
 

 79توصیه هایی دارویی وغذایی نوروز 

  در صورت بروز هر گونه عارضه دارویی به پزشک خود و دکتر داروساز مسئول فنی داروخانه اطالع داده و یا با

 تماس حاصل نمایید. 880-88859888به شماره  ADRمرکز ملی ثبت عوارض ناخواسته دارویی مرکز 

  سایت سازمان غذا و دارو در آدرسadr.ttac.ir یی را با طراحی فرم زرد سامانه ثبت عوارض ناخواسته دارو

رنگ در اختیار همگان قرار داده تا نسبت به اطالع رسانی عوارض ناخواسته دارویی به صورت آنالین اقدام 

 نمایند.

  بهداشتی را دور از دسترس کودکان و در ارتفاع باال و در  –داروها، محصوالت شوینده و فرآورده های آرایشی

 د.کمد مجهز به قفل نگه داری نمایی

  محصوالت خانگی خطرناک )مانند: لوله بازکن، جوهر نمک، جرم گیر، محلول سفید کننده و لک بر، مواد

شوینده، گاز پاک کن، داروها و دیگر مواد شیمیایی( را در بسته بندی اصلی آنها و با درب بسته نگهداری 

 نمایید.

 ید. خطر مسمومیت در کودکان نوپا و کنجکاو از قرار دادن مواد شوینده در کمدهای زیر ظرفشویی اجتناب نمای

 از این طریق بسیار باال می باشد.

 ضد یخ، شیشه پاک کن، بنزین، سموم علف کش، سموم حشره کش و  از نگهداری محصوالت خطرناک مثل

 و حیاط منزل اجتناب نمایید. کودهای باغبانی در کمدهای بدون قفل در پارکینگ

  مواد غذایی خودداری نمایید.ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار از نگهداری 

  از قرار دادن کیف دستی و ساک خرید و همچنین کیسه های نایلونی، در دسترس کودکان بپرهیزید. این

 وسایل ممکن است سبب خفگی کودکان شوند.



 ام نوروز منزل بستگان نزدیک را آیا خطراتی که کودک شما در منزل مادربزرگ با آنها روبرو است آگاهید؟ در ای

 مانند منزل خود به منظور پیشگیری از مسمومیت ها، ایمن سازی نمایید.

  در برخی از سالمندان کاهش قدرت بینایی و فراموشی، می تواند منجر به بروز اشتباهاتی در ضمن مصرف

 داروها و در نتیجه بروز مسمومیت دارویی گردد.

  به مصرف داروهای متعددی در طول روز می باشند. استفاده از جعبه های تقسیم بسیاری از سالمندان ناچار

 داروها می تواند کمک شایانی به پیشگیری از مسمومیت و مصرف داروی تکراری در ایشان گردد.

  خرید، فروش، توزیع و ارائه قرص برنج در عطاری ها و سم فروشی ها ممنوع وعاملین این امر مشمول مجازات

 شد. خواهند

  برای پیشگیری از آفت زدگی غالت و حبوبات در منزل، بجای استفاده از قرص برنج که بسیار سمی و کشنده

 است، از سیر که کامال بی خطر می باشد استفاده نمایید.

 تجویز پزشک، سالمت خود را به خطر نیندازید. با مصرف خودسرانه داروها بدون 

 مینوفن را بر اساس وزن و سن کودک و با مشاوره پزشک و داروساز به برای کاهش تب در کودکان، داروی استا

 کودک بدهید. مقادیر بیش از حد درمانی استامینوفن میتواند ایجاد مسمومیت نماید.

 .از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کنید تا مانع از خورده شدن دارو توسط کودکان شود 

 تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکالت و یا  اگر به کودک خود دارو می دهید به او

 خوراکی استفاده نکنید.

  بهتر است داروهای بیمار افسرده و یا بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند و یا افرادی که سابقه اقدام به خودکشی

داروی مصرف ایشان به عمل دارند را دور از دسترس ایشان قرار دهید و مراقبت دقیقی در خصوص میزان 

 آورید.

  بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید چرا که ایشان به دالیل زیر ممکن است داروی خود را

اشتباه یا تکراری مصرف نمایند: تشابه ظاهری شکل داروها، ابتال به فراموشی، عدم اطالع از نام داروها، بی 

 خوانا نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارویی.سوادی یا کم سوادی و یا 



 دیر اداروها را مطابق با توصیه پزشک یا داروساز و نه بیشتر از آن مصرف نمائید چرا که با مصرف چند برابر مق

درمانی داروها به طور خودسرانه، نه تنها روند درمان شما سریعتر نمی شود بلکه دچار عوارض سوء و یا 

 با داروها خواهد شد. مسمومیت

  داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگساالن تقلید می کنند و ممکن

 است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند.

  نیست مسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در کودکان بسیار خطرناک می باشد. اگر کودکی نفت را ببلعد کشنده

 ولی اگر کودک وادار به استفراغ شود این امر می تواند منجر به مرگ وی شود.

  آیا می دانید حضور در گاراژهای در بسته که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد ،خطر بروز مسمومیت با

 منوکسید کربن را به همراه دارد؟

 نسازی و رقابت های ورزشی با خطر بروز عوارض قلبی مصرف نابجای استروئیدهای آنابولیک در جوانان جهت بد

 و عروقی مانند ازدیاد فشار خون و نارسایی قلبی همراه است.

  در برخی بیماری ها مانند دیابت و فشار خون، مصرف دارو و یا داروها باید تا مدت نامحدود انجام شود. از قطع

 خودسرانه این داروها پرهیز نمایید.

  نمایید، از رانندگی و کارهای دقیق پرهیز کنید.می اگر داروهای مسکن و خواب آور مصرف 

  امکان ها باشد، که نیاز به مخلوط کردن دارو با شیر، آب، شربت ها، سوپ ها، سوپ ها و آب میوهدر صورتی

 پزشک یا داروساز خود سوال نمایید.از این مسئله را  انجام

 غذایی و بهداشتی و دارویی که فاقد شماره پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو، تاریخ ساخت و  از خرید مواد

 انقضای مصرف باشد جداً خودداری فرمایید.

  دروه درمان آنتی بیوتیکی را، حتی در صورت بهبودی، کامل کنید و آنتی بیوتیک ها را به طور منظم و سر

 ساعت مصرف کنید.

 ف داروهای ترک اعتیاد مانند شربت متادون، می تواند منجر به مرگ کودکان شود.در دسترس بودن و مصر 



 % تحکام ( همراه با ورزش منظم و مستمر باعث اس9/8مصرف شیر، ماست، پنیر و کشک کم چرب )زیر

 آن می گردد.استخوان و پیشگیری از پوکی 

  .اصول یک الگوی صحیح غذایی: تعادل، تناسب و متنوع می باشد 

 می دانید چاقی دوران کودکی، منشاء بیماریهای مزمن در بزرگسالی است. آیا 

 .روغن جامد را از برنامه غذایی خود حذف کنید و روغن زیتون و کانوال )کلزا( را جایگزین آن کنید 

 مصرف غذاهای چرب، شور، فست فود و شیرینی جات از ابتال به چاقی، دیابت، پرفشاری خون،  با کاهش

 ماری های قلبی عروقی پیشگیری نمائیم.سرطان و بی

 چرب ترانس )اسید چرب مضر برای سالمتی( عبارتند از: روغن های نباتی جامد، کره گیاهی و  منابع اسیدهای

 مقدار کمتر منابع لبنی پر چرب.به 

  دهای چرب یکلسترول در بدن شامل دریافت اضافی انرژی )چاقی و اضافه وزن( اسمهمترین عامل افزایش

 اشباع و ترانس )روغن های نباتی جامد، کره گیاهی و منابع پرچرب( می باشد.

  برای جلوگیری از کاهش جذب آهن از نوشیدن چای و قهوه یک ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا خوردن

 خودداری کنید.

  اریهای مرتبط با قند، نمک، چربی و انرژی و افزایش فیبر غذایی روزانه، احتمال ابتال به بیمبا مصرف کمتر

 تغذیه )چاقی، فشار خون، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها...( را کاهش دهیم.

  شایع ترین علت قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی در دنیا مربوط به کمبود دریافت ید است، که با مصرف

 نمک ید دار تصفیه شده می توان از آن پیشگیری کرد.

 را در ظروف تیره و دربسته نگهداری کنید تا میزان ید آن حفظ شود. نمک یددار تصفیه شده 

 خرید مواد غذایی حتماً به نشانگر رنگی تغذیه ای آن دقت نمایید. در هنگام 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی وارداتی به برچسب اصالت کاال دقت فرمایید. در هنگام خرید مواد 

 مواد غذاییاب بهتر رنگی تغذیه ای راهنمایی برای انتخ نشانگر 



  اصالت کاال راههکاری جهت تشخیص کاالی اصل از تقلبی و قاچاقبرچسب 

 می نیز دارویی مقاومت و جانبی عوارض بروز موجب بلکه نیست موثر تنها نه ها بیوتیک آنتی خودسرانه مصرف 

 .شود

 موارد این در. شوند می عرضه پودر صورت به کمتر ماندگاری دلیل به بیوتیک آنتی های محلول انواع از برخی 

 دما و نور نظر از، مناسب جای در شده تهیه محلول و باشد دستور طبق و دقیق باید شده اضافه آب میزان

 .شود نگهداری

 نشد، استفاده شده تعیین مدت طی شود، می تهیه خانه در و آب نمودن اضافه با که بیوتیک آنتی محلول اگر 

 .باشد نمی مصرف قابل و شود ریخته دور باید آن مانده باقی

 میلی حسب بر و اطفال وزن و سن به توجه با باید ایبوپروفن شربت و استامینوفن شربت و قطره مصرفی دوز 

   .شود خودداری قاشق با دادن از و شده تعیین سی سی یا لیتر

 قبل آن دیگر دارویی شکل هر مصرف از ،(شیاف شربت، قطره،) استامینوفن اشکال از یک هر مصرف صورت در 

 .شود اجتناب باید گوارشی، و کبدی جدی عوارض دلیل به ساعت، 82 زمانی فاصله از

 پزشک دستور با و اثربخشی عدم صورت در. باشد می استامینوفن داروی اطفال، در تب کاهش برای اول انتخاب 

 .نمود استفاده سال یک باالی سن با اطفال در ایبوپروفن از توان می

 الزاماً نه باشد می تب شروع بعدی، دوز مصرف زمان معیار بر، تب داروی مصرف از پس تب کاهش صورت در 

 .ساعت 6 الی 2 زمانی دوره

 ضد داروهای تجویز صورت در آن از پس. ندارد درمان به نیاز و است طبیعی امری ماهگی 3 پایان تا رفالکس 

 .شوند مصرف غذا از قبل باید داروها این رفالکس،

 تنظیم کشور بهداشتی مسئولین توسط ایران در امالح و ها ویتامین مصرف میزان سالگی، دو پایان تا تولد بدو از 

 .گیرند می قرار ها خانواده اختیار در رایگان صورت به ها مکمل این و گردد، می

 مسمومیت موجب مجاز، حد از بیش مصرف صورت در شوند، می تبلیغ آور اشتها عنوان به که هایی مکمل 

 .گردند می دارویی



 نشانگر رنگی تغذیه ای )چراغ راهنمای تغذیه ای( چیست؟

جامعه سالم زیر بنای توسعه هر کشور بوده و یکی از راههای نیل به این هدف برخورداری از تغذیه صحیح می باشد. 

در مورد فرآورده های خوراکی و آشامیدنی بنابراین در اختیار قرار دادن اطالعات الزم به صورت شفاف و قابل درک 

 به مصرف کننده ضروری است.

با توجه به طرح تحول سالمت و سیاست های وزارت بهداشت در خصوص اطالع رسانی و افزایش فرهنگ مصرف 

 کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، سازمان غذا و دارو اقدام به تدوین دستورالعمل درج نشانگر رنگی تغذیه ای بر

روی محصوالت غذایی و آشامیدنی نموده است. درج نشانگر رنگی با هدف افزایش آگاهی مصرف کنندگان و اصالح 

 الگوی مصرف در ارتقا سالمت طراحی و تدوین گردید.

 اهداف برچسب گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای

 ارتقاء اطالعات و کمک به انتخاب مواد غذایی برای مصرف کننده 

  مردم بر مواد غذاییتقویت نظارت 

 کنترل و کاهش نامحسوس تبلیغات مواد غذایی مضر 

 )ارتقای سالمت مردم و کاهش بیماری های مرتبط با غذا )بویژه بیماری های غیر واگیر 

 تعریف رنگ ها در جدول نشانگر های رنگی

ی باشد. به عنوان مثال رنگ قرمز نشان دهنده وجود آن جزء از ماده غذایی در مقادیر باال ممفهوم رنگ قرمز: 

چنانچه مقدار نمک در چراغ راهنما دارای رنگ قرمز باشد مفهوم این است که آن ماده غذایی حاوی نمک باالیی 

 برای فرد دارای فشار خون باال مناسب نباشد. ممکن استواست 

سط می باشد. به این  رنگ نارنجی نشان دهنده وجود آن جزء از ماده غذایی در مقادیر متومفهوم رنگ نارنجی: 

 ترتیب مصرف کننده در انتخاب و میزان مصرف آن محصول غذایی راهنمایی شده و دقت و احتیاط می کند.

رنگ سبز بر روی هر یک از اجزاء در جدول چراغ راهنما نشان دهنده وجود آن جزء از ماده مفهوم رنگ سبز : 

 غذایی در مقادیر مناسب سالمتی می باشد.



یک شاخص دلیل بر ممنوعیت مصرف یک فرآوده نبوده و یا سبز بودن یک شاخص نشانه مناسب بودن باال بودن 

 مصرف نامحدود آن نیست.

مصرف کننده از طریق جدول نشانگر رنگی، میزان مصرف قند، نمک، چربی و اسید چرب ترانسی که از طریق 

 یق رژیم غذایی روزانه خود را مدیریت میکند.مصرف فرآورده های غذایی دریافت می کند را میداند و از این طر

 

 توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت ها در ارتباط با ایام نوروز )تعطیالت عید(

ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و ایام نوروز، برای کلیه 

و توجه شما را به نکات ذیل جهت پیشگیری از بروز برخی مشکالت هموطنان گرامی آرزوی سالمت می نماید 

 معمول دارویی در ایام تعطیالت عید جلب می نماید: 

 نورروز در استقبال از عیدتوصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت 

 سامان دهی قفسه دارویی خانه:

منازل با کیسه های دارو محتوی قرص، کپسول و یا شربت نیمه ضمن انجام خانه تکانی و گردگیری عید، حتماً در 

 مصرف شده مواجه خواهید شد. توصیه می شود به شکل زیر جعبه یا قفسه دارویی خود را سر و سامان دهید:

( داروهایی که تاریخ انقضاء آنها فرا رسیده است، از بسته بندی اصلی خارج نمائید و داخل کیسه زباله ریخته، 0

م نمائید. برای جلوگیری از مصرف نابجای داروهای دورریخته شده، بهتر است قرص ها و کپسولها را با زباله معدو

 های تر مانند تفاله چای مخلوط نمایید تا ظاهر ناخوشایند آن مانع مصرف داروها توسط کودکان و ... شود. 

یی داروها، همچنین در انتهای ورقه های ( تاریخ انقضاء معموال به تاریخ شمسی یا میالدی روی جعبه مقوا8

آلومینیومی بسته بندی قرصها و کپسول ها، بر روی شیشه آمپول و ویالهای تزریقی و درخصوص پمادها و کرمهای 

 موضعی بر روی انتهای تیوب پماد و کرم و یا روی جعبه مقوایی آنها حک شده است.

را در فاضالب خالی کرده و شیشه های آن را دور بریزید. ( شربت های تاریخ گذشته )به جزآنتی بیوتیک ها( 3

 سوسپانسیون آنتی بیوتیک ها را بعد از گذشت ده روز از مصرفشان داخل سطل زباله بیندازید.



( قطره های چشمی که از باز شدن درب آن یک ماه گذشته است دیگر استریل نمی باشند و باید دور ریخته 2

 شوند.

 ی تاریخ گذشته را در کیسه زباله بریزید و معدوم نمائید. ( آمپولها و سرنگ ها9

( بهتر است داروهایی که داخل زباله ریخته می شود با مواد دیگر مانند تفاله چای آلوده شوند تا از مصرف اتفاقی 6

 آن توسط انسان و حیوان پیشگیری شود.

ماه پس  82ماه تا  6یی )بسته به نوع فرآورده( از ( کرمها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی هم دارای تاریخ انقضا7

از بازکردن درب ظرف می باشند که به صورت یک عدد در کنار تصویر یک قوطی با درب باز شده روی بسته بندی 

فرآورده ترسیم می شود. )بسیاری از لوازم آرایشی هم بعد از مدت اعالم شده بر روی بسته بندی، در صورت 

 ارض می نمایند.(استفاده ایجاد عو

( داروهایی که تاریخ انقضاء آنها فرا نرسیده است ولی استفاده ای در منزل ندارد می تواند به مراکز منتخب 8

جمعیت هالل احمر جهت استفاده اهداء شود. الزم به ذکر است داروخانه های سطح شهر از پس گرفتن داروهایی 

 عذور می باشند.به صورت آزاد یا بیمه فروخته شده م "که قبال

ممکن است در ایام تعطیالت عید دسترسی شما به داروخانه های روزانه به دلیل تعطیلی آنها مقدور نباشد ولی 

همیشه داروخانه های شبانه روزی و برخی داروخانه هایی که ملزم به باز بودن داروخانه به صورت شیفت از پیش 

 تعیین شده می باشند، قابل دسترسی هستند.

 باید توجه کرد:  لذا

( چنانچه شما و یا بستگانتان، به دلیل ابتال به بیماری مزمن، دارویی را به صورت مرتب مصرف می کنید، مطمئن 5

شوید دارو را به حد نیاز و تا پایان تعطیالت و ضمن سفر در اختیار دارید. چرا که بسیاری از داروها مانند داروهای 

لبی و فشارخون، داروهای ضد افسردگی و اختالالت عصبی، داروهای ضد دیابت و ضد تشنج، داروهای بیماریهای ق

چربی خون و برخی داروهای مسکن و همچنین آنتی بیوتیک ها، باید مرتب مصرف شوند و قطع ناگهانی این 

 داروها، بیمار را دچار مشکل خواهد کرد.

 

 



 نظافت منزل:

ی، نظافت و شستشوی خانه ها آغاز می شود. عالوه بر آنکه باید پیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس سنتی قدیم

مراقب باشیم دچار حوادثی مانند سقوط از ارتفاع نشویم، باید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد 

ت زیر سالمت شوینده و پاک کننده شیمیایی می تواند خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید. بنابراین با رعایت نکا

 خود را تضمین نمایید:

در نور کافی برچسب روی بسته بندی را مطالعه و شوینده در هنگام استفاده از فرآورده های شیمیایی همیشه  .0

 .تاریکی می توانند خطرناک باشد نموده سپس مصرف نمائید. استفاده از داروها و مواد شیمیایی د ر

رآورده های شوینده و پاک کننده، پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبی در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و ف .8

بسیاری از این ترکیبات بخارات سمی ایجاد می کنند که به مخاط دهان، بینی و در محیط جریان داشته باشد. 

 ریه صدمه می زند.

در زمان نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاک کننده از دستکش الستیکی ، کفش جلوبسته و   .3

 درصورت امکان، ماسک استفاده نمایید.

جداً خودداری كنید. و لك بر  از اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر نمك و مواد سفید كننده  .2

 و خفه كننده می باشند. بخارات و گازهای ناشی از این اختالط بسیار سمی

سموم حشره الک پاک کن، بسیاری از داروها و محصوالت خانگی مانند جوهر نمک، مواد شوینده و لک بر،   .9

کش و جونده کش )مانند مرگ موش(، تینر، ضدیخ، بنزین و نفت می توانند در صورت بلعیده شدن و تماس با 

 سمی باشند.بسیار پوست و چشم و یا در صورت تنفس، 

هیچ ظرف دربسته ای از  و دقت نمایید که همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعاً درب آن را ببندید .6

 دسترسی کودکان در امان نیست.

کیف دستی، ساک خرید و کیسه های نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. ممکن است داخل آنها   .7

یا کودک ضمن بازی آنها را روی سر خود کشیده و سبب خفگی وسایلی باشد که توسط کودک بلعیده شود و 

 وی شود.



و یا مرکز اطالع رسانی داروها و 009در صورتیکه کودک شما ماده ای غیر خوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس  .8

 تماس بگیرید. 058سموم 

را همیشه در ظرف و داروها خصوصاً شربت ترک اعتیاد متادون  محصوالت شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین .5

هیچگاه این فرآورده ها را در ظرف مواد خوراكی )مانند بطری نوشابه( اصلی آن نگهداری کنید. 

و مسمومیت شدید ایشان . این عمل سبب خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان نگهداری نكنید

 خواهد شد.

 عید نورروز  ایام تعطیالتو پیشگیری از مسمومیت، در  توصیه های دارویی

در طی سفر داروهای خود را همراه داشته باشید چه بسا تا زمان پیدا کردن داروخانه در مقصد، برای تهیه دارو  (0

 دچار مشکل شوید. 

خاطر چنانچه ضمن حرکت اتومبیل، قطار، کشتی و یا هواپیما، دچار سرگیجه و حالت تهوع می شوید، به  (8

میلی گرمی دیمن هیدرینات، نیم ساعت قبل از شروع سفر و تکرار یک  98قرص  8یا  0داشته باشید با مصرف 

ساعت یکبار در طی سفر، می توان عوارض ناشی از حرکت، تهوع و سرگیجه را برطرف کرد.  6تا  2قرص هر 

ود. در صورت بارداری یا عدد قرص مصرف ش 8ساعت نباید بیشتر از  82باید توجه داشت که در طول 

 شیردهی، با داروساز یا پزشک مشورت نمایید.

چنانچه به امارات متحده عربی )دبی، شارجه، ابوظبی( و یا عربستان سفر می کنید، از همراه بردن داروهای   (3

فن کدئین، آرامبخش مانند داروهای دیازپام، اگزازپام، لورازپام و...، داروهای مسکن کدئین دار )مانند استامینو

اکسپکتورانت کدئین( و ترکیبات روانگردان جداً اجتناب نمائید. براساس قوانین این کشور، متهمین به حمل 

این داروها با مجازات سنگینی مواجه خواهند بود. در صورت نیاز به مصرف این داروها، نسخه پزشک معالج را 

 زشک یا داروساز مشورت نمایید.همراه داشته باشید و یا نسبت به جایگزینی داروها با پ

چنانچه به برخی از کشورهای افریقایی و یا آسیایی سفر می کنید مطمئن شوید که آیا تزریق واکسن خاصی   (2

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

ره کش های خانگی جهت پیشگیری از گزش حشرات در محیط های گرم و مرطوب و استوایی، پشه بند، حش  (9

 و یا پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشید.



همراه داشتن جعبه کمک های اولیه، خصوصاً در مورد خانواده هایی که فرزند خردسال دارند، همچنین همراه   (6

داشتن پوشک، شیرخشک شیرخوار، درجه تب، داروهای بدون نسخه مانند شربت تب بر، شربت سرماخوردگی، 

و یا شربت مولتی ویتامین و آهن، پماد سوختگی، پنبه و گاز استریل و دیگر داروهایی که کودک در حال قطره 

 مصرف می باشد در طی سفر ضروری می باشد.

نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحویل گرفتن دارو از داروخانه بپرسید و هیچگاه داروهای خود   (7

نور آفتاب پارک شده است و یا در شیشه عقب اتومبیل )حتی در زمستان( قرار ندهید.  را در اتومبیلی که زیر

 داروهای یخچالی را در همراه با یخ و یا در داخل ظروف خنک کننده حمل نمایید.

در خصوص بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند توجه به موارد زیر در هنگام سفر )براساس توصیه های   (8

 یقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران(، ضروری می باشد:مرکز تحق

 فراهم نمودن انسولین و داروهای مصرفی و سرنگ برای تمام مدت سفر. -0

همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خون، قند حبه ای، نبات، بیسکوئیت و آب میوه برای درمان کاهش  -8

 یان وعده مناسب )مانند میوه و ساندویچ کوچک(.احتمالی قند خون. همراه داشتن م

در خصوص بیماران مبتال به فشار خون باال، بهتر است دستگاه فشار سنج و داروهای مصرفی همراه بیمار  -3

 باشد و از مصرف مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل و تنقالت و مواد غذایی چرب خودداری شود.

  

  و برخی از قارچهای  کرچک، مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیادر مسیر سفر توجه کنید که

 مصدومسمومیت با این گیاهان مدرصورت وقوع  بسیار خطرناک باشد. مراقب کودکان باشید و می تواند  خودرو

 را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید. 

   سمی است( باید  "جهت کاهش احتمال بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن )که بی رنگ، بی بو و شدیدا

یشی )بخاری نفتی و گرماوسایل استاندارد بودن . ضمن اطمینان از ر محیط باشدیک سیستم تهویه هوا د

و دودکش این وسایل را  اطمینان حاصل نمائید عملکرد آنهااز سالمت  "دائماگازی(، آبگرم کن و پکیج دیواری، 

  خصوصاً اگر محل جدیدی را برای گذران تعطیالت عید درنظر دارید، کنترل کنید.



 خل اتومبیل با موتور روشن در مدت هرچند کوتاه، نخوابید. این کار سبب بروز مسمومیت هیچگاه در دا

کشنده با منوکسید کربن خواهد شد. همچنین از روشن کردن گاز پیک نیکی در داخل چادر و یا اتومبیل و یا 

 خودداری نمائید. "در  محیط بسته دیگری به منظور تامین گرما، جدا

 سته و دارای بخاری نفتی یا گازی حالت تهوع، سرگیجه و خواب آلودگی داشتید، سریعاً چنانچه در یک محیط ب

بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوک به مسمومیت با منوکسید کربن هستید محیط را ترک کنید. هر 

معاینه  باید فوراً توسط پزشکفوق می باشد  شخصی که با گاز منوکسید کربن در تماس بوده و دارای عالیم

شود. نوزادان و افراد مسن، زنان حامله، افرادی که دارای ناراحتی های قلبی عروقی هستند چنانچه با این گاز 

 در تماس باشند حتی در صورت نداشتن عالمت حتماً باید توسط پزشک معاینه شوند.

  اکثر مسمومیت های . با وجودیکه نداشته باشندغذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی

می توانند مانند مسمومیت با غذای کنسروی ساعت برطرف می شوند، اما بعضی از آنها  82غذایی معموالً ظرف 

 . کشنده باشند

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

 ی مجهز، جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.سریعاً باید به یک مرکز درمان

  بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسروی )که

قبل از مصرف حرارت مناسب به آنها نرسیده است( و یا سوسیس و کالباس آلوده بروز می کند. عالیم و نشانه 

ساعت( ظاهر می شود و شامل تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک  82تا  08د از )بع های این مسمومیت با تاخیر

فوقانی، عدم توانایی حرکتی، اختالل تکلم، لکنت زبان، سختی بلع، و خشکی و درد گلو می باشد. مهمترین 

در  در مرکز درمانی می باشد.  (Anti toxin)ضد سم داروی اقدام درمانی در این مسمومیت تجویز سریع 

 صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسی فوت نماید. 

  دقیقه می  88چنانچه در سفر از غذای آماده کنسرو شده استفاده می نمایید، با جوشاندن کنسرو به مدت

  توان از خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیری نمود.

  اق گرم می باشد، بیش از یک ساعت( در دمای ساعت )اگر هوای ات 8هرگز غذاهای پخته شده را بیش از

تا غذا درجه سانتی گراد گرما دهید  72محیط رها نکنید. برای دوباره گرم کردن غذاهای باقیمانده آنها را تا 

 روز باقیمانده اند را مصرف نکنید.  3و همچنین غذاهایی که بیش از بخار کند 



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

به خاطر داشته باشید دستهایتان را بعد از استفاده از  سفر و به دلیل عدم رعایت بهداشت قابل انتقال است.

سرویسهای بهداشتی، برداشتن گوشت خام، سیگار کشیدن، دست زدن به حیوانات و دست زدن به زباله ها 

 .وئیدحتماً بش

  ساعت  82تا  08عالیم و نشانه های برخی از مسمومیتهای غذایی با تاخیر ظاهر می شود. یعنی ممکن است

بعد از مصرف غذای آلوده، عالیم در فرد مسموم بروز نماید. عالیم و نشانه های این مسمومیت ها شامل سردرد، 

 ضعف و درد شکم می باشند.  تب، خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال آبکی شدید، کم شدن آب بدن،

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

  رعایت ایمنی غذایی مانع بروز مسمومیت غذایی می شود. ضمن سفر از حمل گوشت خام و تخم مرغ خام و

 فاسد می شوند. "سریعافرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری نمایید، چرا که 

  از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی و یا نشتی خودداری کنید و مطمئن شوید که درپوش

و  آن ها شکسته نشده باشد. اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید

 و سپس مصرف نمایید. یدن حرارت دهیددقیقه در آب درحال جوش 88کنسروها را قبل از مصرف 

 غذاهایی که حاوی سس، تخم در طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید .

 مرغ و خامه می باشند خیلی زود فاسد می شوند.

 تماس پوست هنگام بازی کودکان در فضای باز مراقب آنها باشید تا توسط گلها و گیاهان سمی، مسموم نشوند .

منجر به مسمومیت  )مانند دیفن باخیا و خرزهره( و یا به دهان بردن آنها)مانند گزنه( با برخی از این گیاهان 

 می شود. شدید

  گیاهان یا قارچها را به دلیل مصرف آنها توسط  و هان و قارچهای خودرو اجتناب نماییدادر سفر از خوردن گی

 زیرا تشخیص گیاهان و قارچهای سمی از انواع بی خطر بسیار مشکل است. جانوران، غیر سمی تلقی ننمایید.

   و یا مرکز اطالع رسانی داروها و 009در صورتیکه کودک شما ماده ای غیر خوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس

  تماس بگیرید. 058سموم 



  جلوگیری از گزش مار سمی و هنگام تفرج در دشت و جنگل از دستکاری سنگها و راهپیمایی بدون کفش برای

 عقرب خودداری نمایید.

  عضو محل گزیدگی مار را بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیری کنید.  در هنگام مارگزیدگی

 باید بی حرکت و هم سطح یا کمی پایین تر از سطح قلب نگه داشت.

   عالئم تهدیدکننده حیات و با اینکه گزش عقرب می تواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود اما

، مصدوم را به نزدیک ترین مرکز درمانی برای تزریق پادزهر منتقل حوادث منجر به مرگ به ندرت رخ می دهد

 .نمایید

   از دستکاری  رعسل و زنبورسرخ بروز نماید.زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبو

 کندوی زنبور های خصوصاً وحشی خودداری کنید. حمله و گزش دسته جمعی زنبورها می تواند کشنده باشد.

   بنابراین نیش زنبورعسل ماده، به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی می ماند

 یری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است.ن سریع نیش از روی زخم، جهت جلوگبرداشت

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

  مراجعه نماید.

 درمان بیمار بعد از تزریق تا  در مارگزیدگی، بدون اتالف وقت بیمار را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل نمایید

 ادامه یابد.در بیمارستان  پادزهر

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

 با آب سرد یا یخ خودداری کرد.مارگزیده  از سرد کردن عضو همچنین مار از دست ندهید

  زریق نکرده است به پزشک اطالع دهید.سال اخیر مصدوم مارگزیده، واکسن کزاز ت 7تا  9اگر طی 

  تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش

 ساعت بهبود می یابد. 82ساعت بوجود می آید و معموالً پس از  6تا  2برای 

  روی محل ، گزیدگی را با آب و صابون بشوئیداقدامات اولیه در گزش های معمولی زنبور عبارتند از: محل زنبور

دقیقه یکبار کیسه یخ را از  09زنبور گزیدگی کمپرس سرد یا کیسه محتوی یخ قرار دهید و به طور متوالی هر 

 از قراردادن مستقیم یخ روی پوست اجتناب نمائید و از گرم کردن موضع بپرهیزید. ،روی پوست بردارید



 بدن کودک از کرمهای دور  جود دارد، بهتر است روی پوست بدن مخصوصاًو یمناطقی که حشرات زیاد در

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

 بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشانید های باز، پیراهن آستین  ر محیطبرای پیشگیری از گزش حشرات د. 

 برخورد كردیم، چه باید بكنیم؟در خانه یا سفر گر با  موارد مسمومیت ا

از چه و  چه موقع، چه مقدار، ماده ایچه نوع ومیت های دارویی و شیمیایی باید بدانیم فرد مسموم مدر مس  .0

 مصرف کرده است.  راهی

تماس گرفته و در  ،009اورژانس  و یا 058به شماره  اگر بیمار هوشیار بود با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم  .8

 خصوص اقدامات بعدی  سوال می نمایید. 

اگر فرد مسموم هوشیار نبود و یا مواد اسیدی، قلیایی و یا نفتی را بلعیده بود، از ایجاد استفراغ در فرد مسموم   .3

 مسموم را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل نمایید. "خودداری کنید و سریعا

 "ز مسمومیت، پیش از رسیدن به مركز درمانی چه باید بكنیم: در صورت برو "

 چه باید بکنیم؟ ابتدا این کار را انجام دهید: چرا باید تماس بگیریم؟

  بعضی از مواد شدیدا کشنده

اند و یا اینکه عالئمی دارند که 

باید حتما در یک مرکز 

 اورژانس درمان شود

  پزشک اورژانس تنها فردی

تواند تعیین کند است که می 

درمان اضافه تر نیاز است یا 

 خیر

  هرچه سریعتر فرد مسموم باید

 به هوای آزاد برده شود

  از تنفس دود و گازهای تولید

 شده پرهیز کنید

 درها و پنجره ها را باز کنید 

  اگر فرد مسموم نفس نمی

کشد، تنفس مصنوعی را شروع 

 کنید

 سپس بااورژانس تماس بگیرید 

 اه تنفسمسمومیت از ر

 

با مسمومیت مانند 

منوکسیدکربن، گاز چاه 

گاز ناشی از فاضالب، 

اختالط مواد سفیدکننده 

 و جرم بر



  بعضی از مواد بسیار قوی

هستند و می توانند سبب 

 سوختگی پوست شوند

  پزشک اورژانس تنها فردی

است که می تواند تعیین کند 

درمان اضافه تر نیاز است یا 

 خیر

  آلوده را لباسهای و پوشش

 درآورید

  پوست را با آب جاری به مدت

 دقیقه شستشو دهید 08

  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 

مواد شیمیایی، اسید و  کش،

 قلیا، مواد شوینده لک بر، 

 جرم بر

  مواد بسیار قوی بعضی از

هستند و می توانند سبب بروز 

صدمات دائمی در چشم شود. 

بقیه اقدامات باید در بخش 

اورژانس بیمارستان صورت 

 گیرد

 

  پزشک اورژانس تنها فردی

است که می تواند تعیین کند 

درمان اضافه تر نیاز است یا 

 خیر

  چشم مصدوم را با آب

 جاری ولرم شستشو دهید

 ر آن است روش انجام این کا

که فرد زیر دوش آب حمام 

بایستد و اجازه دهد جریان آب 

روی پیشانی ریخته و سپس 

به سمت هر دو چشم رفته، هر 

 دو را شستشو دهد

  دقیقه باید ادامه  09این عمل

 داشته باشد

  فرد مسموم باید در حین

شستشوی چشم با آب جاری، 

تا جای ممکن مرتباً چشمها را 

باز و )مانند چشمک زدن( 

 بسته کند

  اصراری به باز نگهداشتن

 مسمومیت از راه چشم

 

مانند تماس با انواع گاز، اسید 

و قلیا، مواد شوینده، سموم 

دفع آفات، مواد شیمیایی، مواد 

شوینده خانگی و گاز متصاعد 

شده از آنها، تماس چشمی 

 ها و سموماشتباه با برخی دارو



 چشمها نداشته باشید

  سپس بااورژانس تماس

 بگیرید

  بعضی از مواد شدیدا کشنده

اند و یا اینکه عالئمی دارند که 

باید حتما در یک مرکز 

 اورژانس درمان شود

 

  بعضی از مواد در صورت

خورده شدن، شدیدا کشنده 

اند. مقادیر باالی داروها، 

خصوصا در کودکان می توانند 

 تهدیدکننده سالمت باشند

 

  پزشک اورژانس تنها فردی

می تواند تعیین کند  است که

درمان اضافه تر نیاز است یا 

 خیر

  اگر فرد مسموم نفس نمی

کشد، تنفس مصنوعی را 

 شروع کنید

  اگر فرد مسموم هوشیار

است، کنترل کنید آیا می 

تواند چیزی را ببلعد یا 

 خیر

  قبل از هماهنگ نمودن با

مرکز کنترل مسمومیت ها 

( 058)شماره تلفن 

استفراغ مسموم را وادار به 

 نکنید

  در برخی موارد، استفراغ

سبب بروز صدمات بیشتر 

 خواهد شد.

  نمونه ای از ترکیبی که

فرد با آن مسموم شده 

است را همرا بیمار به 

 بیمارستان ببرید

 مسمومیت از راه دهان

 

مانند مصرف اشتباه داروها، 

مواد قلیایی و اسیدی، 

ترکیبات نفتی، مواد روانگردان 

شوینده خانگی،  و مخدر، مواد

باتری دیسکی یا مینیاتوری، 

سموم دفع آفات، شربت ترک 

 اعتیاد متادون

Reference: 2010 An-Najah National University,Poison control & Drug 

Information Center 



 چگونه داروهای غیر قابل استفاده را معدوم نماییم؟

ممكن است پس از مراجعه به پزشك و دریافت دارو، داروهای تجویز شده تا انتها مصرف نشوند. گرچه 

تصور اشتباه نگهداری این داروها در منزل برای روز مبادا بسیار خطرناک و نادرست است، ولی شاهد 

یی و یا جعبه های هستیم كه جمع آوری و انبار داروها در خیلی از منازل در محلی به نامهای قفسه دارو

 دارویی، در آشپزخانه و یا یخچال صورت می گیرد. 

، چراكه  به مجاز به تحویل گرفتن داروی مصرف نشده از بیماران نمی باشندداروخانه ها به هیچ عنوان 

محض خروج دارو از داروخانه، شرایط نگهداری دارو از كنترل خارج می شود و به همین دلیل سالمت 

به داروخانه زیر سوال است. پس با غیر قانونی اعالم نمودن بازگشت دارو به داروخانه،  داروی مرجوعی

 سالمت مصرف كنندگانی كه داروهای خود را تنها از داروخانه تهیه می نمایند، حفظ خواهد شد.

نظافت كلی عید، زمان مناسبی است تا در هر منزلی، به قفسه یا جعبه  دارویی منزل سری بزنیم و به آن 

گرچه داروها نقش موثری در درمان بسیاری از بیماری ها دارند ولی زمانیكه دیگر سر و سامان دهیم. 

را به شكل مناسبی دور نیازی به آنها نباشد ضروری است كه برای جلوگیری از خطرات احتمالی، داروها 

 .بریزیم. در اینجا روشهای صحیح انهدام داروهای تاریخ گذشته و یا مصرف نشده را ذكر می نماییم

در برخی از كشورها روند مشخصی برای بازگرداندن دارو وجود دارد. ولی از آنجاكه در كشور ما این 

ور ریختن دارو از طریق زباله منزل سیستم وجود ندارد شما می توانید از روشهای ساده زیر برای د

 استفاده نمایید:

داروها را بدون خرد كردن قرصها و كپسولها، از بسته بندی اصلی خارج نمایید و با مواد  .1

ناخوشایندی مانند تفاله چای مخلوط كنید. مخلوط را در كیسه پالستیكی دربسته قرار دهید و 

می توانید همچنین در قوطی حلبی خالی یا  سپس داخل سطل زباله بیندازید. مخلوط حاصل را

 دیگر ظروف مشابه بریزید تا از نشت دارو یا ریختن آن به بیرون از سطل زباله جلوگیری شود.

 شربت ها و سوسپانسیونها را در فاضالب ریخته و بطری آنرا در زباله دان بیندازید. .2



توسط پزشك تجویز می شود  شربت متادون كه برای درمان نگهدارنده اعتیاد به مواد مخدر .3

بسیار خطرناک است و به هیچ عنوان نباید این دارو را در یخچال و در دسترس كودكان و یا در 

ظروف مخصوص فرآورده های خوراكی و نوشیدنی مثل بطری نوشابه نگهداری كرد چون به 

ین دارو را اشتباه ممكن است خورده شود و موارد مرگه نیز مشاهده شده است. برای انهدام ا

 باید در فاضالب ریخت و بطری را پس از آبكشی دور انداخت.

قبل ازدور انداختن بطری خالی دارو، دستور مصرف روی آنرا برای جلوگیری از مصرف نابجا   .4

 مخدوش نمایید.

تعداد كمی از داروها هستند كه ممكن است ذاتاً خطرناک باشند یا با مصرف تنها یك دوز در   .5

و به او تعلق ندارد، كشنده باشند. برای جلوگیری از مصرف این مواد توسط كودكان، فردی كه دار

حیوانات خانگی یا دیگر افراد، به محض اینكه دیگر مورد نیاز نباشند باید سریعاً از طریق 

فاضالب دور ریخته شوند. مانند چسب پوستی فنتانیل كه برای تسكین درد مصرف می شود و 

مدت مصرف )به دلیل این كه ممكن است چسب هنوز حاوی مقادیر قابل  باید به محض خاتمه

توجهی دارو باشد( داخل فاضالب توالت انداخت تا از مسمومیت اتفاقی با آن جلوگیری شود. از 

داروهای این دسته، مسكن های مخدر می باشند مانند: فنتانیل، مورفین، بوپره نورفین، متیل 

 متادون، هیدرومورفون، اكسی مورفون، اكسی كودون.فنیدیت، مپریدین، دیازپام، 

چنانچه شركت سازنده دارو، روشی را برای معدوم سازی دارو روی بسته بندی آن ذكر كرده   .6

 باشد، باید بر اساس آن عمل نمایید.

داروهای خود را به دوستانتان ندهید. چرا كه پزشك بر اساس سابقه بیماری دارو را برای شما   .9

 ده است و دارویی كه برای شما موثر بوده است چه بسا برای دیگری خطرناک باشد.تجویز نمو

 1471یا با شماره اگر راه صحیح دور ریختن دارو را نمی دانید از یك داروساز سوال نمایید و   .8

 .تماس بگیرید 2داخلی 



مانده دارو بر اساس مالحظات زیست محیطی محققان، از آنجا كه تاكنون عارضه ای ناشی از باقی  .7

در محیط زیست انسان و خصوصاً آب مالحظه نشده است، ریختن داروها در فاضالب بالمانع 

 است.

در داخل اسپری داروهای استنشاقی كه جهت درمان بیماری هایی مانند آسم و بیماری   .11

انسدادی ریوی موجودند، موادی به نام پروپالنت وجود دارد. این مواد گازهای بی اثری مانند 

كلرو فلوروكربن هستند كه به عنوان حامل دارو محسوب می شوند و آزاد سازی آنها منجر به 

مقرر شده است كه این ماده با تركیبات دوستدار  2113صدمه الیه ازون خواهد شد. از سال 

محیط جایگزین شود.  پوكه این اسپری ها در صورتیكه سوراخ شوند و یا داخل آتش و یا كوره 

قرار گیرند می تواند خطرناک باشد. نحوه صحیح انهدام این پوكه ها را از سیستم زباله سوز 

 بازیافت زباله می توان جویا شد.

 

 .كنیم می آرزو برایتان خطربی و ایمن سفری و سالمتی از شار سر سالی

 ایران پزشكی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت

 1379نوروز 

 


