
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
مرکز اطالع رساني داروها و سموم  مااونمغ اموا و دارو دانهمعاو   مم       

پزشکي گناباد، ضون تبريك به مناسمبغ رمرا رسم سا سما  نمم و ايما        

نمروز، براي ک  ه هومطناا گرامي آرزوي سمالمغ ممي نوايمس و تم مه     

 هع ري از بروز برخمي مهمکالت ماومم     شوا را به نکات ذيل  هغ پ

 .دارويي   ب مي نوايس

 روزاز مسمومیت در استقبال از عید نوتوصیه های دارویی و پیشگیری 

 :سامان دهی قفسه دارویی خانه* 
ضون انجا  خانه تکاني و گردگ ري   س، حتواً در مناز  با ک سه هماي  

ما مه  دارو محتمي قمر،، کسسمم  و يما شمربغ ن ومه مدمرم شمسو م       

تمص ه مي شمد به شکل زير  ابه يا قفسه دارويي خمد را . خماه س شس

 :سر و ساماا ده س

داروهايي که تاريخ انقضاء آنها ررا رس سو اسغ، از بسته بنسي اص ي  (1

براي   ممگ ري  . خارج نوائ س و داخل ک سه زباله ريخته، ماسو  نوائ س

اسمغ قمر، هما و    از مدرم نابجماي داروهماي دورريختمه شمسو، بهتمر      

کسسملها را با زباله هاي تر ماننس تفاله چماي مخ ممن نواي مس تما  ماهر      

  .شمد... ناخمشاينس آا مانع مدرم داروها تمسط کمدکاا و 
تاريخ انقضاء ماومال به تاريخ شوسي يا م الدي روي  ابه مقممايي   (2

 داروها، هوچن ن در انتهاي ورقه هاي آلمم ن ممي بسته بنسي قرصمها و 

کسسم  ها، بر روي ش همه آمسمم  و ويالهممماي تزريقمي و درخدمم،      

ممضاي بر روي انتهاي ت مب پواد و کمر  و يما روي   پوادها و کرممهاي 

 . ابه مقمايي آنها حك شسو اسغ

را در راضمالب  ( به  زآنتي ب مت مك هما  )شربغ هاي تاريخ گوشته  (3

آنتي ب مت مك   سمسسانس ما. خالي کردو و ش هه هاي آا را دور بريزيس

 .ها را باس از گوشغ دو روز از مدررهاا داخل سطل زباله ب نسازيس
قطرو هاي چهوي که از باز شسا درب آا يك مماو گوشمته اسمغ     (4

 .ديعر استريل نوي باشنس و بايس دور ريخته شمنس
آمسملها و سرنگ هماي تماريخ گوشمته را در ک سمه زبالمه بريزيمس و        (5

  .ماسو  نوائ س
 رمه داخل زباله ريخته مي شمد با مماد ديعم مايي کماسغ داروه بهتر (6

 اامط انسمي آا تمسما از مدرم اتفاقممدو شمنس تماي آلماله چمماننس تف
 .و ح ماا پ هع ري شمد

 کرمها و ررآوردو هاي آرايهي و بهساشتي هم داراي تاريخ انقضايي (7

 درب  رم از کرداماو پس از ب 42تا  ماو  6از ( بسته به نمع ررآوردو)

مي باشنس که به صمرت يك  سد در کنار تدمير يك قمطي با درب بماز   

  .شسو روي بسته بنسي ررآوردو ترس م مي شمد
داروهايي که تاريخ انقضاء آنها ررا نرس سو اسغ ولي اسمتفادو اي در   (8

منز  نسارد مي تمانس به مراکمز منتخمب  وا مغ همال  احومر  همغ       

الز  به ذکر اسغ داروخانه هاي سطح شمهر از پمس   . داستفادو اهساء شم

به صمرت آزاد يا ب وه رروخته شسو ماوور مي  گررتن داروهايي که قبالً

 .باشنس

موکن اسغ در ايا  تاط الت   س دسترسي شوا به داروخانمه هماي    (9

روزانه به دل ل تاط  ي آنها مقسور نباشس ولمي هو همه داروخانمه هماي     

به بماز بممدا داروخانمه بمه      داروخانه هايي که م ز  شبانه روزي و برخي

 .صمرت ش فغ از پ ش تا  ن شسو مي باشنس، قابل دسترسي هستنس

 : لوا بايس تم ه کرد

چنانچه شوا و يا بستعانتاا، به دل ل ابتال به ب واري ممزمن، دارويمي را   

به صمرت مرتب مدرم مي کن س، مطوئن شميس دارو را به حس ن از و تا 

چرا که بس اري از داروهما  . پاياا تاط الت و ضون سفر در اخت ار داريس

ماننس داروهماي ضمس تهمند، داروهماي ب واريهماي ق بمي و رهمارخما،        

اي ضس ارسردگي و اختالالت  دبي، داروهاي ضس ديابغ و چربي داروه

خما و برخي داروهاي مسکن و هوچن ن آنتي ب مت ك ها، بايمس مرتمب   

مدرم شمنس و قطع ناگهاني اين داروها، ب وار را دچمار مهمکل خماهمس    

 .کرد
 :نظافت منزل* 

پ ش از شروع تاطم الت نممروز، بمر اسمات سمنتي قمسيوي، ن ارمغ و        

 الوو بر آنکه بايس مراقب باش م دچمار  . خانه ها آااز مي شمدشستهمي 

حمادثي ماننس سقمن از ارتفاع نهميم، بايمس تم مه داشمغ کمه اسمتفادو      

نابجا و بسوا آگاهي از مماد شمينسو و پاک کننسو شم و ايي ممي تمانمس    

بنمابراين بما ر ايمغ نکمات زيمر      . خطرات  براا ناپويري را ايجاد نوايس

 :تضو ن نواي س سالمغ خمد را

در نمر و شمينسو در هنعا  استفادو از ررآوردو هاي ش و ايي هو هه  (1

. کاري برچسب روي بسته بنسي را مطالاه نومدو سمسس مدمرم نوائ مس   

 .تاريکي مي تماننس خطرناک باشس استفادو از داروها و مماد ش و ايي د ر
 سو و پماک هنعا  استفادو از ممماد شم و ايي و رمرآوردو هماي شممين     ( 2

 مح ط  رياا داشته ي درممبماز کن س تا هما به خما را بمکننسو، پنجرو ه

بس اري از اين ترک بات بخمارات سموي ايجماد ممي کننمس کمه بمه         .باشس

 .مخان دهاا، ب ني و ريه صسمه مي زنس

  اک کننسومدر زماا ن ارغ سطمح و استفادو از ترک بات شمينسو و پ( 3

ماسمك  کفش   م بسمته و در صممرت امکماا،    از دستکش الست کي، 

 .استفادو نواي س

و  از اختالن مماد ش و ايي ماننس  مهر نوك و مماد سف س کننمسو  (4

بخارات و گازهماي ناشمي از ايمن اخمتالن     .  ساً خمدداري کن سلك بر 

 .بس ار سوي و خفه کننسو مي باشنس

ي ماننمس  ممهر نومك، ممماد     بس اري از داروها و محدمالت خمانع  (5

سموم  حهمرو کمش و  منمسو کمش      الک پاک کن، شمينسو و لك بر، 

، ت نر، ضسيخ، بنزين و نفغ مي تماننمس در صممرت   (ماننس مرگ ممش)

بسم ار  ب ا سو شسا و توات با پمسغ و چهم و يا در صممرت تمنفس،   

 .سوي باشنس

 ببنسيس اهو هه پس از استفادو از مماد ش و ايي سريااً درب آا ر (6

کمدکماا در   يمهم    مرم دربسمته اي از دسترسم     و دقغ نواي س که

 .اماا ن سغ
ک ف دستي، ساک خريس و ک سه هماي نماي مني را دور از دسمترت     (7

موکن اسغ داخل آنهما وسماي ي باشمس کمه تمسمط      . کمدکاا قرار ده س

کمدک ب ا سو شمد و يا کمدک ضون بازي آنها را روي سر خمد کهم سو  

 .فعي وي شمدو سبب خ

در صمرت که کمدک شوا مادو اي ا ر خممراکي را ب ا مس، بما مرکمز      (8

تومات   1241و يا مرکز اطمالع رسماني داروهما و سموم      111اورژانس 

 .بع ريس

و داروهما خدمصماً    محدمالت ش و ايي و شمينسو، نفمغ و بنمزين   (9

را هو همه در  مرم اصم ي آا نعهمساري     شربغ ترک ا ت اد متمادوا  

ماننمس بطمري   ) چعاو اين ررآوردو ها را در  رم مماد خمراکي ه. کن س

اين  ول سبب خمردو شمسا اشمتباهي ايمن     .نعهساري نکن س( نمشابه

 .و مسومم غ شسيس ايهاا خماهس شسمماد تمسط کمدکاا 

در صورت بروز مسمومیت، پیش از رسیدن به مرکزز درمزانی   

 : چه باید بکنیم

س مسمومم غ بما منمکسم سکربن،    مانن :مسمومیت از راه تنفس :الف

 گاز چاو راضالب، گاز ناشي از اختالن مماد سف سکننسو و  ر  بر

 :ابتدا این کار را انجام دهید
 .هرچه سرياتر ررد مسوم  بايس به هماي آزاد بردو شمد -

از تنفس دود و گازهاي تمل س شسو پره ز کن س، سريااً درها و پنجمرو   -

 ها را باز کن س

 .مسوم  نفس نوي کهس، تنفس مدنم ي را شروع کن ساگر ررد  -

 



 

 ي تمانس تا  ن کنس درماامه ممردي اسغ کمپزشك اورژانس تنها ر -

 .اضاره تر ن از اسغ يا خ ر

ماننس مدرم اشتباو داروها، مماد ق  مايي  : مسمومیت از راه دهان: د

و اس سي، ترک بات نفتي، مماد روانعرداا و مخسر، مماد شمينسو خانعي، 

ا م ن اتمري، سموم  درمع آرمات، شمربغ تمرک ا ت ماد       باتري ديسکي ي

 .متادوا

 :ابتدا این کار را انجام دهید
 .اگر ررد مسوم  نفس نوي کهس، تنفس مدنم ي را شروع کن س -

اگر ررد مسوم  همش ار اسغ، کنتر  کن س آيما ممي تمانمس چ مزي را      -

 .بب اس يا خ ر

شموارو ت فمن   ) قبل از هواهنگ نومدا با مرکز کنتر  مسومم غ هما  -

 .مسوم  را وادار به استفراغ نکن س( 1241

 .در برخي ممارد، استفراغ سبب بروز صسمات ب هتر خماهس شس -

ب وار به  ونومنه اي از ترک بي که ررد با آا مسوم  شسو اسغ را هورا -

 .ب وارستاا ببريس

 چرا باید تماس بگیریم؟
 الئومي دارنمس کمه بايمس     باضي از مماد شسيسا کهنسو انس و يا اينکمه    -

 .حتوا در يك مرکز اورژانس درماا شمد

مقمادير  . باضي از مماد در صمرت خمردو شمسا، شمسيسا کهمنسو انمس     -

باالي داروهما، خدمصما در کمدکماا ممي تماننمس تهسيسکننمسو سمالمغ        

 .باشنس

پزشك اورژانس تنها رردي اسغ که ممي تمانمس تا م ن کنمس درمماا       -

 .خ راضاره تر ن از اسغ يا 

 
 "بهار در گناباد "

 --------------------------------------------------------

 :منبع
2010 An-Najah National University, Poison control & 
Drug Information Center 

 
 

 .بع ريس سسس با اورژانس توات -

 چرا باید تماس بگیریم؟
باضي از مماد شسيسا کهنسو انس و يما اينکمه  الئومي دارنمس کمه بايمس        -

 .حتوا در يك مرکز اورژانس درماا شمد

پزشك اورژانس تنها رردي اسغ که ممي تمانمس تا م ن کنمس درمماا       -

 .اضاره تر ن از اسغ يا خ ر

  آرمغ کمش،   ماننس مسومم غ با سموم : مسمومیت از راه پوست: ب

 مماد ش و ايي، اس س و ق  ا، مماد شمينسو لك بر،  ر  بر

 :ابتدا این کار را انجام دهید
 .لباسهاي و پمشش آلمدو را درآوريس -

 .دق قه شستهم ده س 11پمسغ را با آب  اري به مست  -

 .پمسغ را با آب و صابما بهمي س -

 .پمسغ را خمب آبکهي کن س -

 .ع ريسسسس بااورژانس توات ب -

 چرا باید تماس بگیریم؟
باضي از مماد بس ار قمي هستنس و مي تماننس سبب سمختعي پمسمغ   -

 .شمنس

پزشك اورژانس تنها رردي اسغ که ممي تمانمس تا م ن کنمس درمماا       -

 .اضاره تر ن از اسغ يا خ ر

ماننس توات با انمماع گماز، اسم س و ق  ما،     : مسمومیت از راه چشم: ج

درع آرات، مماد ش و ايي، مماد شممينسو خمانعي و   مماد شمينسو، سوم  

 گاز متدا س شسو از آنها، توات چهوي اشتباو با برخي داروها و سوم 

 :ابتدا این کار را انجام دهید
چهم مدسو  را با آب  اري ولر  شستهم ده مس، روش انجما  ايمن     -

کار آا اسغ که ررد زير دوش آب حوا  بايستس و ا ازو دهمس  ريماا   

وي پ هاني ريخته و سسس به سوغ هر دو چهم ررته، همر دو را  آب ر

 .دق قه بايس ادامه داشته باشس 11اين  ول . شستهم دهس

ررد مسوم  بايس در ح ن شستهمي چهم بما آب  ماري، تما  ماي      -

 .باز و بسته کنس( ماننس چهوك زدا)موکن مرتباً چهوها را 

 .شته باش ساصراري به باز نعهساشتن چهوها نسا -

 چرا باید تماس بگیریم؟
باضي از مماد بس ار قمي هستنس و ممي تماننمس سمبب بمروز صمسمات       -

بق ه اقسامات بايس در بخمش اورژانمس ب وارسمتاا    . دائوي در چهم شمد

 .صمرت گ رد
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 وم پزشکی گنابادستاد تسهیالت نوروزی دانشگاه عل

 93اسفند ماه 


