكننده حيات و حوادث منجر به مرگ  . گرچه  گزش دقرب مي تواند منجر به بروز درد شدید در ناحيه گزش شود  ✓

 .به نزدیك ترین مركز درماني براي تزریق پادزهر منتقل نمایيد باید  مصدوم راولي فرد  ، رخ مي دهد گاهي

سادت    6تا    4گزش است و احساس بي حسي و سوزش در ناحيه گزش براي  تورم ناشي از گزش دقرب، دموماً محدود به ناحيه   ✓

 . سادت بهبود مي یابد 24بوجود مي رید و موموالً پا از 

از دستكاري كندوي زنبور هاي    زنبور گزیدگي ممكن است در اثر نيش  انواع زنبور مانند زنبوردسل و زنبورسرخ بروز نماید.   ✓

 و گزش دسته جموي زنبورها مي تواند كشنده باشد. خصوصاً وحشي خودداري كنيد. حمله 

ن سریع نيش از  بنابراین برداشتنيش زنبوردسل ماده، به كيسه محتوي زهر متصل است و پا از گزش در زخم باقي مي ماند    ✓

 روي زخم، جهت جلوگيري از ورود بيشتر سم به زخم ضروري است.

   سریع در محل گزش بروز كرد، باید به پزشك مراجوه نماید. دید و اگر فرد زنبورگزیده مشكل تنفسي داشت و یا تورم ش  ✓

با رب و صابون بشوئيد ✓ را  زنبور گزیدگي  از: محل  دبارتند  زنبور  اوليه در گزش هاي مومولي  زنبور گزیدگي  ،  اقدامات  روي محل 

از قراردادن   ،ز روي پوست برداریددقيقه یكبار كيسه یخ را ا   15كمپرس سرد یا كيسه محتوي یخ قرار دهيد و به طور متوالي هر  

 مستقيم یخ روي پوست اجتناب نمائيد و از گرم كردن موضع بپرهيزید. 

بدن كودک از كرمهاي دور كننده حشرات استفاده    وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن مخصوصاً  يمناطقي كه حشرات زیاد در ✓

  .حساسيت بيشتر مي شود سب  نمود. اما باید توجه داشت استفاده دائم از این مواد

 .بلند و شلوار بلند به كودكان بپوشانيد هاي باز، پيراهن رستينر محيطبراي پيشگيري از گزش حشرات د ✓

 

 برخورد كرديم، چه بايد بکنيم؟ در خانه يا سفر  گر با  موارد مسموميت  ا

مصيرف   از چيه راهييو    چه موقيع،  چه مقدار،  ماده ايچه نوع  وميت هاي دارویي و شيميایي باید بدانيم فرد مسموم  مدر مس  .1

 كرده است. 

تمياس گرفتيه و در خصيوص  ،115و یيا اورژانيا  190به شيماره  اگر بيمار هوشيار بود با مركز اطالع رساني داروها و سموم  .2

 اقدامات بودي  سوال مي نمایيد.  

بود، از ایجاد استفرا، در فرد مسموم خودداري كنيد   اگر فرد مسموم هوشيار نبود و یا مواد اسيدي، قليایي و یا نفتي را بلويده  .3

 مسموم را به نزدیكترین مركز درماني منتقل نمایيد. "و سریوا
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 " در صورت بروز مسموميت، پيش از رسيدن به مركز درماني چه بايد بکنيم:  "

 

 چه بايد بکنيم؟  ابتدا اين كار را انجام دهيد:  چرا بايد تماس بگيريم؟ 

مواد شدیدا كشنده اند و یا اینكه    بوضي از

دالئمي دارند كه باید حتما در یك مركز  

 اورژانا درمان شود 

 

تنها فردي است كه مي تواند  پزشك اورژانا  

 تويين كند درمان اضافه تر نياز است یا خير 

هرچه سریوتر فرد مسموم باید به هواي   •

 رزاد برده شود 

از تنفا دود و گازهاي توليد شده پرهيز   •

 نيدك

 درها و پنجره ها را باز كنيد  •

اگر فرد مسموم نفا نمي كشد، تنفا   •

 مصنودي را شروع كنيد 

 سپا بااورژانا تماس بگيرید  •

 مسموميت از راه تنفس 

 

مانند مسموميت با منوكسيدكربن، گاز چاه  

 فاضالب،  

اختالط مواد سفيدكننده و جرم    گاز ناشي از

 بر 

توانند  بوضي از مواد بسيار قوي هستند و مي  

 سب  سوختگي پوست شوند 

 

پزشك اورژانا تنها فردي است كه مي تواند  

 تويين كند درمان اضافه تر نياز است یا خير 

 لباسهاي و پوشش رلوده را دررورید  •

دقيقه   10پوست را با رب جاري به مدت   •

 شستشو دهيد 

 پوست را با رب و صابون بشویيد  •

 پوست را خوب ربكشي كنيد •

 س بگيرید سپا بااورژانا تما  •

 مسموميت از راه پوست 

 

 مانند مسموميت با سموم رفت كش، 

ه  د، مواد شوینمواد شيميایي، اسيد و قليا

 لك بر، جرم بر 

بوضي از مواد بسيار قوي هستند و مي توانند  

بقيه    سب  بروز صدمات دائمي در چشم شود.

اقدامات باید در بخش اورژانا بيمارستان  

 صورت گيرد

 

نها فردي است كه مي تواند  پزشك اورژانا ت

 تويين كند درمان اضافه تر نياز است یا خير 

را با رب جاري ولرم  مصدوم  چشم   •

 شستشو دهيد 

رن است كه فرد زیر    رروش انجام این كا •

دوش رب حمام بایستد و اجازه دهد  

جریان رب روي پيشاني ریخته و سپا  

به سمت هر دو چشم رفته، هر دو را  

 شستشو دهد 

دقيقه باید ادامه داشته    15این دمل   •

 باشد 

فرد مسموم باید در حين شستشوي   •

  چشم با رب جاري، تا جاي ممكن مرتباً

چشمها را )مانند چشمك زدن( باز و  

 بسته كند

اصراري به باز نگهداشتن چشمها نداشته   •

 باشيد 

 سپا بااورژانا تماس بگيرید  •

 مسموميت از راه چشم 

 

مواد    ليا،مانند تماس با انواع گاز، اسيد و ق

سموم دفع رفات، مواد شيميایي،   شوینده،

مواد شوینده خانگي و گاز متصادد شده از  

رنها، تماس چشمي اشتباه با برخي داروها و  

 سموم 

بوضي از مواد شدیدا كشنده اند و یا اینكه  

دالئمي دارند كه باید حتما در یك مركز  

 اورژانا درمان شود 

 

ن، شدیدا  بوضي از مواد در صورت خورده شد

كشنده اند. مقادیر باالي داروها، خصوصا در  

اگر فرد مسموم نفا نمي كشد، تنفا   •

 مصنودي را شروع كنيد 

اگر فرد مسموم هوشيار است، كنترل   •

 نيد ریا مي تواند چيزي را ببلود یا خير ك

قبل از هماهنگ نمودن با مركز كنترل   •

( مسموم  190مسموميت ها )شماره تلفن  

 مسموميت از راه دهان 

 

مانند مصرف اشتباه داروها، مواد قليایي و  

اسيدي، تركيبات نفتي، مواد روانگردان و  

مخدر، مواد شوینده خانگي، باتري دیسكي  

، شربت ترک  یا مينياتوري، سموم دفع رفات
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 كودكان مي توانند تهدیدكننده سالمت باشند 

 

پزشك اورژانا تنها فردي است كه مي تواند  

 تويين كند درمان اضافه تر نياز است یا خير 

 را وادار به استفرا، نكنيد 

در برخي موارد، استفرا، سب  بروز   •

 صدمات بيشتر خواهد شد. 

نمونه اي از تركيبي كه فرد با رن مسموم   •

ان  شده است را همرا بيمار به بيمارست

 ببرید 

 ادتياد متادون 
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