
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 .دارويي   ب مي نوايس

توصیی ه یییار یی و ییش و ی اییم مر یت مدییاوم    ی  ی ییا     

  وتالت  ع د نوتعط 

داروهاي خمد را هوراو داشته باش س چمه باما تما زمماا      در طي سفر (1

 . پ سا کردا داروخانه در مقصس، براي ته ه دارو دچار مهکل شميس

چنانچه ضون حرکغ اتممب ل، قطمار، کهمتي و يما هماپ وما، دچمار       (2

يما   1سرگ جه و حالغ تهمع مي شميس، به خاطر داشته باش س با مصرف 

ينات، نم   سما غ قبمل از شمروع     م  ي گرمي ديون ه سر 05قرص  2

سا غ يکبار در طي سمفر، ممي تمماا     6تا  4سفر و تکرار يك قرص هر 

بايمس تم مه   .  مارض ناشي از حرکغ، تهمع و سمرگ جه را برطمرف کمرد   

.  سد قرص مصرف شممد  8سا غ نبايس ب هتر از  24داشغ که در طم  

 .اي سدر صمرت بارداري يا ش ردهي، با داروساز يا پزشك مهمرت نو

 هغ پ هع ري از گزش حهرات در مح ط هاي گمر  و مرطممو و    (3

استمايي، پهه بنس، حهرو کش هاي خانعي و يما پوماد و اسم ري دارم      

 .حهرات هوراو داشته باش س

هوراو داشتن  ابه کوك هماي اول مه، خصمصمار در مممرد خمانمادو       (4

 شم ر  ك،مهوچن ن هوراو داشتن پمشم  ه ررزنس خردسا  دارنس،مهايي ک

بمر،   اي بسوا ناخه ماننس شربغ تبمخهك ش رخمار، در ه تب، داروه

 ادمتي ويتام ن و آهن، پوم ما شربغ مملمي، قطرو و يمشربغ سرماخمردگ

کممد  در حما     همکم  از استريل و ديعر داروهمايي مپنبه و گ سمختعي،

 .مصرف مي باشس در طي سفر ضروري مي باشس

داروساز، هنعا  تحميل گمررتن دارو   نحمو نعهساري داروها را از دکتر (5

در اتممب  ي که زيمر نممر    از داروخانه ب رس س و ه چعاو داروهاي خمد را

. قمرار نسه مس   ش همه  قمب اتممب مل   آرتاو پار  شمسو اسمغ و يما در    

داروهاي يخچالي را هوراو با يخ و يما در داخمل ومروف خنمك کننمسو      

 .حول نواي س

امل ن تزريق مي کننمس تم مه بمه    در خصمص ب واراا ديابتي که ان (6

 :ممارد زير در هنعا  سفر، ضروري مي باشس

رراه  نومدا انامل ن و داروهاي مصمرري و سمرنب بمراي توما       -الف

 .مست سفر

 مار کنتر  قنس خما، قنس حبه اي، نبات،مهوراو داشتن دستعاو يا ن -و

 

و هومرا . ب اکمئ غ و آو م مو براي درماا کاهش احتومالي قنمس خمما   

 (.ماننس م مو و سانسويچ کمچك)داشتن م اا و سو مناسب 

در خصمص ب واراا مبتال به رهار خمما بما ، بهتمر اسمغ دسمتعاو       -ج

رهار سنج و داروهاي مصرري هوراو ب وار باشس و از مصرف مماد اوايي 

 .حاوي نوك ماننس آ  ل و تنقالت و مماد اوايي چرو خمدداري شمد

مي تمان س سما ت خمد را در زم نمه اطال مات   بطمر ک ي در صمرت ن از 

دارويي و ممارد ماومم غ، با ممضمم ات ذيمل و بما کارشناسماا مراکمز      

درم ماا   141يما   1445اطالع رساني داروها و سوم  بمه شموارو ت فمن    

 :بعواريس

 نحمو نعهساري و مصرف صح ح داروها 

 تساخل مصرف هوزماا داروها با ه  و با مماد اوايي 

 وها در دوراا بارداري و ش ردهيمصرف دار 

 مارض  انبي ناشي از مصرف داروها  

 سازگاري و نحمو اختالط داروهاي تزريقي 

       ماومم غ با داروهما، سموم  و ممماد شم و ايي، گ اهماا و

 گازهاي سوي، گزيسگي ها

ايس مب  از منمکا س کربنماهش احتوا  بروز ماومم غ با گم هغ ک* 

استانسارد ضون اطو ناا از . مح ط باشس ما درمتهميه ه يك س ات 

از سالمغ  دائوارو پک ج ديماري، کن  آبعر ، يهيگرماوسايل بمدا 

خصمصمار  و دودکش اين وسايل را س منوائ  اطو ناا حاصل  و کرد آنها

اگر محل  سيسي را براي گوراا تاط الت   س درنظر داريس، کنتر  

 .کن س

اين کار سبب بروز . نخماب س ر روشنو در داخل اتممب ل با ممتمه چعا* 

هوچنم ن از روشمن   . ماومم غ کهنسو با منمکا س کربن خماهمس شمس  

کردا گاز پ ك ن کي در داخل چادر و يا اتممب ل و يا در  مح ط بامته  

 .خمدداري نوائ س ديعري به منظمر تام ن گرما،  سار

چنانچه در يك مح ط باته و داراي بخماري نفتمي يما گمازي حالمغ      * 

 تهمع، سمرگ جه و خمماو آلممدگي داشمت س، سمرياار بق مه را در  ريماا       
و اگر مهکم  به ماومم غ با منمکا س کربن هات س محم ط   بعواريس

هر شخصي که با گاز منمکا س کمربن در توماب بممدو و    . کن س را تر 

نممزاداا   .بايس رمرار تمسط پزشك مااينه شمدرمق مي باشس   الي  داراي

اا حام ه، اررادي که داراي ناراحتي هاي ق بمي  روقمي   و ارراد مان، زن

هاتنس چنانچه با اين گاز در توماب باشمنس حتمي در صممرت نساشمتن      

 . المغ حتوا بايس تمسط پزشك مااينه شمنس

نساشمته   ناخمشماينسي  اواهاي ماوم  کننسو موکن اسغ بم يما ممزو  * 

 24 ومرف  با و مديکه اکثمر مامومم غ هماي اموايي ماومم ر      . باشنس

 ماننس ماومم غ با اواي ها مي از آنمباض امطرف مي شمنس، ام سا غ بر
 

 

 

 .مي تماننس کهنسو باشنسکناروي 

ماومم غ و مرگ ناشي از بمتمل ا ، در اثمر اموا و کنامرو آلممدو     * 

ب وار مبمتال سمرياار بايمس بمه يمك      . بروز مي کنس و با ار کهنسو اسغ

  . مرکز درماني مجهز،  هغ تزريق داروي ضس س  منتقل شمد

ف بمتمل ا  نم ي ماومم غ اوايي کهنسو اسغ کمه در اثمر مصمر   * 

که قبمل از مصمرف حمرارت    )کهك ا ر پاستمريزو، اواهاي کناروي 

و يا سمس س و کالباب آلمدو بمروز ممي   ( مناسب به آنها نرس سو اسغ

 24تما   12بامس از  )  الي  و نهانه هاي اين ماومم غ بما تماخ ر  . کنس

واهر مي شمد و شمامل تماري ديمس، دوب نمي، ارتمادگي پ مك       ( سا غ

تي، اختال  تک  ، لکنغ زباا، سختي ب م ، و  رمقاني،  س  تمانايي حرک

مهوتممرين اقممسا  درممماني در ايممن  . خهممکي و درد گ ممم مممي باشممس 

در مرکمز    (Anti toxin)ضمس سم    داروي ماومم غ تجميز سمري   

در صمرت  س  درماا موکن اسغ رمرد ماموم  در    .درماني مي باشس

 . اثر ر ج تنفاي رمت نوايس

از ، نواي مس  و کنارو شسو استفادو ميادمچنانچه در سفر از اواي آم* 

 يس قمطي هاي کنامرو داراي برآممسگي، رمرو ررتعمي و يما نهمتي      خر

خمدداري کن س و مطوئن شميس کمه در پممش آا هما شکامته نهمسو      

دق قمه ممي    25 مشانسا کنارو به ممست   بما ز  به ذکر اسغ . باشس

  .تماا از خطر ماومم غ کهنسو بمتمل ا  پ هع ري نومد

ا غ در دماي مح ط رهما  مس 2ز اواهاي پخته شسو را ب ش از هرگ* 

در مه   44براي دوبارو گر  کردا اواهاي باق وانسو آنهما را تما   . نکن س

و هوچن ن اواهايي که بم ش  تا اوا بخار کنس سانتي گراد گرما ده س 

 .روز باق وانسو انس را مصرف نکن س 3از 

، دستهايتاا را با صابما هو هه قبل از آمادو کردا و يا خمردا اوا* 

نم ي از اسها  م کروبي در طي سفر و به دل ل  مس  ر ايمغ   . بهمي س

به خاطر داشته باش س دستهايتاا را بامس از   .بهساشغ قابل انتقا  اسغ

غ خمما ، سمم عار شمماز سروياممهاي بهساشممتي، برداشممتن گماسممتفادو 

که سا، دسمغ زدا بمه ح مانمات و دسمغ زدا بمه زبالمه هما حتومار         

 .همئ سب

پختن غذت وغ غغغ " :دستمر طالئي پ همع ري از مامومم غ اموايي   * 

 .اسغ " خوردنغآنغدرغهمانغر ز

 الي  و نهانه هاي برخي از ماومم تهاي اوايي با تاخ ر واهر مي * 

سا غ باس از مصرف امواي آلممدو،    24تا  12ياني موکن اسغ  .شمد

ايمن مامومم غ    الي  و نهانه هاي .  الي  در ررد ماوم  بروز نوايس

ها شامل سردرد، تب، خاتعي، تهمع، استفراغ، اسمها  آبکمي شمسيس،    

 . ک  شسا آو بسا، ضاف و درد شک  مي باشنس

 ضون . ي مي شمدم  بروز ماومم غ اوايمي اوايي مانمر ايغ ايون* 



 

ارو مردو و دوبماز کمدق قه نمار را ب يكست مدق قه، به م 10 امت 15ر مه

ادامه در ب وارستاا اين کار بايس تا زماا آمادو شسا پادزهر . ببنسيس

 .يابس

هر چه سرياتر ررد مار گزيسو را به اورژانس ب وارستاا منتقل کن س * 

 هوچن ن و زماا را با تالش براي کهتن و يا گررتن مار از دسغ نسه س

 .با آو سرد يا يخ خمدداري کردمارگزيسو  د کردا  ضماز سر

سا  اخ ر مصسو  مارگزيسو، واکان کزاز تزريق  4تا  0اگر طي * 

 .نکردو اسغ به پزشك اطالع ده س

تمر  ناشي از گزش  قرو،  وممار محسود به ناح ه گزش اسغ و * 

سا غ بم مد  6تا  4احااب بي حاي و سمزش در ناح ه گزش براي 

 .سا غ بهبمد مي يابس 24و ماوم ر پس از  مي آيس

محل زنبمر : گزش هاي ماوملي زنبمر  بارتنس از اقسامات اول ه در *

روي محل زنبمر گزيسگي کو رب ، گزيسگي را با آو و صابما بهمئ س

دق قه  10سرد يا ک اه محتمي يخ قرار ده س و به طمر متمالي هر 

از قراردادا ماتق   يخ روي  ،يکبار ک اه يخ را از روي پمسغ برداريس

 .پمسغ ا تناو نوائ س و از گر  کردا ممض  ب ره زيس

و مد دارد، بهتر اسغ روي پمسغ  يمناطقي که حهرات زياد در *

بسا کمد  از کرمهاي دور کننسو حهرات استفادو  بسا مخصمصار

سبب حااس غ  اما بايس تم ه داشغ استفادو دائ  از اين مماد. نومد

  .شمد ب هتر مي

 هاي باز، پ راهن آست ن  ر مح طبراي پ هع ري از گزش حهرات د *

 .ب نس و ش مار ب نس به کمدکاا ب مشان س

 
 ".سالیغسرشارغوزغسالمنیغ غبهر زیغبرویغشماغهموطنانغعزیزغآرز مندیم"

 -------------------------------------------------------
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مانمسگاري   سفر از حول گمشغ و تخ  مرغ خا  و ررآوردو هاي لبني با 

 .راسس مي شمنس کمتاو خمدداري نواي س، چرا که سرياار

در طي سفر براي حول مماد اوايي راسس شسني، از يخمساا مناسمب   * 

که حاوي سس، تخ  مرغ و خاممه ممي باشمنس     اواهايي. ساستفادو کن 

 .خ  ي زود راسس مي شمنس

خرزهمرو،   ماومم غ با گ اهماني ماننمس  در ما ر سفر تم ه کن س که  *

و برخمي از   (ماومم غ در اثر تواب پمستي) ، گزنهکرچك، ديفن باخ ا

مراقب کمدکماا باشم س   . با ار خطرنا  باشسمي تمانس  قارچهاي خمدرو

را در اسرع وقغ بمه   مصسو اومم غ با اين گ اهاا مصمرت وقمع  درو 

 . نزديکترين مرکز درماني منتقل کن س

 و سم م مهاي خممدرو ا تنماو نواي  مهاا و قارچامردا گ مدر سفر از خ* 

 گ اهاا يا قارچها را به دل ل مصرف آنهما تمسمط  مانمراا، ا مر سموي     

 ماع بمي مسوي از انم  ايمارچهمو ق اهاامتهخ ص گ  رامزي .ت قي ننواي س

 .خطر با ار مهکل اسغ

 زممراکي را ب ا س، با مرکم مادو اي ا ر خممد  شوا ممدر صمرت که ک* 

 141يما   1445و يا مرکز اطالع رسماني داروهما و سموم     110اورژانس 

  .تواب بع ريس

 ها و راه  ومايي ماري سنعم ما  تفرج در دشغ و  نعل از دستکمهنع* 

از گمزش ممار سموي و  قمرو خممدداري       بسوا کفش براي   ممگ ري 

 .نواي س

در هنعا  مارگزيسگي ب وار را آرا  کن س و از حرکات ب ش از حس او * 

 ضم محل گزيسگي مار را بايس بي حرکغ و ه  سطح .   مگ ري کن س

 .يا کوي پاي ن تر از سطح ق ب نعه داشغ

 گزش  قرو مي تمانس منجر به بروز درد شسيس در ناح ه گزش شمد* 

 الئ  تهسيسکننسو ح ات و حمادث منجر به مرگ به نسرت با اينکه اما 

، مصسو  را به نزديك ترين مرکز درماني براي تزريق رخ مي دهس

 .پادزهر منتقل نواي س

زنبمر گزيسگي موکن اسغ در اثر ن ش  انماع زنبمر ماننس زنبمر ال * 

صمصار وحهي از دستکاري کنسوي زنبمر هاي خ .و زنبمرسرخ بروز نوايس

حو ه و گزش دسته  واي زنبمرها مي تمانس کهنسو . خمدداري کن س

 .باشس

 ال مادو، به ک اه محتمي زهر متصل اسغ و پس از  ن ش زنبمر* 

ن سري  ن ش از روي زخ ، بنابراين برداشتگزش در زخ  باقي مي مانس 

 . هغ   مگ ري از ورود ب هتر س  به زخ  ضروري اسغ

چنس انعهغ با تر از محل  يك نمار محک  و پهن، در مارگزيسگي،* 

 . ببنسيس گزيسگي مار بميژو اگر محل گزيسگي در دسغ ها يا پاها باشس
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