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  در ارتباط با ایام نوروز (تعطیالت عید)و پیشگیری از مسمومیت ھا توصیھ ھاي دارویي 
  

ان              ستاد مركزي ھ ھموطن راي كلی وروز، ب ام ن و و ای را رسیدن سال ن ھ مناسبت ف ك ب اطالع رساني داروھا و سموم، ضمن تبری

ول   گرامي آرزوي سالمت مي نماید و توجھ شما را بھ نكات ذیل جھت پیشگیري از ب   ي  روز برخي مشكالت معم ام  د داروی ر ای

  :  تعطیالت عید جلب مي نماید

  پیش از عید

  نورروز استقبال از عیددر  و پیشگیری از مسمومیت ییتوصیھ ھای دارو

  :سامان دھی قفسھ دارویی خانھ

ًا   ا كیسھ ھاي    زل ادر من ضمن انجام خانھ تكاني و گردگیري عید، حتم وی  ب ا    ،قرص دارو محت ھ مصرف    كپسول و ی شربت نیم

  د:ید شد. توصیھ مي شود بھ شكل زیر جعبھ یا قفسھ دارویي خود را سر و سامان دھیشده مواجھ خواھ

ھ  کیسھ  ) داروھایي كھ تاریخ انقضاء آنھا فرا رسیده است، از بستھ بندي اصلي خارج نمائید و داخل١ ھ، زبال د.   ریخت دوم نمائی  مع

ھ چای   دورریختھ شده،  داروھایبرای جلوگیری از مصرف نابجای  د تفال  بھتر است قرص ھا و کپسولھا را با زبالھ ھای تر مانن

   مانع مصرف داروھا توسط کودکان و ... شود.مخلوط نمایید تا ظاھر ناخوشایند آن 

و    ر دمعموال بھ تاریخ شمسی یا میالدی روی جعبھ مقوایی داروھا، ھمچنین ) تاریخ انقضاء ٢ ھ ھای آلومینی می بستھ  انتھای ورق

ی و درخصوص    ا و كرمھاي موضعي   بندی قرصھا و کپسول ھا، بر روی شیشھ آمپول و ویالھای تزریق ر  پمادھ اي   ب روي انتھ

  .حک شده استو یا روی جعبھ مقوایی آنھا و کرم  تیوب پماد

د. در فاضالب خالي كرده و شیشھ ھاي آن را دور ب    ی تاریخ گذشتھ (بھ جزآنتی بیوتیک ھا) را ) شربت ھا٣ سوسپانسیون   ریزی

  را بعد از گذشت ده روز از مصرفشان داخل سطل زبالھ بیندازید. آنتی بیوتیک ھا

  ماه گذشتھ است دیگر استریل نمي باشند و باید دور ریختھ شوند. یک) قطره ھاي چشمي كھ از باز شدن درب آن ۴

   نمائید. ) آمپولھا و سرنگ ھاي تاریخ گذشتھ را در كیسھ زبالھ بریزید و معدوم۵

اقی آن توسط        ۶ ا از مصرف اتف وده شوند ت ) بھتر است داروھایی کھ داخل زبالھ ریختھ می شود با مواد دیگر مانند تفالھ چای آل

  انسان و حیوان پیشگیری شود.

رآورده) از   ٧ وع ف ھ ن تھ ب اریخ انقضایی (بس م دارای ت تی ھ ای آرایشی و بھداش ا و فرآورده ھ ا  ۶) کرمھ اه ت اه پ ٢۴م س از م

از شده     یک عدد در کنار بازکردن درب ظرف می باشند کھ بھ صورت  ا درب ب وطی ب رآورده     تصویر یک ق دی ف روی بستھ بن

تفاده ایجاد عوارض         ترسیم می شود.  دی، در صورت اس ر روی بستھ بن (بسیاری از لوازم آرایشی ھم بعد از مدت اعالم شده ب

  می نمایند.)

ت ھالل            فرا نھا ) داروھایي كھ تاریخ انقضاء آ٨ ھ مراكز منتخب جمعی د ب دارد مي توان زل ن ي استفاده اي در من نرسیده است ول

ا    احمر جھت استفاده اھداء شود. الزم بھ ذکر است داروخانھ ھای سطح شھر از پس گرفتن داروھایی کھ قبال" بھ صورت آزاد ی

  بیمھ فروختھ شده معذور می باشند.

ھ    ممكن است در ایام تعطیالت عید د ي ھمیشھ داروخان سترسي شما بھ داروخانھ ھاي روزانھ بھ دلیل تعطیلي آنھا مقدور نباشد ول

ل         ین شده مي باشند، قاب یش تعی ھاي شبانھ روزي و برخي داروخانھ ھایي كھ ملزم بھ باز بودن داروخانھ بھ صورت شیفت از پ

  دسترسي ھستند.

  لذا باید توجھ كرد: 
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ئن              ) چنانچھ شما و یا بستگانتان٩ د، مطم ي كنی ب مصرف م ھ صورت مرت ي را ب اری مزمن، داروی ھ بیم تال ب ل اب ، بھ دلی

د    ا مانن داروھاي ضد   شوید دارو را بھ حد نیاز و تا پایان تعطیالت و ضمن سفر در اختیار دارید. چرا كھ بسیاري از داروھ

ي خون و   تشنج، داروھاي بیماریھاي قلبي و فشارخون، داروھاي ضد افسردگي و اختالالت  عصبی، داروھاي ضد دیابت و چرب

ار را دچار مشكل            ا، بیم ن داروھ اني ای ب مصرف شوند و قطع ناگھ برخي داروھاي مسكن و ھمچنین آنتي بیوتیك ھا، باید مرت

  خواھد کرد.

  نظافت منزل:

ب     پیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس سنتی قدیمی، نظافت و شستشوی خانھ ھا آغاز می شود. عالوه    د مراق ھ بای ر آنک ب

ده         اک کنن واد شوینده و پ اھی از م دون آگ باشیم دچار حوادثی مانند سقوط از ارتفاع نشویم، باید توجھ داشت کھ استفاده نابجا و ب

  بنابراین با رعایت نکات زیر سالمت خود را تضمین نمایید: شیمیایی می تواند خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.

وده سپس   و شوینده ام استفاده از فرآورده ھاي شیمیایي در ھنگھمیشھ  .١ در نور كافي برچسب روي بستھ بندي را مطالعھ نم

 مصرف نمائید. استفاده از داروھا و مواد شیمیایي د ر تاریكي مي توانند خطرناك باشد.

ا       .٢ ا را ب ده، پنجره ھ اك كنن ھ خوبي در محیط       در ھنگام استفاده از مواد شیمیایي و فرآورده ھاي شوینده و پ وا ب ا ھ د ت ز كنی

 جریان داشتھ باشد. بسیاری از این ترکیبات بخارات سمی ایجاد می کنند کھ بھ مخاط دھان، بینی و ریھ صدمھ می زند.
ت سطوح و    در زمان  .٣ ده از دستکش الستیکی ، کفش جلوبستھ و درصورت           نظاف اک کنن ات شوینده و پ تفاده از ترکیب اس

 .نماییدامکان، ماسک استفاده 
اي ناشي از      .۴ ارات و گازھ از اختالط مواد شیمیایي مانند جوھر نمك و مواد سفید كننده و لک بر جدًا خودداري كنید. بخ

 این اختالط بسیار سمي و خفھ كننده مي باشند.

اک کن، سموم حشره كش و                 .۵ ر، الک پ ك ب واد شوینده و ل د جوھر نمك، م ا و محصوالت خانگي مانن  بسیاري از داروھ

ا پوست و چشم و      جونده كش (مانند مرگ موش)، تینر، ضدیخ، بنزین و نفت مي توانند در صورت بلعیده شدن و تماس ب

 یا در صورت تنفس، بسیار سمي باشند.

ي       .۶ تھ اي از دسترس رف دربس یچ ظ ھ ھ د ک ت نمایی د و دق ریعًا درب آن را ببندی واد شیمیایي س تفاده از م س از اس ھ پ ھمیش

  نیست.كودكان در امان 

ا وسایلي باشد           .٧ د. ممكن است داخل آنھ رار دھی كیف دستي، ساك خرید و كیسھ ھاي نایلوني را دور از دسترس كودكان ق

 كھ توسط كودك بلعیده شود و یا كودك ضمن بازي آنھا را روي سر خود كشیده و سبب خفگي وي شود.

ا و سموم     ١١۵رژانس در صورتیكھ كودك شما ماده اي غیر خوراكي را بلعید، با مركز او .٨ و یا مركز اطالع رساني داروھ

 تماس بگیرید. ١٩٠

ادون را ھمیشھ در ظرف اصلي آن      .٩ محصوالت شیمیایي و شوینده، نفت و بنزین و داروھا خصوصًا شربت ترک اعتیاد مت

ن عمل سبب    . ھیچگاه این فرآورده ھا را در ظرف مواد خوراكي (مانند بطري نوشابھ) نگھداري نكنیدنگھداري كنید.  ای

  خورده شدن اشتباھي این مواد توسط كودكان و مسمومیت شدید ایشان خواھد شد.
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  در سفر

  عید نورروز  ایام تعطیالتتوصیھ ھای دارویی و پیشگیری از مسمومیت، در 

ھ     )١ رای تھی دارو دچار  در طی سفر داروھای خود را ھمراه داشتھ باشید چھ بسا تا زمان پیدا کردن داروخانھ در مقصد، ب

  مشکل شوید. 

ھ خاطر داشتھ باشید     ، چنانچھ ضمن حركت اتومبیل )٢ قطار، كشتي و یا ھواپیما، دچار سرگیجھ و حالت تھوع مي شوید، ب

ك قرص ھر     میلي گرمي دیمن ھیدرینات،  ۵٠قرص  ٢یا  ١با مصرف  ا   ۴نیم ساعت قبل از شروع سفر و تكرار ی  ۶ت

ھ        تھوع و سرگیجھ ،ض ناشي از حركت، مي توان عوارسفرساعت یكبار در طي  د توجھ داشت ك را برطرف كرد. بای

ا پزشک    ر صورت بارداری یا شیردھی، د عدد قرص مصرف شود. ٨ساعت نباید بیشتر از  ٢۴در طول  با داروساز ی

 مشورت نمایید.

ي    )٣ ده عرب ارات متح ھ ام ھ ب وظبي)   چنانچ ارجھ، اب ي، ش تان  (دب ا عربس راه  و ی د، از ھم ي كنی فر م اي   س ردن داروھ ب

دئین   تامینوفن ك د اس دئین دار (مانن كن ك اي مس ام و...، داروھ ام، لورازپ ام، اگزازپ اي دیازپ د داروھ بخش مانن ، آرام

ا      اکسپکتورانت کدئین ن داروھ ھ حمل ای ین ب ) و تركیبات روانگردان جدًا اجتناب نمائید. براساس قوانین این كشور، متھم

الج را ھمراه داشتھ           بود.با مجازات سنگیني مواجھ خواھند  ا، نسخھ پزشک مع ن داروھ ھ مصرف ای در صورت نیاز ب

 باشید و یا نسبت بھ جایگزینی داروھا با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

ق واكسن خاصي                )۴ ا تزری ھ آی ئن شوید ك د مطم ا آسیایي سفر مي كنی ایي و ی د  چنانچھ بھ برخي از كشورھاي افریق (مانن

   پیش از سفر مورد نیاز است یا خیر.) مننژیت ویا تب زرد

اد و استوایی جھت پیشگیري از گزش حشرات در محیط ھاي گرم و مرطوب  )۵  ، پشھ بند، حشره كش ھاي خانگي و یا پم

 دافع حشرات ھمراه داشتھ باشید. و اسپری

د،      ،ھمراه داشتن جعبھ كمك ھاي اولیھ  )۶ د خردسال دارن ھ فرزن ین ھمراه داشتن   خصوصًا در مورد خانواده ھایي ك  ھمچن

ر،     درجھ تب، شیرخشك شیرخوار، پوشک،  ب ب د شربت ت ا    شربت سرماخوردگی،   داروھاي بدون نسخھ مانن قطره و ی

دیگر داروھایي كھ كودك در حال مصرف مي باشد      و ، پماد سوختگی، پنبھ و گاز استریلآھن شربت مولتي ویتامین و

 در طي سفر ضروري مي باشد.

وھا را از دكتر داروساز، ھنگام تحویل گرفتن دارو از داروخانھ بپرسید و ھیچگاه داروھاي خود را  نحوه نگھداري دار  )٧

ارك شده است    ل     در اتومبیلي كھ زیر نور آفتاب پ ب اتومبی ا در شیشھ عق ی در زمستان)   و ی د. داروھاي     (حت رار ندھی ق

 .خنك كننده حمل نماییدظروف در داخل یخ و یا ھمراه با یخچالي را در 

ر             )٨ وارد زی ھ م د توجھ ب ق مي كنن ھ انسولین تزری ابتي ك ھاي   براساس توصیھ  (در ھنگام سفر   در خصوص بیماران دی

  مي باشد: ، ضروري)علوم پزشكي تھران دانشگاه مركز تحقیقات غدد و متابولیسم

  فراھم نمودن انسولین و داروھاي مصرفي و سرنگ براي تمام مدت سفر. -١

د خون  وئیقند حبھ اي، نبات، بیسك ،ه یا نوار كنترل قند خوندستگاھمراه داشتن  -٢  .ت و آب میوه براي درمان كاھش احتمالي قن

  .میان وعده مناسب (مانند میوه و ساندویچ كوچك)ھمراه داشتن 

ار باشد و ا                 -٣ ر است دستگاه فشار سنج و داروھای مصرفی ھمراه بیم اال، بھت ھ فشار خون ب تال ب اران مب ز در خصوص بیم

  مصرف مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل و تنقالت و مواد غذایی چرب خودداری شود.
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ا  ، و موارد مسمومیت دارویی  اطالعات سواالت خود را در زمینھ در صورت نیاز می توانیدبطور کلی  ل   ب ا  و موضوعات ذی ب

  :اریددرمیان بگذ ١٩٠کز اطالع رسانی داروھا و سموم بھ شماره تلفن امرکارشناسان 

  مصرف صحیح داروھانگھداری و نحوه 

 تداخل مصرف ھمزمان داروھا با ھم و با مواد غذایی 

 مصرف داروھا در دوران بارداری و شیردھی 

 عوارض جانبی ناشی از مصرف داروھا 

 اختالط داروھای تزریقی و نحوه سازگاری 

 دگی ھامسمومیت با داروھا، سموم و مواد شیمیایی، گیاھان و گازھای سمی، گزی 

  مسمومیت با گیاھاني مانند خرزھره، دیفن باخیا، كرچك و برخی از قارچھای خودرو مي در مسیر سفر توجھ کنید کھ

درصورت وقوع  مسمومیت با این گیاھان مصدوم را در اسرع وقت بھ مراقب کودکان باشید و بسیار خطرناک باشد. تواند 

 نزدیكترین مركز درماني منتقل كنید. 

   ك سیستم           جھت ك د ی و و شدیدا" سمي است) بای ي ب ي رنگ، ب اھش احتمال بروز مسمومیت با گاز منوكسید كربن (كھ ب

ازی)، آبگرم کن و پکیج          تھویھ ھوا در محیط باشد. ی و گ ضمن اطمینان از استاندارد بودن وسایل گرمایشی (بخاری نفت

رای  را خصوصًا اگر محل جدیدی دودکش این وسایل را  اطمینان حاصل نمائید و عملکرد آنھادائما" از سالمت دیواری،  ب

 کنترل کنید. گذران تعطیالت عید درنظر دارید، 

            ا مومیت كشنده ب روز مس بب ب ار س ن ك د. ای اه، نخوابی د كوت دت ھرچن ور روشن در م ا موت ل ب ھیچگاه در داخل اتومبی

چادر و یا اتومبیل و یا در  محیط بستھ دیگري   منوكسید كربن خواھد شد. ھمچنین از روشن كردن گاز پیك نیكي در داخل

 بھ منظور تامین گرما، جدا" خودداري نمائید.

        ھ را در ودگي داشتید، سریعًا بقی چنانچھ در یك محیط بستھ و داراي بخاري نفتي یا گازي حالت تھوع، سرگیجھ و خواب آل

از منوكسید        جریان بگذارید و اگر مشكوك بھ مسمومیت با منوكسید كربن ھستید محی ا گ ھ ب د. ھر شخصي ك ط را ترك كنی

ھ،     باید فورًا توسط پزشك فوق می باشد  كربن در تماس بوده و داراي عالیم ان حامل راد مسن، زن معاینھ شود. نوزادان و اف

ي در صورت نداشتن عالمت                از در تماس باشند حت ن گ ا ای ي ھستند چنانچھ ب ي عروق افرادي كھ داراي ناراحتي ھاي قلب

  حتمًا باید توسط پزشك معاینھ شوند.

  كثر مسمومیت ھاي غذایي معموًال ظرف . با وجودیكھ انداشتھ باشندغذاھاي مسموم كننده ممكن است بو یا مزه ناخوشایندي

  . كشنده باشندمي توانند مانند مسمومیت با غذای کنسروی ساعت برطرف مي شوند، اما بعضي از آنھا  ٢۴

 بیمار مبتال سریعًا باید  در اثر غذا و کنسرو آلوده بروز می کند و بسیار کشنده است. ،مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم

  منتقل شود. ضد سم داروی مجھز، جھت تزریق بھ یک مرکز درمانی

         ل از ھ قب ذاھاي كنسروي (ك توریزه، غ ر پاس ك غی ر مصرف كش ھ در اث نده است ك ذایي كش وعي مسمومیت غ بوتولیسم ن

ن         اي ای انھ ھ م و نش د. عالی ي كن روز م وده ب اس آل یس و كالب ا سوس ت) و ی یده اس ا نرس ھ آنھ ب ب رارت مناس رف ح مص

ایي   ٢۴تا  ١٢از  (بعد مسمومیت با تاخیر ساعت) ظاھر مي شود و شامل تاري دید، دوبیني، افتادگي پلك فوقاني، عدم توان

ن مسمومیت                 اني در ای دام درم رین اق و مي باشد. مھمت ع، و خشكي و درد گل ان، سختي بل ت زب م، لكن حركتي، اختالل تكل

رد مسموم    در ص در مركز درماني مي باشد.  (Anti toxin)ضد سم داروی تجویز سریع  ورت عدم درمان ممكن است ف

 در اثر فلج تنفسي فوت نماید. 
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         ،د اده کنسرو شده استفاده می نمایی دت      چنانچھ در سفر از غذای آم ھ م ا جوشاندن کنسرو ب وان از خطر      ٢٠ب ھ می ت دقیق

   مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیری نمود.

     یش از ھ شده را ب ا     ٢ھرگز غذاھاي پخت واي ات ا          ساعت (اگر ھ ك ساعت) در دماي محیط رھ یش از ی ق گرم مي باشد، ب

ا      ا را ت ده آنھ ین            ٧۴نكنید. براي دوباره گرم كردن غذاھاي باقیمان د و ھمچن ذا بخار کن ا غ د ت ا دھی درجھ سانتي گراد گرم

  روز باقیمانده اند را مصرف نكنید.  ٣غذاھایي كھ بیش از 

 ھ       ھمیشھ قبل از آماده كردن و یا خوردن غذا، دستھ ي در طي سفر و ب وعي  از اسھال میكروب ایتان را با صابون بشویید. ن

ال است.      ل انتق ت بھداشت قاب تفاده از سرویسھاي بھداشتي،           دلیل عدم رعای د از اس ھ خاطر داشتھ باشید دستھایتان را بع ب

 .برداشتن گوشت خام، سیگار كشیدن، دست زدن بھ حیوانات و دست زدن بھ زبالھ ھا حتمًا بشوئید

         ت ي ممكن اس ود. یعن اخیر ظاھر مي ش ا ت ذایي ب انھ ھاي برخي از مسمومیتھاي غ م و نش ا   ١٢عالی د از  ٢۴ت ساعت بع

مصرف غذاي آلوده، عالیم در فرد مسموم بروز نماید. عالیم و نشانھ ھاي این مسمومیت ھا شامل سردرد، تب، خستگي،  

 و درد شكم مي باشند.  تھوع، استفراغ، اسھال آبكي شدید، كم شدن آب بدن، ضعف

  " :است. پختن غذا و خوردن آن در ھمان روزدستور طالئي پیشگیري از مسمومیت غذایي " 

    رآورده رعایت ایمني غذایي مانع بروز مسمومیت غذایي مي شود. ضمن سفر از حمل گوشت خام و تخم مرغ خام و ف

  فاسد مي شوند.ھاي لبني با ماندگاري كوتاه خودداري نمایید، چرا كھ سریعا" 

            ا وش آن ھ ھ درپ ئن شوید ك د و مطم ا نشتي خودداري كنی از خرید قوطي ھاي كنسرو داراي برآمدگي، فرورفتگي و ی

ل     شكستھ نشده باشد. اگر فرآورده اي ظاھر و یا بوي ناخوشایندي داشت، بھ ھیچ عنوان آن را نچشید و کنسروھا را قب

 و سپس مصرف نمایید. رت دھیدحران دقیقھ در آب درحال جوشید ٢٠از مصرف 

          ھ حاوی سس، تخم مرغ و د. غذاھایی ک در طي سفر براي حمل مواد غذایي فاسد شدني، از یخدان مناسب استفاده كنی

 خامھ می باشند خیلی زود فاسد می شوند.

  ا برخي    ھنگام بازي كودكان در فضاي باز مراقب آنھا باشید تا توسط گلھا و گیاھان سمي، مسموم نشوند. تماس پوست ب

 مي شود. شدیدمنجر بھ مسمومیت  (مانند دیفن باخیا و خرزھره) و یا بھ دھان بردن آنھا(مانند گزنھ) از این گیاھان 

             ط ا توس رف آنھ ل مص ھ دلی ا را ب ا قارچھ ان ی د و گیاھ اب نمایی ودرو اجتن اي خ ان و قارچھ وردن گیاھ فر از خ در س

 شخیص گیاھان و قارچھاي سمي از انواع بي خطر بسیار مشكل است.جانوران، غیر سمي تلقي ننمایید. زیرا ت

          س ا مركز اورژان د، ب ر خوراكي را بلعی اده اي غی ا و      ١١۵در صورتیكھ كودك شما م ا مركز اطالع رساني داروھ و ی

  تماس بگیرید. ١٩٠سموم 

 از گزش مار سمی و عقرب  ھنگام تفرج در دشت و جنگل از دستکاری سنگھا و راھپیمایی بدون کفش برای جلوگیری

 خودداری نمایید.

  بیمار را آرام كنید و از حركات بیش از حد او جلوگیري كنید. عضو محل گزیدگي مار را باید بي  در ھنگام مارگزیدگی

 حركت و ھم سطح یا كمي پایین تر از سطح قلب نگھ داشت.

  ما با اینکھ عالئم تھدیدكننده حیات و حوادث منجر گزش عقرب مي تواند منجر بھ بروز درد شدید در ناحیھ گزش شود ا

 بھ مرگ بھ ندرت رخ مي دھد، مصدوم را بھ نزدیک ترین مرکز درمانی برای تزریق پادزھر منتقل نمایید.

    زنبور گزیدگي ممكن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسرخ بروز نماید. از دستکاری کندوی

 صًا وحشی خودداری کنید. حملھ و گزش دستھ جمعی زنبورھا می تواند کشنده باشد.زنبور ھای خصو
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   نیش زنبورعسل ماده، بھ كیسھ محتوي زھر متصل است و پس از گزش در زخم باقي مي ماند بنابراین برداشتن سریع

 نیش از روي زخم، جھت جلوگیري از ورود بیشتر سم بھ زخم ضروري است.

  مشكل تنفسي داشت و یا تورم شدید و سریع در محل گزش بروز كرد، باید بھ پزشك مراجعھ نماید.  اگر فرد زنبورگزیده 

  در مارگزیدگی، یك نوار محكم و پھن، چند انگشت باالتر از محل گزیدگي مار بویژه اگر محل گزیدگي در دست ھا یا پاھا

كرده و دوباره ببندید. این كار باید تا زمان آماده شدن دقیقھ نوار را باز  یکدقیقھ، بھ مدت  ١٥ تا ١٠باشد ببندید. ھر 

 پادزھر در بیمارستان ادامھ یابد.

  ھر چھ سریعتر فرد مار گزیده را بھ اورژانس بیمارستان منتقل كنید و زمان را با تالش براي كشتن و یا گرفتن مار از

 ري كرد.ھمچنین از سرد كردن عضو مارگزیده با آب سرد یا یخ خوددا دست ندھید

  سال اخیر مصدوم مارگزیده، واكسن كزاز تزریق نكرده است بھ پزشك اطالع دھید. ٧تا  ٥اگر طي 

  ا   ٤تورم ناشي از گزش عقرب، عمومًا محدود بھ ناحیھ گزش است و احساس بي حسي و سوزش در ناحیھ گزش براي  ٦ت

 ساعت بھبود مي یابد. ٢٤ساعت بوجود مي آید و معموًال پس از 

 ات اولیھ در گزش ھاي معمولي زنبور عبارتند از: محل زنبور گزیدگي را با آب و صابون بشوئید، روي محل زنبور اقدام

دقیقھ یكبار كیسھ یخ را از روي پوست  ١٥گزیدگي كمپرس سرد یا كیسھ محتوي یخ قرار دھید و بھ طور متوالي ھر 

 و از گرم كردن موضع بپرھیزید.بردارید، از قراردادن مستقیم یخ روي پوست اجتناب نمائید 

 مناطقي كھ حشرات زیادی وجود دارد، بھتر است روي پوست بدن مخصوصًا بدن كودك از کرمھای دور کننده  در

  .سبب حساسیت بیشتر می شود حشرات استفاده نمود. اما باید توجھ داشت استفاده دائم از این مواد

 بلند و شلوار بلند بھ كودكان بپوشانید. ، پیراھن آستینھاي باز  برای پیشگیری از گزش حشرات در محیط 

  

  برخورد كردیم، چھ باید بكنیم؟در خانھ یا سفر گر با  موارد مسمومیت ا

رد مسموم      مدر مس .١ دانیم ف د ب اده ای   ومیت ھاي دارویي و شیمیایي بای وع م دار  ، چھ ن ع  ، چھ مق  از چھ راھي  و  چھ موق

  مصرف كرده است. 

س    ١٩٠د با مركز اطالع رساني داروھا و سموم بھ شماره  اگر بیمار ھوشیار بو .٢ ا اورژان ھ و در   ١١۵و ی ، تماس گرفت

 خصوص اقدامات بعدي  سوال مي نمایید. 

موم        .٣ رد مس تفراغ در ف اد اس ود، از ایج ده ب ي را بلعی ا نفت ایي و ی یدي، قلی واد اس ا م ود و ی یار نب موم ھوش رد مس ر ف اگ

 ھ نزدیكترین مركز درماني منتقل نمایید.خودداري كنید و سریعا" مسموم را ب

  
  " در صورت بروز مسمومیت، پیش از رسیدن بھ مرکز درمانی چھ باید بکنیم: "

  

  چھ باید بکنیم؟ ابتدا این کار را انجام دھید: چرا باید تماس بگیریم؟

بعضی از مواد شدیدا کشنده اند و یا اینکھ 

عالئمی دارند کھ باید حتما در یک مرکز 

  ژانس درمان شوداور

  

تنھا فردی است کھ می پزشک اورژانس 

  ھرچھ سریعتر فرد مسموم باید

 بھ ھوای آزاد برده شود

  از تنفس دود و گازھای تولید

 شده پرھیز کنید

 درھا و پنجره ھا را باز کنید 

  مسمومیت از راه تنفس

  

مانند مسمومیت با منوکسیدکربن، گاز چاه 

  فاضالب، 

اختالط مواد سفیدکننده و  گاز ناشی از
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تواند تعیین کند درمان اضافھ تر نیاز است 

 یا خیر

  ،اگر فرد مسموم نفس نمی کشد

 شروع کنید تنفس مصنوعی را

 سپس بااورژانس تماس بگیرید 

 جرم بر

بعضی از مواد بسیار قوی ھستند و می 

  توانند سبب سوختگی پوست شوند

  

پزشک اورژانس تنھا فردی است کھ می 

کند درمان اضافھ تر نیاز است  تواند تعیین

 یا خیر

  لباسھای و پوشش آلوده را

 درآورید

  پوست را با آب جاری بھ مدت

 دقیقھ شستشو دھید ١٠

  پوست را با آب و صابون

 بشویید

 پوست را خوب آبکشی کنید 

 سپس بااورژانس تماس بگیرید 

  مسمومیت از راه پوست
  

  مانند مسمومیت با سموم آفت کش،

ه د، مواد شویناسید و قلیا مواد شیمیایی،

 لک بر، جرم بر

بعضی از مواد بسیار قوی ھستند و می 

توانند سبب بروز صدمات دائمی در چشم 

بقیھ اقدامات باید در بخش اورژانس  شود.

  بیمارستان صورت گیرد

  

پزشک اورژانس تنھا فردی است کھ می 

تواند تعیین کند درمان اضافھ تر نیاز است 

 یا خیر

  را با آب جاری وم مصدچشم

 ولرم شستشو دھید

 آن است کھ  رروش انجام این کا

فرد زیر دوش آب حمام بایستد و 

اجازه دھد جریان آب روی 

پیشانی ریختھ و سپس بھ سمت 

ھر دو چشم رفتھ، ھر دو را 

 شستشو دھد

  دقیقھ باید ادامھ  ١٥این عمل

 داشتھ باشد

  فرد مسموم باید در حین

، تا شستشوی چشم با آب جاری

چشمھا را  جای ممکن مرتبًا

(مانند چشمک زدن) باز و بستھ 

 کند

  اصراری بھ باز نگھداشتن

 چشمھا نداشتھ باشید

 سپس بااورژانس تماس بگیرید 

  مسمومیت از راه چشم
  

مواد  مانند تماس با انواع گاز، اسید و قلیا،

سموم دفع آفات، مواد شیمیایی،  شوینده،

صاعد شده از مواد شوینده خانگی و گاز مت

آنھا، تماس چشمی اشتباه با برخی داروھا 

 و سموم

بعضی از مواد شدیدا کشنده اند و یا اینکھ 

عالئمی دارند کھ باید حتما در یک مرکز 

  اورژانس درمان شود

  

بعضی از مواد در صورت خورده شدن، 

شدیدا کشنده اند. مقادیر باالی داروھا، 

  ،اگر فرد مسموم نفس نمی کشد

 تنفس مصنوعی را شروع کنید

  ،اگر فرد مسموم ھوشیار است

کنترل کنید آیا می تواند چیزی 

 را ببلعد یا خیر

  قبل از ھماھنگ نمودن با مرکز

  مسمومیت از راه دھان
  

مانند مصرف اشتباه داروھا، مواد قلیایی و 

دی، ترکیبات نفتی، مواد روانگردان و اسی

مخدر، مواد شوینده خانگی، باتری دیسکی 

، شربت یا مینیاتوری، سموم دفع آفات
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ننده خصوصا در کودکان می توانند تھدیدک

  سالمت باشند

  

پزشک اورژانس تنھا فردی است کھ می 

تواند تعیین کند درمان اضافھ تر نیاز است 

 یا خیر

سمومیت ھا (شماره کنترل م

) مسموم را وادار بھ ١٩٠تلفن 

 استفراغ نکنید

  در برخی موارد، استفراغ سبب

 بروز صدمات بیشتر خواھد شد.

  نمونھ ای از ترکیبی کھ فرد با

آن مسموم شده است را ھمرا 

 بیمار بھ بیمارستان ببرید

 ترک اعتیاد متادون
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