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

به شماره   ADRناخواسته دارویی مرکز 
 تماس حاصل نمایید. 88859888-880

 
کارشناسان مراکز اطالع رسانی داروها و سموم )  باا       

ی پاسخگویی به سواالت شما ( آماده 058ی تلفن شماره

 های ذیل هستند:در زمینه
 
 .نحوه نگهداری و مصرف صحیح داروها 
  تداخل مصرف همزمان داروها و نیز تداخل مصرف آنها با

 مواد غذایی.
 .مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی 

 .عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها 
 .سازگاری و اختالط داروهای تزریقی 
    ،مسمومیت با داروها، سموم و مواد شیمیایی، گیااهاان

 ها.گازهای سمی و گزیدگی

 تهیه شده در: 

 دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 06نشانی: تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند ، پالک 

 887 - 821داخلی     88997888شماره تلفن : 

     WWW.Fdo.iums.ac.irپایگاه اینترنتی:

   8979فروردین 

       در هنگام مارگزیدگی بیمار را آرام کنید و از حرککرا
بیش از حد او جلوگیکی کنید. عضو محل گزیدگی مرار   
را باید بی حککت و هم سطح یا کمی پایین تک از سطرح  

 قلب نگه داشت.
 
          یک نوار محکم و پهن، چند انگشت براتترک از مرحرل

گزیدگی مار )به ویژه اگک محل گزیدگی در دست ها یرا   
دقیقه، به مرد  یرک        01تا  01پاها باشد( ببندید. هک 

دقیقه نوار را باز کنید و دوباره ببندید. این کار بایرد ترا      
 زمان آماده شدن پادزهک در بیمارستان ادامه یابد.

 

 تک به اورژانس بیمارسرتران   فکد مارگزیده را هک چه سکیع
منتقل کنید و زمان را با تالش بکای کشتن و یا گکفترن  

همچنین از سرکد کرکدن عضرو            مار از دست ندهید.  
 مارگزیده با آب سکد یا یخ خودداری ککد.

  سال اخیک واکسن کرزاز   7تا  1اگک مصدوم مارگزیده در
 تزریق نککده ، به پزشک اطالع دهید.

      زنبور گزیدگی ممکن است در اثک نیش انواع زنربرور
مانند زنبور عسل و زنبور سکخ بکوز کند. از دستکاری  
کندوی زنبورها )خصوصا کندوی زنبورهای وحشری(   
خودداری کنید. حمله و گزش دسته جمعی زنبورهرا   

 تواند کشنده باشد.می

 ی مرحرتروی زهرک         نیش زنبور عسل ماده، به کیسه
مرانرد.   متصل است و پس از گزش در زخم باقی مری   

بنابکاین بکداشتن سکیع نیش از روی زخرم، جرهرت      
 جلوگیکی از ورود بیشتک سم به زخم ضکوری است.

     اگک فکد زنبور گزیده مشکل تنفسی داشت و یا ترورم
شدید و سکیع در محل گزش بکوز کرکد، برایرد بره         

 پزشک مکاجعه کند.
 های معمولی زنبورعبارتنداز:اقدامات اولیه در گزش

 .محل زنبور گزیدگی را با آب و صابون بشویید 
        روی محل زنبور گزیدگی کمپکس سکد یرا کریرسره

دقریرقره     01محتوی یخ قکار دهید و بطور متوالی هک 
 ی یخ را از روی پوست بکدارید.یکبار کیسه

    از قکار دادن مستقیم یخ روی پوست اجتناب کنید و
 از گکم ککدن موضع بپکهیزید.

  در مناطقی که حشکا  زیادی وجود دارد، بهتک است
هرای  روی پوست بدن ، مخصوصا بدن کودک، از ککم

ی حشکا  استفاده ککد، اما بایرد تروجره      دور کننده
داشت که استفاده پی در پی از ایرن مرواد، سربرب         

 شود.حساسیت پوستی می
  های براز،  بکای پیشگیکی از گزش حشکا  در محیط

پیکاهن آستین بلند و شلوار برلرنرد بره کرودکران             
 بپوشانید.

   اقدامات اولیه دراقدامات اولیه دراقدامات اولیه در

های های های مسمومیتمسمومیتمسمومیت

   دارویی دارویی دارویی 

   و شیمیاییو شیمیاییو شیمیایی



ی بیشتکی از مکدم بکای تفکیح و با پایان زمستان، عده

گشت و گذار به طبیعت می روند. یکی از خطکاتی کره   

همیشه با گکدش در طبیعت همکاه است، گزیده شردن  

 توسط حشکا  و جانوران موذی است.

  بکای جلوگیکی از گزش مار سمی و عقکب، هنگام

ها و گکدش در دشت و جنگل، از دستکاری سنگ

 راه رفتن بدون کفش خودداری نمایید.

 
 

 

 

 تواند منجک به بکوز درد شدید در   گزش عقکب می

ی گزش شود، اما با اینکه عالئرم ترهردیرد       ناحیه

ی حیا  و حوادث منجک به مکگ به نردر   کننده

دهد، مصدوم را بکای تزریق پرادزهرک بره        رخ می

 نزدیک تکین مککز درمانی منتقل کنید.

          تورم ناشی از گزش عقکب، عمومرا  مرحردود بره

حسی و سوزش ی گزش است و احساس بیناحیه

ساعت بره وجرود        6تا  4ی گزش بکای در ناحیه

 یابد.ساعت بهبود می 44آید و معموت  پس از می

  اگر با موارد مسمومیت برخورد کردیم ، چه باید بکنیم؟اگر با موارد مسمومیت برخورد کردیم ، چه باید بکنیم؟

های دارویی و شیمیایی باید بردانریرم فرکد         در مسمومیت
از چه راهی و چه موقع ، چه مقدار، ایچه نوع مادهمسموم 

با مککز اطرالع    اگر بیمار هوشیار بود مصکف ککده است.  
، 001و یا اورژانرس     091رسانی داروها و سموم به شماره 

 تماس گکفته و در خصوص اقداما  بعدی سوال کنید.

و یا مواد اسیدی، قلیایی و یرا  اگر فرد مسموم هوشیار نبود 
نفتی را بلعیده بود، از ایجاد استفکاغ در فکد مسموم خودداری 
کنید و سکیعا مسموم را به نزدیک تکین مککز درمانی منتقرل  

 کنید.  

 »در صورت بروز مسمومیت، پیش از رسیدن به مرکز درمانی چه باید بکنیم «

 نوع مسمومیت ابتدا این کار را انجام دهید: چرا باید تماس بگیریم؟

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

 شود.
تواند پزشک اورژانس تنها فکدی است که می

 تعیین کند درمان بیشتک نیاز است یا خیک.

    .هکچه سکیع تک فکد مسموم باید به هوای آزاد بکده شود 
   .از تنفس دود و گازهای تولید شده پکهیز کنید 
    ها را باز کنید.درها و پنجکه 
    کشد، تنفس مصنوعی را شکوع اگک فکد مسموم نفس نمی

 کنید.
     .سپس با اورژانس تماس بگیکید 

 مسمومیت از راه تنفس
 

 مانند مسمومیت با منوکسید ککبن، گاز چاه فاضالب
 گاز ناشی از اختالط مواد سفید کننده و جکم بک

توانند سبب بعضی از مواد بسیار قوی هستند و می
 سوختگی پوست شوند.

تواند تعیین پزشک اورژانس تنها فکدی است که می
 کند درمان بیشتک نیاز است یا خیک.

 

   .لباس ها و پوشش آلوده را درآورید 
     دقیقه شستشو دهید. 01پوست را با آب جاری به مد 
   .پوست را با آب و صابون بشویید 
   .پوست را خوب آبکشی کنید 
   .سپس با اورژانس تماس بگیکید 

 مسمومیت از راه پوست
 

مانند مسمومیت با سموم آفت کش، مواد شیمیایری  
 ی لک بک، جکم بک، اسید و قلیا، مواد شوینده

توانند سبب بعضی از مواد بسیار قوی هستند و می
بکوز صدما  دائمی در چشم شود. بقیه اقداما  باید 

 در بخش اورژانس بیمارستان صور  گیکد.

تواند تعیین پزشک اورژانس تنها فکدی است که می
 کند درمان بیشتک نیاز است یا خیک.

  .چشم مصدوم را با آب جاری ولکم شستشو دهید 
    مصدوم زیک دوش آب حمام بایستد تاجکیان آب روی

اش ریخته وسپس به سمت هک دو چشم رفته ، آنها را پیشانی
 شستشو دهد.

    دقیقه باید ادامه داشته باشد. 01این عمل 
    فکد مسموم باید در حین شستشوی چشم با آب جاری، تا

 ها را باز و بسته کند.جای ممکن مکتبا چشم
   ها نداشته باشید.اصکاری به باز نگه داشتن چشم 
   .سپس با اورژانس تماس بگیکید 

 مسمومیت از راه چشم
 

مانند تماس با انواع گاز، اسید و قلیا، مرواد شرویرنرده،         
ی خانگری  سموم دفع آفا ، مواد شیمیایی، مواد شوینده

و گاز متصاعد شده از آنها، تماس چشمی اشتباه با بکخی 
 داروها و سموم

اند و یا عالئمی دارند که بعضی از مواد شدیدا  ُکشنده
 باید حتما در یک مککز اورژانس درمان شود.

بعضی از مواد در صور  خورده شدن، شدیدا   
اند . مقادیک باتی داروها، خصوصا  در کودکان      کشنده

 ی سالمت باشند.توانند تهدید کنندهمی

تواند تعیین پزشک اورژانس تنها فکدی است که می
 کند درمان بیشتک نیاز است یا خیک.

   کشد، تنفس مصنوعی را شرکوع  اگک فکد مسموم نفس نمی
 کنید.

    تروانرد   اگک فکد مسموم هوشیار است، کنتکل کنید آیا مری
 چیزی را ببلعد یا خیک.

         هرا قبل از هماهنگ نمودن با مککز کنتکل مسرمرومریرت
( مسموم را وادار به استفکاغ نرکرنریرد. در         091)شماره تلفن  

 بکخی موارد، استفکاغ سبب بکوز صدما  بیشتک خواهد شد.
   ای از تککیبی که فکد با آن مسموم شده را هرمرکاه       نمونه

 بیمار به بیمارستان ببکید.

 مسمومیت از راه دهان
 

مانند مصکف اشتباه داروها، مواد قرلریرای و اسریردی،          
ی تککیبا  نفتی، مواد روانگکدان و مخدر، مواد شوینرده 

خانگی، باتکی دیسکی یا مینیاتوری، سموم دفع آفا  ،   
 شکبت تکک اعیتاد متادون

ی گزیدگی توسط نکته درباره چند 

 جانوران و حشرات  موذی


