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 در ارتباط با ایام نوروز (تعطیالت عید)و پیشگیري از مسمومیت ها توصیه هاي دارویی 
 

اطالع رسانی داروها و سموم، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و ایام نوروز، براي کلیه هموطنان گرامـی آرزوي   ستاد مرکزي
ر ایام تعطـیالت عیـد جلـب مـی     د دارویی بروز برخی مشکالت معمولسالمت می نماید و توجه شما را به نکات ذیل جهت پیشگیري از 

 :  نماید
 پیش از عید

 نورروز استقبال از عیددر  و پیشگیري از مسمومیت ییتوصیه هاي دارو
 :سامان دهی قفسه دارویی خانه

کپسول و یا شربت نیمه مصرف شـده مواجـه    ،قرصدارو محتوي با کیسه هاي زل ادر منضمن انجام خانه تکانی و گردگیري عید، حتماً 
 د:ید شد. توصیه می شود به شکل زیر جعبه یا قفسه دارویی خود را سر و سامان دهیخواه

بـراي   معـدوم نمائیـد.   ریختـه، زبالـه  کیسـه   ) داروهایی که تاریخ انقضاء آنها فرا رسیده است، از بسته بندي اصلی خارج نمائید و داخل1
مخلوط نماییـد تـا    بهتر است قرص ها و کپسولها را با زباله هاي تر مانند تفاله چايداروهاي دورریخته شده، جلوگیري از مصرف نابجاي 

  مانع مصرف داروها توسط کودکان و ... شود.ظاهر ناخوشایند آن 
انتهاي ورقـه هـاي آلومینیـومی بسـته بنـدي      ر د، همچنین معموال به تاریخ شمسی یا میالدي روي جعبه مقوایی داروها) تاریخ انقضاء 2

و یا و کرم  روي انتهاي تیوب پماد بر پمادها و کرمهاي موضعیقرصها و کپسول ها، بر روي شیشه آمپول و ویالهاي تزریقی و درخصوص 
 .حک شده استروي جعبه مقوایی آنها 

را بعد از گذشت ده  سوسپانسیون آنتی بیوتیک ها اي آن را دور بریزید.در فاضالب خالی کرده و شیشه ها ري تاریخ گذشته ) شربت ها3
 روز از مصرفشان داخل سطل زباله بیندازید.

 ماه گذشته است دیگر استریل نمی باشند و باید دور ریخته شوند. یک) قطره هاي چشمی که از باز شدن درب آن 4
   بریزید و معدوم نمائید.) آمپولها و سرنگ هاي تاریخ گذشته را در کیسه زباله 5
) بهتر است داروهایی که داخل زباله ریخته می شود با مواد دیگر مانند تفاله چاي آلوده شوند تا از مصـرف اتفـاقی آن توسـط انسـان و     6

 حیوان پیشگیري شود.
مـاه پـس از بـازکردن درب     24مـاه تـا    6) کرمها و فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی هم داراي تاریخ انقضایی (بسته به نوع فرآورده) از 7

(بسـیاري از  روي بسته بندي فرآورده ترسیم می شـود.   تصویر یک قوطی با درب باز شدهیک عدد در کنار ظرف می باشند که به صورت 
 از مدت اعالم شده بر روي بسته بندي، در صورت استفاده ایجاد عوارض می نمایند.)لوازم آرایشی هم بعد 

قابل عودت به داروخانه و مراکـز مشـابه نمـی باشـد و     نرسیده است ولی استفاده اي در منزل ندارد فرا ) داروهایی که تاریخ انقضاء آنها 8
 معذور می باشند.ر از پس گرفتن دارو ه هاي سطح شهالزم به ذکر است داروخانبهتر است معدوم گردند. 

دسترسـی بـه   ممکن است در ایام تعطیالت عید دسترسی شما به داروخانه هاي روزانه به دلیل تعطیلی آنها مقدور نباشـد ولـی همیشـه    
 لذا باید توجه کرد: فعال می باشد وجود دارد. داروخانه هاي شبانه روزي و برخی داروخانه هایی که به صورت شیفت از پیش تعیین 

) چنانچه شما و یا بستگانتان، به دلیل ابتال به بیماري مزمن، دارویی را به صورت مرتب مصرف می کنیـد، مطمـئن شـوید دارو را    9
ي داروهاي ضد تشنج، داروهاي بیماریهـا به حد نیاز و تا پایان تعطیالت و ضمن سفر در اختیار دارید. چرا که بسیاري از داروها مانند 

قلبی و فشارخون، داروهاي ضد افسردگی و اختالالت عصبی، داروهاي ضد دیابت و چربی خون و برخی داروهاي مسکن و همچنین آنتی 
 بیوتیک ها، باید مرتب مصرف شوند و قطع ناگهانی این داروها، بیمار را دچار مشکل خواهد کرد.

 نظافت منزل:
دیمی، نظافت و شستشوي خانه ها آغاز می شود. عالوه بر آنکه باید مراقب باشـیم دچـار   پیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس سنتی ق

حوادثی مانند سقوط از ارتفاع نشویم، باید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاك کننده شیمیایی می توانـد  
 نکات زیر سالمت خود را تضمین نمایید:بنابراین با رعایت  خطرات جبران ناپذیري را ایجاد نماید.
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در نور کـافی برچسـب روي بسـته بنـدي را مطالعـه نمـوده سـپس        و شوینده در هنگام استفاده از فرآورده هاي شیمیایی همیشه  .1
 .تاریکی می توانند خطرناك باشد مصرف نمائید. استفاده از داروها و مواد شیمیایی د ر

در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده هاي شوینده و پاك کننده، پنجره ها را باز کنید تا هوا به خـوبی در محـیط جریـان     .2
 بسیاري از این ترکیبات بخارات سمی ایجاد می کنند که به مخاط دهان، بینی و ریه صدمه می زند.داشته باشد. 

ت شوینده و پاك کننده از دستکش السـتیکی ، کفـش جلوبسـته و درصـورت امکـان،      استفاده از ترکیبانظافت سطوح و  در زمان  .3
 .ماسک استفاده نمایید

جداً خودداري کنید. بخارات و گازهاي ناشـی  و لک بر  از اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده  .4
 از این اختالط بسیار سمی و خفه کننده می باشند.

سموم حشره کـش و جونـده کـش    الك پاك کن، ا و محصوالت خانگی مانند جوهر نمک، مواد شوینده و لک بر، بسیاري از داروه  .5
(مانند مرگ موش)، تینر، ضدیخ، بنزین و نفت می توانند در صورت بلعیده شدن و تماس با پوست و چشم و یا در صـورت تـنفس،   

 سمی باشند.بسیار 

هیچ ظرف دربسته اي از دسترسی کودکـان در   و دقت نمایید که یعاً درب آن را ببندیدهمیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سر .6
 امان نیست.

و یا مرکز اطالع رسـانی  115، با مرکز اورژانس و یا استنشاق نمود را بلعید و سمی ماده اي غیر خوراکی نزدیکان شمادر صورتیکه   .7
 تماس بگیرید. 190داروها و سموم 

را همیشـه در ظـرف اصـلی آن نگهـداري     و داروها خصوصاً شربت ترك اعتیاد متادون  شوینده، نفت و بنزینمحصوالت شیمیایی و  .8
. ایـن عمـل سـبب خـورده     هیچگاه این فرآورده ها را در ظرف مواد خوراکی (مانند بطري نوشابه) نگهداري نکنیدکنیـد.  

 .و مسمومیت شدید ایشان خواهد شدشدن اشتباهی این مواد توسط کودکان 
 

 در سفر
 عید نورروز  ایام تعطیالتتوصیه هاي دارویی و پیشگیري از مسمومیت، در 

در طی سفر داروهاي خود را همراه داشته باشید چه بسا تا زمان پیدا کردن داروخانه در مقصد، بـراي تهیـه دارو دچـار مشـکل      )1
 شوید.  

و حالت تهوع مـی شـوید، بـه خـاطر داشـته باشـید بـا         قطار، کشتی و یا هواپیما، دچار سرگیجه، چنانچه ضمن حرکت اتومبیل )2
سـاعت یکبـار    6تا  4نیم ساعت قبل از شروع سفر و تکرار یک قرص هر میلی گرمی دیمن هیدرینات،  50قرص  2یا  1مصرف 
سـاعت نبایـد    24را برطرف کرد. باید توجه داشت که در طـول   تهوع و سرگیجه ،، می توان عوارض ناشی از حرکتسفردر طی 

 با داروساز یا پزشک مشورت نمایید.ر صورت بارداري یا شیردهی، د عدد قرص مصرف شود. 8بیشتر از 
سفر می کنید، از همراه بـردن داروهـاي آرامـبخش ماننـد     و یا عربستان (دبی، شارجه، ابوظبی)  چنانچه به امارات متحده عربی  )3

) و ترکیبـات  ، اکسپکتورانت کـدئین کدئین دار (مانند استامینوفن کدئینداروهاي دیازپام، اگزازپام، لورازپام و...، داروهاي مسکن 
 روانگردان جداً اجتناب نمائید. براساس قوانین این کشور، متهمین به حمل این داروها با مجازات سنگینی مواجـه خواهنـد بـود.   

ت بـه جـایگزینی داروهـا بـا پزشـک یـا       در صورت نیاز به مصرف این داروها، نسخه پزشک معالج را همراه داشته باشید و یا نسب
 داروساز مشورت نمایید.

(ماننـد مننژیـت   چنانچه به برخی از کشورهاي افریقایی و یا آسیایی سفر می کنید مطمئن شوید که آیا تزریق واکسن خاصـی    )4
  پیش از سفر مورد نیاز است یا خیر.ویا تب زرد) 

و  ، پشه بند، حشـره کـش هـاي خـانگی و یـا پمـاد      و استوایی وبجهت پیشگیري از گزش حشرات در محیط هاي گرم و مرط  )5
 دافع حشرات همراه داشته باشید. اسپري
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پوشـک،   خصوصاً در مورد خانواده هایی که فرزند خردسال دارند، همچنین همراه داشتن ،همراه داشتن جعبه کمک هاي اولیه  )6
قطره و یا شربت مولتی ویتامین  شربت سرماخوردگی، ر،داروهاي بدون نسخه مانند شربت تب بدرجه تب، شیرخشک شیرخوار، 

 دیگر داروهایی که کودك در حال مصرف می باشد در طی سفر ضروري می باشد. و ، پماد سوختگی، پنبه و گاز استریلآهن و
خود را در اتـومبیلی  نحوه نگهداري داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحویل گرفتن دارو از داروخانه بپرسید و هیچگاه داروهاي   )7

یخ و مراه با هقرار ندهید. داروهاي یخچالی را  (حتی در زمستان) و یا در شیشه عقب اتومبیل که زیر نور آفتاب پارك شده است
 حمل نمایید. نگه می دارندخنک ی که دارو را ظروفدر داخل یا 

هاي مرکز تحقیقات  براساس توصیه(در هنگام سفر ر در خصوص بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند توجه به موارد زی  )8
 می باشد: ، ضروري)علوم پزشکی تهران دانشگاه غدد و متابولیسم

 فراهم نمودن انسولین و داروهاي مصرفی و سرنگ براي تمام مدت سفر. -1
 .درمـان کـاهش احتمـالی قنـد خـون     ت و آب میوه بـراي  وئیقند حبه اي، نبات، بیسک ،دستگاه یا نوار کنترل قند خونهمراه داشتن  -2

 .میان وعده مناسب (مانند میوه و ساندویچ کوچک)همراه داشتن 
در خصوص بیماران مبتال به فشار خون باال، بهتر است دستگاه فشار سنج و داروهاي مصـرفی همـراه بیمـار باشـد و از مصـرف مـواد        -3

 خودداري شود.غذایی حاوي نمک مانند آجیل و تنقالت و مواد غذایی چرب 
  

کز امربا کارشناسان و موضوعات ذیل با ، و موارد مسمومیتدارویی  اطالعات سواالت خود را در زمینه در صورت نیاز می توانیدبطور کلی 
 :درمیان بگذارید 190اطالع رسانی داروها و سموم به شماره تلفن 

 مصرف صحیح داروهانگهداري و نحوه  •
 با هم و با مواد غذاییتداخل مصرف همزمان داروها  •
 مصرف داروها در دوران بارداري و شیردهی •
 عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها •
 اختالط داروهاي تزریقی و نحوه سازگاري •
 مسمومیت با داروها، سموم و مواد شیمیایی، گیاهان و گازهاي سمی، گزیدگی ها •

  می تواند  قارچهاي خودرو  "، مخصوصاکرچک، ، دیفن باخیامسمومیت با گیاهانی مانند خرزهرهدر مسیر سفر توجه کنید که
را در اسرع وقت به عوامل، فرد مسموم سمومیت با این مدرصورت وقوع  مراقب کودکان باشید و باشد. و کشنده بسیار خطرناك 

 نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید. 

    سمی است) باید یـک سیسـتم تهویـه     "رنگ، بی بو و شدیداجهت کاهش احتمال بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن (که بی
از  "دائمایشی (بخاري نفتی و گازي)، آبگرم کن و پکیج دیواري، گرماوسایل استاندارد بودن ضمن اطمینان از  .هوا در محیط باشد

بـراي گـذران تعطـیالت عیـد     را خصوصاً اگر محـل جدیـدي   و دودکش این وسایل را  اطمینان حاصل نمائید عملکرد آنهاسالمت 
   کنترل کنید.درنظر دارید، 

       هیچگاه در داخل اتومبیل با موتور روشن در مدت هرچند کوتاه، نخوابید. این کار سبب بـروز مسـمومیت کشـنده بـا منوکسـید
بـه منظـور   کربن خواهد شد. همچنین از روشن کردن گاز پیک نیکی در داخل چادر و یا اتومبیل و یا در  محـیط بسـته دیگـري    

 خودداري نمائید. "تامین گرما، جدا
   چنانچه در یک محیط بسته و داراي بخاري نفتی یا گازي حالت تهوع، سرگیجه و خواب آلودگی داشتید، سریعاً بقیه را در جریـان

کـربن در  بگذارید و اگر مشکوك به مسمومیت با منوکسید کربن هستید محیط را ترك کنید. هر شخصـی کـه بـا گـاز منوکسـید      
باید فوراً توسط پزشک معاینه شود. نوزادان و افراد مسن، زنان حاملـه، افـرادي کـه داراي    فوق می باشد  تماس بوده و داراي عالیم

ناراحتی هاي قلبی عروقی هستند چنانچه با این گاز در تماس باشند حتی در صورت نداشتن عالمـت حتمـاً بایـد توسـط پزشـک      
 معاینه شوند.
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 24. با وجودیکه اکثر مسمومیت هاي غذایی معموالً ظـرف  نداشته باشندوم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندي غذاهاي مسم 
 .  کشنده باشندمی توانند مانند مسمومیت با غذاي کنسروي ساعت برطرف می شوند، اما بعضی از آنها 

  نشان سالمت و مجوز بهداشتی هستند استفاده نماییـد و از  در سفر از محصوالت لبنی و خوراکی هایی که داراي بسته بندي داراي
 خرید و مصرف فرآورده هاي خوراکی فله اي جدا اجتناب نمایید.

 بیمار مبتال سریعاً بایـد بـه یـک     در اثر غذا و کنسرو آلوده بروز می کند و بسیار کشنده است. ،مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم

 منتقل شود. ضد سم ارويد مرکز درمانی مجهز، جهت تزریق

  بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهاي کنسروي (که قبل از مصرف حرارت

تا  12(بعد از  مناسب به آنها نرسیده است) و یا سوسیس و کالباس آلوده بروز می کند. عالیم و نشانه هاي این مسمومیت با تاخیر

ظاهر می شود و شامل تاري دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عـدم توانـایی حرکتـی، اخـتالل تکلـم، لکنـت زبـان،         ساعت) 24

 (Anti toxin)ضد سم داروي سختی بلع، و خشکی و درد گلو می باشد. مهمترین اقدام درمانی در این مسمومیت تجویز سریع 

 است فرد مسموم در اثر فلج تنفسی فوت نماید.   در صورت عدم درمان ممکن در مرکز درمانی می باشد. 

  ،دقیقـه مـی تـوان از     20با جوشاندن کنسرو به مدت چنانچه در سفر از غذاي آماده کنسرو شده استفاده می نمایید

   خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیري نمود.

  ساعت (اگر هواي اتاق گرم می باشد، بیش از یک ساعت) در دماي محیط رهـا نکنیـد. بـراي     2هرگز غذاهاي پخته شده را بیش از

 3و همچنین غذاهایی کـه بـیش از   تا غذا بخار کند درجه سانتی گراد گرما دهید  74دوباره گرم کردن غذاهاي باقیمانده آنها را تا 

 کنید.  روز باقیمانده اند را مصرف ن

    همیشه قبل از آماده کردن و یا خوردن غذا، دستهایتان را با صابون بشویید. نوعی  از اسهال میکروبی در طی سفر و به دلیـل عـدم

به خاطر داشته باشید دستهایتان را بعد از اسـتفاده از سرویسـهاي بهداشـتی، برداشـتن گوشـت       رعایت بهداشت قابل انتقال است.

 .ت زدن به حیوانات و دست زدن به زباله ها حتماً بشوئیدخام، سیگار کشیدن، دس

  ساعت بعد از مصـرف غـذاي    24تا  12عالیم و نشانه هاي برخی از مسمومیتهاي غذایی با تاخیر ظاهر می شود. یعنی ممکن است

تهوع، اسـتفراغ، اسـهال    آلوده، عالیم در فرد مسموم بروز نماید. عالیم و نشانه هاي این مسمومیت ها شامل سردرد، تب، خستگی،

 آبکی شدید، کم شدن آب بدن، ضعف و درد شکم می باشند.  

  :است. " پختن غذا و خوردن آن در همان روز "دستور طالئی پیشگیري از مسمومیت غذایی 

       رعایت ایمنی غذایی مانع بروز مسمومیت غذایی می شود. ضمن سفر از حمل گوشت خام و تخـم مـرغ خـام و فـرآورده هـاي

 فاسد می شوند. "نی با ماندگاري کوتاه خودداري نمایید، چرا که سریعالب

     از خرید قوطی هاي کنسرو داراي برآمدگی، فرورفتگی و یا نشتی خودداري کنید و مطمئن شوید که درپـوش آن هـا شکسـته

 20و کنسـروها را قبـل از مصـرف     نشده باشد. اگر فرآورده اي ظاهر و یا بوي ناخوشایندي داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید

 و سپس مصرف نمایید. حرارت دهیدن دقیقه در آب درحال جوشید

 غذاهایی که حاوي سس، تخـم مـرغ و خامـه    در طی سفر براي حمل مواد غذایی فاسد شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید .
 می باشند خیلی زود فاسد می شوند.
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     هنگام بازي کودکان در فضاي باز مراقب آنها باشید تا توسط گلها و گیاهان سمی، مسموم نشوند. تماس پوست بـا برخـی از ایـن
 می شود. شدیدمنجر به مسمومیت  (مانند دیفن باخیا و خرزهره) و یا به دهان بردن آنها(مانند گزنه) گیاهان 

  راهپیمایی بدون کفش براي جلوگیري از گزش مار سمی و عقرب خودداري هنگام تفرج در دشت و جنگل از دستکاري سنگها و

 نمایید.

  عضو محل گزیدگی مار را باید بی حرکت و بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیري کنید.  در هنگام مارگزیدگی

 کز درمانی منتقل نمایید.فرد گزیده شده را سریعا به مر هم سطح یا کمی پایین تر از سطح قلب نگه داشت.

  ،چند انگشت باالتر از محل گزیدگی مار بویژه اگر محل گزیدگی در دست ها یا پاها  یک نوار محکم و پهن،در مارگزیدگی

دقیقه نوار را باز کرده و دوباره ببندید. این کار باید تا زمان آماده شدن پادزهر  یکدقیقه، به مدت  15 تا 10. هر ببندید باشد

 ادامه یابد.در بیمارستان 

  هر چه سریعتر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را با تالش براي کشتن و یا گرفتن مار از دست

 با آب سرد یا یخ خودداري کرد.مارگزیده  از سرد کردن عضو همچنین ندهید

  نیز عالئم تهدیدکننده حیات و حوادث منجر به مرگ . گرچه ش شودگزش عقرب می تواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گز

 .به نزدیک ترین مرکز درمانی براي تزریق پادزهر منتقل نمایید باید مصدوم راولی فرد ، رخ می دهد گاهی

  عت سا 6تا  4تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش براي

 .ساعت بهبود می یابد 24بوجود می آید و معموالً پس از 

   .از دستکاري کندوي زنبور هاي  زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسرخ بروز نماید

 خصوصاً وحشی خودداري کنید. حمله و گزش دسته جمعی زنبورها می تواند کشنده باشد.

  ن سریع نیش از بنابراین برداشتل ماده، به کیسه محتوي زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی می ماند نیش زنبورعس

 روي زخم، جهت جلوگیري از ورود بیشتر سم به زخم ضروري است.

  سریع در محل گزش بروز کرد، باید به پزشک مراجعه نماید اگر فرد زنبورگزیده مشکل تنفسی داشت و یا تورم شدید و.  

 روي محل زنبور گزیدگی ، اقدامات اولیه در گزش هاي معمولی زنبور عبارتند از: محل زنبور گزیدگی را با آب و صابون بشوئید

از قراردادن  ،دقیقه یکبار کیسه یخ را از روي پوست بردارید 15کمپرس سرد یا کیسه محتوي یخ قرار دهید و به طور متوالی هر 

 مستقیم یخ روي پوست اجتناب نمائید و از گرم کردن موضع بپرهیزید.

 بدن کودك از کرمهاي دور کننده حشرات استفاده  وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن مخصوصاً يمناطقی که حشرات زیاد در

  .دسبب حساسیت بیشتر می شو نمود. اما باید توجه داشت استفاده دائم از این مواد

 بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشانید هاي باز، پیراهن آستین  ر محیطبراي پیشگیري از گزش حشرات د. 
 

 برخورد کردیم، چه باید بکنیم؟در خانه یا سفر گر با  موارد مسمومیت ا
 مصرف کرده است.  از چه راهیو  چه موقع، چه مقدار، ماده ايچه نوع ومیت هاي دارویی و شیمیایی باید بدانیم فرد مسموم مدر مس .1
تمـاس گرفتـه و در خصـوص اقـدامات      ،115و یـا اورژانـس    190به شماره  اگر بیمار هوشیار بود با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم .2

 بعدي  سوال می نمایید.  
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در فـرد مسـموم خـودداري کنیـد و      اگر فرد مسموم هوشیار نبود و یا مواد اسیدي، قلیایی و یا نفتی را بلعیده بـود، از ایجـاد اسـتفراغ    .3
 مسموم را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل نمایید. "سریعا

 
 
 

 "در صورت بروز مسمومیت، پیش از رسیدن به مرکز درمانی چه باید بکنیم:  "
 

 چه باید بکنیم؟ ابتدا این کار را انجام دهید: چرا باید تماس بگیریم؟
یا اینکه بعضی از مواد شدیدا کشنده اند و 

عالئمی دارند که باید حتما در یک مرکز 
 اورژانس درمان شود

 
تنها فردي است که می تواند پزشک اورژانس 

 تعیین کند درمان اضافه تر نیاز است یا خیر

هرچه سریعتر فرد مسموم باید به هواي  •
 آزاد برده شود

از تنفس دود و گازهاي تولید شده پرهیز  •
 کنید

 باز کنیددرها و پنجره ها را  •
اگر فرد مسموم نفس نمی کشد، تنفس  •

 مصنوعی را شروع کنید
 سپس بااورژانس تماس بگیرید •

 مسمومیت از راه تنفس
 

مانند مسمومیت با منوکسیدکربن، گاز چاه 
 فاضالب، 

اختالط مواد سفیدکننده و جرم  گاز ناشی از
 بر

بعضی از مواد بسیار قوي هستند و می توانند 
 شوندسبب سوختگی پوست 

 
پزشک اورژانس تنها فردي است که می تواند 

 تعیین کند درمان اضافه تر نیاز است یا خیر

 لباسهاي و پوشش آلوده را درآورید •
دقیقه  10پوست را با آب جاري به مدت  •

 شستشو دهید
 پوست را با آب و صابون بشویید •
 پوست را خوب آبکشی کنید •
 سپس بااورژانس تماس بگیرید •

 پوست مسمومیت از راه
 

 مانند مسمومیت با سموم آفت کش،
ه د، مواد شوینمواد شیمیایی، اسید و قلیا

 لک بر، جرم بر

بعضی از مواد بسیار قوي هستند و می توانند 
بقیه  سبب بروز صدمات دائمی در چشم شود.

اقدامات باید در بخش اورژانس بیمارستان 
 صورت گیرد

 
د پزشک اورژانس تنها فردي است که می توان
 تعیین کند درمان اضافه تر نیاز است یا خیر

را با آب جاري ولرم مصدوم چشم  •
 شستشو دهید

آن است که فرد زیر  رروش انجام این کا •
دوش آب حمام بایستد و اجازه دهد 

جریان آب روي پیشانی ریخته و سپس 
به سمت هر دو چشم رفته، هر دو را 

 شستشو دهد
داشته دقیقه باید ادامه  15این عمل  •

 باشد
فرد مسموم باید در حین شستشوي  •

 چشم با آب جاري، تا جاي ممکن مرتباً
چشمها را (مانند چشمک زدن) باز و 

 بسته کند
اصراري به باز نگهداشتن چشمها نداشته  •

 باشید
 سپس بااورژانس تماس بگیرید •

 مسمومیت از راه چشم
 

مواد  مانند تماس با انواع گاز، اسید و قلیا،
سموم دفع آفات، مواد شیمیایی،  شوینده،

مواد شوینده خانگی و گاز متصاعد شده از 
آنها، تماس چشمی اشتباه با برخی داروها و 

 سموم

بعضی از مواد شدیدا کشنده اند و یا اینکه 
عالئمی دارند که باید حتما در یک مرکز 

 اورژانس درمان شود

اگر فرد مسموم نفس نمی کشد، تنفس  •
 مصنوعی را شروع کنید

اگر فرد مسموم هوشیار است، کنترل  •

 از راه دهانمسمومیت 
 

مانند مصرف اشتباه داروها، مواد قلیایی و 
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بعضی از مواد در صورت خورده شدن، شدیدا 

د. مقادیر باالي داروها، خصوصا در کشنده ان
 کودکان می توانند تهدیدکننده سالمت باشند

 
پزشک اورژانس تنها فردي است که می تواند 

 تعیین کند درمان اضافه تر نیاز است یا خیر

 چیزي را ببلعد یا خیرکنید آیا می تواند 
قبل از هماهنگ نمودن با مرکز کنترل  •

) مسموم 190مسمومیت ها (شماره تلفن 
 را وادار به استفراغ نکنید

در برخی موارد، استفراغ سبب بروز  •
 صدمات بیشتر خواهد شد.

نمونه اي از ترکیبی که فرد با آن مسموم  •
شده است را همرا بیمار به بیمارستان 

 ببرید

اسیدي، ترکیبات نفتی، مواد روانگردان و 
مخدر، مواد شوینده خانگی، باتري دیسکی 

، شربت ترك یا مینیاتوري، سموم دفع آفات
 اعتیاد متادون
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