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 مقدمه

کارشناسان تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو با توجه به نیاز جامعه به 

ارتقاء آموزش در حوزه دارو و فرآورده های سالمت محور بر آن شدندد               

 بسته آموزشی را تهیه و در اختیار شهروندان گرامی قرار دهند.
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 غیرمجاز و غیرقانونی تبلیغات دارو در رسانه های عمومی  

 تلقی می شود. جرمو خرید و فروش آن در فضای مجازی 

دارو از مهمترین اجزای پیشگدیدری        

تشخیص و درمدان بدیدمداریدهدا  و             

مکانی است کده مدی          تنهاداروخانه  

تواند اقدام به نگهدداری  عدر ده و           

 توزیع دارو بنماید.

شبکه های اجتماعی مانند شبکه های ماهواره ای  اینستاگرام  واتساپ و ...              

فاقد مجوز قداندوندی و        به دلیل نداشتن مجوز نظارت بر تولید و یا واردات            

برای تبلیغات خرید و فروش محصوالت پزشکی و دارویدی           استاندارد الزم   

 می باشند.

 مراقب عواقب جبران ناپذیر خرید اینترنتی دارو باشید.
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 سامان دهی قفسه دارویی خانه

 من انجام خانه تکانی و گردگیری سال نو  حتماً در منازل با کیسه های دارو محتوی قرص         

کپسول و یا شربت نیمه مصرف شده مواجه خواهید شد. توصیه می شود به روش زیر جعبه یا           

 قفسه دارویی خود را سر و سامان دهید:

داروهایی که تاریخ انقضاء آنها فرا رسیده را از بسته بندی اصلی خارج نمائید و داخل کیسه   ( 8

زباله ریخته  معدوم نمائید. برای جلوگیری از مصرف نابجای داروهای دورریختده شدده  بهتدر              

است قرص ها و کپسولها را با زباله های تر مانند تفاله چای مخلوط نمایید تا ظاهر ناخوشدایند         

 آن مانع مصرف داروها توسط کودکان و یا حیوانات شود. 

تاریخ انقضاء معموال به تاریخ شمسی یدا میدالدی روی           (  2

جعبه مقوایی داروها  و در انتهای ورقده هدای آلومینیومدی            

بسته بندی قرصها و کپسول ها  بر روی شیدشه آمپدول و               

ویالهای تزریقی و درخصوص پمادها و کرمهای مو عی روی انتهای تیوب پمداد و کدرم و یدا                     

 روی جعبه مقوایی آنها حک شده است.
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هنگام خرید کاال از داروخانه اینترندتدی         

” نماد وعتماد ولکترونیک     ”  به وجود   

 در سایت توجه کنید .

 همچنین توجه داشته باشید که موارد زیر باید در سایت درج شده باشد :

 آدرس و شماره تلفن داروخانه 

  اسم موسس و مسئول فنی 

  نشانی پست الکترونیک 

  مجوز فروش 

اگر کاالی خریداری شده از داروخانه های اینترنتی  مشکلی مانند تقلدبدی              

بودن  منقضی بودن تاریخ مصرف و ... داشته باشد  با واحد رسیددگدی بده               

شکایات معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تحت پدوشد               

 تماس حاصل فرمایید.
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شربت های تاریخ گذشته را در فا الب خالی کدرده و شیدشه هدای آن را دور            (  3

 بریزید.  

قطره های چشمی که از باز شدن درب آن یک ماه ) یا مطابق بروشور( گذشدته     (   1

 است دیگر استریل نمی باشند و باید دور ریخته شوند.

کرم ها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی هم دارای تاریخ انقضایی )بسته به ندو      (   5

پس از بازکردن درب ظرف   می باشند که به صورت یدک  ماه  66ماه تا  6فرآورده(  از     

عدد در کنار تصویر یک قوطی با درب باز شده روی بسته بندی فرآورده ترسدیم مدی             

شود. )بسیاری از لوازم آرایشی هم بعد از مدت اعالم شدده بدر روی بدسته بنددی  در            

 صورت استفاده ایجاد عوارض می نمایند.(
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 هیچ گونه دارویی در داروخانه های اینترنتی به فروش نمی رسد. 

 فروش دارو 

 در داروخانه های اینترنتی 

 ممنوع



 

 

 

داروهایی كه تاریخ انقضاء آنها فرا نرسیده است         

ولی استفاده ای در منزل ندارد قابل عودت به           

داروخانه و مراكز مشابه نمی باشد و بهتر است           

معدوم گردند. الزم به ذكر است با استناد به            

بخش نامه های سازمان غذا و دارو داروخانه          

 های سطح شهر از پس گرفتن دارو معذور می باشند.

نکات ایمنی در پیشگیری از بروز مسمومیت با مواد شیمیایی و شوینده             

 های خانگی  هنگام نظافت منزل

پی  از شرو  تعطیالت نوروز  بر اساس سنتی قدیمی  نظافت و شستدشوی خانده      

ها آغاز می شود. عالوه بر آنکه باید مراقب باشیم دچار حوادثدی مانندد سدقوط از                

ارتفا  نشویم  باید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شدوینده و              

 پاک کننده شیمیایی می تواند خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.  
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داروخانه های دارای مجوز فروش اینترنتی  صرفًا مجاز به فروش اقدالمدی              

هستند که دارای مجوز از سازمان غذا و دارو از طریق اینترنت و به صدورت     

 آنالین باشند. اقالم مجاز برای فروش اینترنتی عبارتند از :

   کاالهای آرایشی و بهداشتی 

 شیر خشک 

 مکمل های تغذیه ای 

 گیاهان دارویی فرآوری نشده 

 دمنوش 

   فرآورده های طبیعی و سنتی حاوی گیاهان دارویی 

 ملزومات مصرفی پزشکی 

ممنتتتتتتتتتتتوع“ دورو ”خرید و فروش وینترنتی   
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بنابراین با رعایت نکات زیر سالمت      

 خود را تضمین نمایید:

         همیشه در هنگدام اسدتفاده از

فددرآورده هددای شددیمیایی و        

شوینده در نور کافی برچسب روی بسته بندی را مطالعه نمدوده سدپس مدصرف            

 نمائید. استفاده از داروها و مواد شیمیایی در تاریکی می توانند خطرناک باشد.

          در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده های شوینده و پاک کننده  پنجدره

ها را باز کنید تا هوا به خوبی در محیط جریدان داشدته باشدد. بدسیاری از ایدن                   

 ترکیبات بخارات سمی ایجاد کرده که به مخاط دهان  بینی و ریه صدمه می زند.

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

 كنید. بخارات و گازهای ناشی از این اختالط بسیار سمی و خفه كننده می باشند.
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 لمس نکردن صورت،بینی و چشمها با دستهای آلوده 

  درصورت مشاهده عالئم تب، سرفه و تنگی نفس  1636تماس با شماره 

            وستناد به آخرین وخبار وعالم شده و پروتکل های بهدوشتی وبالذی وزورت

 بهدوش  و درمان



 

 

 

در زمان نظافت سطوح و استفاده از تركیبات       

شوینده و پاک كننده از دستکش الستتیکی      

كفش جلوبسته و درصورت امکتان  ماستك        

 استفاده نمایید.

             بسیاری از داروها و محصوالت خانگی مانند جوهر نمک  مواد شوینده و لدک بدر

الک پاک کن  سموم حشره ک  و جونده ک  )مانند مرگ موش(  تینر   ددیخ              

بنزین و نفت می توانند در صورت بلعیده شدن و تماس با پوست و چشم و یدا در           

 صورت تنفس  بسیار سمی باشند.

همیشه پس از استفاده از مواد شدیمیایی سدریعاً        

درب آن را ببندید و دقت نمایید که هیچ ظدرف          

 دربسته ای از دسترسی کودکان در امان نیست.
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توصیه های مهم جهت حفظ سالمت شهروندان گرامی در بحران 

 شیوع كرونا

 

حتی ولمقدور ماندن در خانه و وجتناب وز سفرهای برون شهری و توصیه موکد : 

 درون شهری

  عدم حضوردر وماکن شلوغ ، به ویژه فضاهای سرپوشیده 

  رعای  فاصله وجتماعی به میزون حدوقل یک و نیم متر 

   وستفاده صحیح وز ماسک 

  شستشوی دستها ترجیحاً با آب و صابون  و در صورت عدم دسترسی با

 ثانیه 26ضدعفونی کننده های ولکلی  و به مدت 
35 



 

 

34 

           محصوالت شیمیایی و شوینده  نفت و بنزین و داروها خصوصاً شربت ترک اعتیداد

هیچگاه وین فرآورده ها رو در   متادون را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید.         

این عمدل سدبب       . ظرف موود خوروکی )مانند بطری نوشابه( نگهدوری نکنید         

خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان و مسمومیت شدید ایدشان خواهدد       

 شد.
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در صورتیکه فردی از نزدیکان 
شما ماده ای غیر خوراكی و 
سمی را بلعید و یا استنشاق 

و یا 111نمود  با مركز اورژانس 
مركز اطالع رسانی داروها و 

 تماس بگیرید. 191سموم 

 تاریخ مصرف این فرآورده گذشته است  لطفا از مصرف آن خوددداری فرمایید. -5 

لطفا از مصرف فرآورده خودداری کرده و آن را به محلی که از آن خریده اید  باز    -6

 گردانید.

مصرف کننده ی گرامی به دلیل عدم بارگذاری کامل اطالعات این فرآورده                     -7

امکان پاسخگویی توسط سامانه ردیابی  رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های                 

 سالمت وجود ندارد. لطفا طی روزهای آینده مجددا تالش کنید.

 برچسب قدیمی برچسب تقلبی و نا معتبر

 برچسب جدید
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 توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت

TTACنرم افزار  

 . دریافت نرم افزار از نشانی1

 www.ttac.ir/app.html 

و یدا       -   UID. پس از ورود به نرم افزار با استفاده از گزینه های بررسی بارکد و              2

 کنترل اصالت می توان پاسخ استعالم محصول را دریافت کرد.

 . می توانید از سایر قابلیت های نرم افزار نیز استفاده کنید.6

 انواع پیغام های دریافتی از استعالم

اصالت  این فرآورده مورد تایید است.  -1  

اصالت  این فرآورده قبال توسط همین سامانه/دستگاه کنترل شده است.  -2  

 اصالت این فراورده قبال توسط سامانه /دستگاه  دیگری کنترل شده است.  -6

این فرآورده تقلبی است.  -4  

http://www.ttac.ir/app.html
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                     در طی سفر داروهای خود را همراه داشته باشید چه بسا تا زمان پدیددا کدردن

 داروخانه در مقصد  برای تهیه دارو دچار مشکل شوید.  

               چنانچه  من حرکت اتومبیل  قطار  کشتی و یا هواپیما  دچار سرگیجه و حالدت

میلدی گدرمدی       55قرص  2یا  1تهو  می شوید  به خاطر داشته باشید با مصرف  

 6تدا       4دیمن هیدرینات  نیم ساعت قبل از شرو  سفر و تکرار یک قرص هدر                

ساعت یکبار در طی سفر  می توان عوارض ناشی از حرکت  تهو  و سرگیجده را                 

عدد قرص   8ساعت نباید بیشتر از       24برطرف کرد. باید توجه داشت که در طول          

 مصرف شود. در صورت بارداری یا شیردهی  با داروساز یا پزشک مشورت نمایید.
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 روش های بررسی اصالت فرآورده

 :    20008822  (  SMSسامانه پیام كوتاه ) 

 TTACنرم افزار موبایل  

 121-5111سامانه گویا   

 WWW.TTAC.IRسامانه اینترنت    



 

 

              چنانچه شما و یا بستگانتان  به دلیل ابتال به بیماری مزمن  دارویی را بده صدورت

مرتب مصرف می کنید  مطمئن شوید دارو را به حد نیاز و تدا پایدان تعطیدالت و                

 من سفر در اختیار دارید. چرا که بسیاری از داروها مانند داروهای  دد تدشن            

داروهای بیماریهای قلبی و فشارخون  داروهای  د افسردگی و اختالالت عدصبی       

داروهای  د دیابت و چربی خون و برخدی داروهدای مدسکن و همچنیدن آنتدی               

بیوتیک ها  باید مرتب مصرف شوند و قطع ناگهانی ایدن داروهدا  بیمدار را دچدار                 

 مشکل خواهد کرد.
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تنها وب سای  معتبر جه  بررسی به خاطر داشته باشید : 

، تنها تلفن گویای   www.ttac.ir وصال  کاال، وب سای  

 628-0885معتبر جه  بررسی وصال  کاال تلفن گویای 

 وس .

نکته مهم: تنها سامانه پیامکی معتبر بررسی وصال  کاال سامانه 

 پیامکی 20008822 می باشد و سایر شماره ها جعلی وس .

http://www.ttac.ir
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همراه داشتن جعبده کمدک هدای اولیده            

خصوصًا در مورد خانواده هایی کده فرزندد          

خردسال دارند  همچنیدن همدراه داشدتن         

پوشک  شیرخشک   درجه تدب  داروهدای      

بدون نسخه مانند شربت تدب بدر  شدربت           

سرماخوردگی  قطره و یدا شدربت مولتدی          

ویتامین و آهن  پماد سوختگی  پنبه و گاز    

استریل و دیگر داروهدایی کده کدودک در           

حال مصرف می باشد در طی سفر  روری     

 می باشد.
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همان تاریخ انقضای کاال می باشد که تاریخ مذکور                     EXP:  تاریخ انقضاء   

 می بایست با تاریخ انقضای حک شده بر روی بسته بندی کاال یکسان باشد.

همان شماره تجاری فرآورده می        GTINکد  شماره تجاری فرآورده :       

باشد که برای بررسی آن  می بایست کد مذکور با  اعداد مندرج در زیر بارکد                   

 رقم(   16-14حک شده روی کاال برابر باشد )

 

رقمی اصالت کاال می باشد که        16ین قسمت همان کد     ا  كد اصالت كاال :   

باید ابتدا الیه رویی برچسب را بخراشید و کد مذکور را از طریق وب                         

یا سامانه    www.ttac.ir سایت

و یا تلفن        26668822پیامکی   

 بررسی نمایید.    628-0885گویای 

http://www.ttac.ir
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 مشخصات برچسب
همان شناسه رهگیری و منحصر بته          UIDرقمی    26کد  شناسه رهگیری :       

فرد و ذیر تکروری می باشد که بروی بررسی آن می توون کد مت کتور رو وز                    

 کنترل نمود. WWW.TTAC.IRو یا وب سای   TTACنرم وفزور موبایل طریق 

همان شماره سری ساخ  می باشد کته      LOTکد  سری ساخت محصول :      

کد م کور می بایس  با شماره سری ساخ  حک شده بر روی بسته بتنتدی               

 کاال یکسان باشد.
29 

           نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروساز  هنگام تحویل گرفتن دارو از داروخدانده

بپرسید و هیچگاه داروهای خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارک شده است              

و یا در مجاورت شیشه عقب اتومبیل )حتی در زمستان( قرار ندهدیدد. داروهدای                

یخچالی را همراه با یخ و یا در داخل ظروفی که دارو را خنک نگه می دارند حمل              

 نمایید.

12 

تنها پس وز  وستعالم و دریاف  نتیجه و تطبیق آن با مندرجات روی کاال  

 می توون وز سالم  محصول وطمینان یاف .

فرآورده های سالم  محور ووردوتی فاقد وین برچسب و یا شناسه رهگیری 

 و ردیابی به عنوون کاالی ذیر مجاز در سطح عرضه محسوب می شوند.
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نظام ردیابی  رهگیری و كنترل اصالت  فراورده های سالمت 

 (TTAC)محور 

بر چسب اصالت و سالمت کاال به عنوان یکی از مهمترین روش هایی است که در                    

صورت استفاده صحیح از آن می توان از سالم بودن مواد غذایی  آشامیدنی  آرایشی و                

 بهداشتی مطمئن شد. 

 . الزم است بدانیم كه این برچسب ها صرفاٌ یك هولوگرام تبلیغی نیست 
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بطور كلی در صورت نیاز می توانید سواالت خود را در زمینه اطالعتات              

دارویی و انواع موارد مسمومیت  با موضوعات ذیل و با كارشناسان مراكز            

 درمیان بگذارید: 191اطالع رسانی داروها و سموم به شماره تلفن 

 

       نحوه نگهداری و مصرف صحیح داروها 

     تداخل مصرف همزمان داروها با هم و با مواد غذایی 

     مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی 

   عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها 

    سازگاری و نحوه اختالط داروهای تزریقی 

13 



 

 

 مسمومیت با گیاهان و گازهای سمی  گزیدگی ها در سفر

در مسیر سفر توجه کنید که مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره  دیفن باخیا                   

قارچهای خود رو می تواند بسیار خطرناک و کشنده باشد.                 کرچک  مخصوصاً    

مراقب کودکان باشید و درصورت وقو   مسمومیت با این عوامل  فرد مسموم را در                

 اسر  وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید.  
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   :ADRگروه   -آدرس و شماره تلفن های سازمان غذا و دارو 

روبروی درب وصلی دونشگاه علوم پزشکی  –خیابان ونقالب 

طبقه همکف   -تهرون خیابان فخرروزی نبش کوچه وحید نظری 

 08729811 – 00890731شماره های تماس:   -

 

آدرس و شماره تلفن معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی 

 ایران:

،  معاون  ذ و و  06میدون آرژونتین، خیابان ولوند، پالک  

 دورودونشگاه علوم پزشکی ویرون 

 887و   861دوخلی   88997888شماره تماس:  
27 
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جهت کاه  احتمال بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن )که بی رند،  بدی بدو و          

 دمن اطمیندان از     شدیدًا سمی است( باید یک سیستم تهویه هوا در محیط باشدد.            

استاندارد بودن وسایل گرمایشی )بخاری نفتی و گازی(  آبگرم کن و پکید  دیدواری         

دائماً از سالمت عملکرد آنها اطمینان حاصل نمائید و دودک  این وسایل را خصوصداً   

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

ایددن کددار سددبب بددروز مددسمومیت       

کشنده با منوکدسید کدربن خواهدد         

شد. همچنین از روشدن کدردن گداز        

پیدک نیکدی در داخددل چدادر و یددا           

اتومبیل و یا در  محیط بسته دیگری        

به منظور تامین گرما  جداً خودداری      

 نمائید.

15 

 

 ADRفرآیند ارسال گزارش عوارض ناخواسته دارویی 
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چنانچه در یک محیط بسته و دارای بخاری نفتی یا گازی حالت تهدو   سدرگیجه و                 

خواب آلودگی داشتید  سریعًا بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوک به مسمومیت          

با منوکسید کربن هستید محیط را ترک کنید. هر شخصی که با گاز منوکسید کربدن   

در تماس بوده و دارای عالیم فوق می باشد باید فورًا توسدط پزشدک معاینده شدود.                

نوزادان و افدراد مدسن       

زنان حامله  افرادی کده     

دارای ندداراحتی هددای     

قلددبی عروقددی هددستند   

چنانچه با ایدن گداز در       

تماس باشند حدتی در      

صورت نداشتن عالمدت    

حتمددداً بایدددد توسدددط    

 پزشک معاینه شوند.
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  در صورت رخ دادن هر نوع مسمومیت و نیز برای اطالع از

شماره نحوه انجام اقدامات اولیه درمانی هر چه سریع تر با 

ستاد ملی اطالع رسانی دارو و  3داخلی  191تلفن 

 تماس حاصل فرمایید.اورژانس  111مسمومیت ها و یا 

 22الی  1ساعت پاسخگویی: 

 در صورت مشاهده عالئم ابتالی احتمالی به كرونا 

شماره ستاد ملی وزارت بهداشت و مانند تب  سرفه  عطسه با 

 تماس و مراتب را اطالع دهید. 2131درمان 
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 مسمومیت های غذایی در سفر

. بدا   نداشدته باشدند   غذاهای مسموم کننده ممکن است بدو یدا مدزه ناخوشدایندی                

ساعت برطرف می شوند  اما   24وجودیکه اکثر مسمومیت های غذایی معموالً ظرف   

 .  کشنده باشندبعضی از آنها مانند مسمومیت با غذای کنسروی می توانند 

در سفر از محصوالت لبنی و خوراکی هایی که دارای بسته بندی دارای نشان                     

سالمت و مجوز بهداشتی هستند استفاده نمایید و از خرید و مصرف فرآورده های                

 خوراکی فله ای جدا اجتناب نمایید

 

 

 

  

17 

بروی پیشگیری وز گزش حشروت 

های باز، پیروهن آستین   در محیط

بلند و شلوور بلند به کودکان 

 بپوشانید.

زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نی   انوا  زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسدر                

بروز نماید. از دستکاری کندوی زنبور های خصوصاً وحشی خودداری کنید. حمله        

 و گزش دسته جمعی زنبورها می تواند کشنده باشد.

اقدامات اولیه در گزش های معمولی زنبور عبارتند از: محل زنبور گزیدگی را بدا               

آب و صابون بشوئید  روی محل زنبور گزیدگی کمپرس سرد یا کیسه محتوی یخ             

دقیقه یکبار کیسه یدخ را از روی پدوسدت                 15قرار دهید و به طور متوالی هر        

بردارید  از قراردادن مستقیم یخ روی پوست اجتناب نمائید و از گدرم کدردن                   

 مو ع بپرهیزید.



 

 

18 23 

              چنانچه در سفر از غذای آماده کنسرو شده استفاده می نمایید  با جدوشدانددن

دقیقه می توان از خطر مسمومیت کشنده بدوتدولدیدسدم                25کنسرو به مدت    

 پیشگیری نمود. 

در اثر غذا و کنسرو آلوده بدروز مدی        مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم     

کند و بسیار کشنده است. بیمار مبتال سریعاً باید به یک مرکز درمانی مجهدز             

 جهت تزریق داروی  د سم منتقل شود.

کشک غدیدر پداسدتدوریدزه           بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف           

غذاهای کنسروی )که قبل از مصرف حرارت مناسب به آنها نرسیده است( و یا سدوسدیدس و              

 24تدا       12کالباس آلوده بروز می کند. عالیم و نشانه های این مسمومیت با تاخیر )بعد از         

ساعت( ظاهر می شود و شامل تاری دید  دوبینی  افتادگی پلک فوقانی  عدم توانایی حرکتی                 

اختالل تکلم  لکنت زبان  سختی بلع  و خشکی و درد گلو می باشد. مهمترین اقدام درمداندی                

در مرکز درمانی می باشد. در      Anti toxinدر این مسمومیت تجویز سریع داروی  د سم           

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

                    .گزش عقرب می تواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود

گرچه عالئم تهدیدکننده حیات و حوادث منجر به مرگ نیز گاهی ر                 

می دهد  ولی فرد مصدوم را باید به نزدیک ترین مرکز درمانی برای                   

 تزریق پادزهر منتقل نمایید.

تورم ناشی از گزش عقرب  عمومًا محدود به ناحیه گزش است و احساس بی          

ساعت بوجود می آید و معموالً        6تا    4حسی و سوزش در ناحیه گزش برای        

 ساعت بهبود می یابد. 24پس از 
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      ساعت )اگر هوای اتاق گرم اسدت    2هرگز غذاهای پخته شده را بی  از

بی  از یک ساعت( در دمای محیط رها نکنید. برای دوباره گرم کدردن            

درجه سانتی گراد گرما دهید تا غذا بخار     74غذاهای باقیمانده آنها را تا      

روز باقیماندده اندد را مدصرف           6کند و همچنین غذاهایی که بید  از          

 نکنید.  

 دستور طالئی پیشگیری از مسمومیت غذایی: 

 ”  پختن ذ و و خوردن آن در همان روز”

               اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت  به هیچ عنوان آن

دقیدقده در آب درحدال            25را نچشید و کنسروها را قبل از مصرف         

 و سپس مصرف نمایید. جوشیدن حرارت دهید

              غذاهایی که حاوی سس  تخم مرغ و خامه می باشند خیلی زود فاسد

 می شوند.

   بیمار را آرام کنید و از حرکات بی  از حد او جلوگیری                  در هنگام مارگزیدگی

کنید. عضو محل گزیدگی مار را باید بی حرکت و هم سطح یا کمی پایین تر از                     

 سطح قلب نگه داشت. فرد گزیده شده را سریعا به مرکز درمانی منتقل نمایید.

                    در مارگزیدگی  یک نوار محکم و پهن  چند انگشت باالتر از محل گزیدگی مار

بویژه اگر محل گزیدگی در دست ها یا پاها باشد           

دقیقه  به مدت یک دقیقه       15تا    15ببندید. هر   

نوار را باز کرده و دوباره ببندید. این کار باید تا              

 زمان آماده شدن پادزهر در بیمارستان ادامه یابد.

هر چه سریعتر فرد مار گزیده رو به وورژونس بیمارستان منتقل کنید و              

زمان رو با تالش بروی کشتن و یا گرفتن مار وز دس  ندهید همچنین وز               

 سرد کردن عضو مارگزیده با آب سرد یا یخ خوددوری کنید.

22 
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 پیشگیری از مسمومیت ناشی از گیاهان سمی 

              هنگام بازی کودکان در فضای باز مراقب آنها باشید تا توسط گلهدا و گیاهدان

سمی  مسموم نشوند. تماس پوست با برخی از این گیاهان )مانند گزنده( و یدا        

به دهان بردن آنها )مانند دیفن باخیا و خرزهره( منجر به مدسمومیت شددید          

 می شود.

 پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها 

در صورت اسکان در فضاهای  باز و دارای درخت   من توجه و دقت در                 

انتخاب محیط جهت جلوگیری از گزش حشرات ) به خصوص گدزنددگدان               

 خطرناک (توصیه می شود به :

 )...پوشیدن لباسهای محافظت کننده ) آستین بلند  شلوار بلند   جوراب و 

 عدم استفاده از عطرهای با بوی تند

 استفاده از پشه بند 

  عدم دستکاری النه زنبور و ترک محیطی که زنبور دارد به جای  اقدام به

 کشتن آنها

 استفاده از مواد حشره ک  در شب ها 

 امتنا  از آویزان کردن لباس روی درخت 


