به نام خدا

مصيف مواد غذايم حاوي نمک مانند آجيل و تنقالت داراي نتمتک و
مواد غذايم چيب خودداري ود.

 .1ممكن است در ايام تعطيالت عيد دسترتيستم تمتا ت
دليل تعطيلم آنها مقدور نبا تد ولتم
داروخان هاي روزان
هميش داروخان هاي بان روزي و يخم داروخان هايتم هت
ملزم از ودن صورت يفت از پيش تعيين ده هسرند
قا ل دسريسماند.

 .9طور هلم در صورت نياز مم توانيد سؤاالت ختود را در زمتيتنت
اطالعات دارويم و موارد مسموميت ت صتورت تبتانت روزي تا

توصيههاي دارويي در سفر:

 .2چنانچ ما و يا سرگانران دارويم را صتورت متيتت
مصيف ممهنيد مطمئن ويد دارو را حد نياز و تا پتايتان
تعطيالت و در طم سفي در اخريار داريد.
 .3اگي ضمن حيهت اتومبيل قطار هشرم و يا هواپيما دچتار
سيگيج و حالت تهوع مم ويد ممتوانيد ا تجويز پز ک يتا
داروساز قبل از آغاز سفي از داروي مناس اسرفتاده هتنتيتد.
توج هنيد پس از مصيف يخم از داروها ايد از رانندگم و يا
هار ا ما ينآالت خطيناك خودداري هنيد.
 .4نحوه نگهداري داروها را از دهري داروساز هنگام تتحتويتل
گيفرن دارو از داروخان پيسيد و هيچگاه داروهاي خود را در
اتومبيلم ه زيي نور آفراب پارك ده است و يا در تيتشت
عق اتوميبل (حرم در زمسران) قيار ندهيد .داروهاي يخچالم
را در ظيف مخصوص و همياه ا يخ و يا ظيوف خنک هنتنتده
حمل نماييد.
 .5همياه دا رن جعب همکهاي اولي ضتيوري استت .تياي
تهي جعب همک هاي اولي هامل از يتک دهترتي داروستاز
راهنمايم گيييد.
 .6اگي فيزند خيدسال داريد ميزان هافم پو ک درج ت
داروهاي دون نسخ متانتنتد تي تت تت تي تي تت
سيماخوردگم قطيه و يا ي ت مولرمويرامين و آهن پتمتاد
سوخرگم پنب و گاز اسرييل و ديگي داروهايم ه هودك در
حال مصيف است و در صورت نياز ييخشک ييخوار را در
طم سفي همياه دا ر ا يد.
 .7در خصوص يماران ديا رم ه انسولين تزريق ممهتنتنتد
موارد زيي در هنگام سفي ضيوري است:
توج
 فياهم نمودن انسولين و داروهاي مصيفم و سينگ تياي
تمام مدت سفي.
 همياه دا رن دسرگاه يا نوار هنريل قند خون.
 قند حب اي نبات يسكوئيت و آب ميوه تياي درمتان
هاهش احرمالم قند خون.
 ميان وعده مناس (مانند ميوه و ساندويچ هوچک).
 .8در خصوص يماران مبرال فشار خون اال هترتي استت
دسرگاه فشارسنج و داروهاي مصيفم همياه يمار ا تد و از

 .8در سفي از خوردن گياهان و قارچ هاي خودرو اجرناب نتمتايتيتد و
گياهان يا قارچ ها را دليل مصيف آنها توسط جانوران غيتي ستمتم
تلقم ننماييد .زييا تشخيص گياهان و قارچهاي سمم از انواع مختطتي
سيار مشكل است.

 تداخل مصيف همزمان داروها ا هم و ا مواد غذايم

 .11در صورتم ه هودك ما مادهاي غييخوراهم را لعيد ا متيهتز

و زنبور سيخ يوز نمايد .در مورد نيش زنبور يدا رن سييتح
نيش از روي زخم جهت جلوگييي از ورود يشري سم زخم
ضيوري است .اقدامات اولي در گزش هاي معتمتولتم زنتبتور
سرشوي محل زنبور گزيدگم ا آب و صتا تون استت .روي
محل زنبور گزيدگم همپيس سيد يا هيس محروي يتخ قتيار
دهيد و طور مروالم هي چند دقيق يک ار هيس يخ را از
روي پوست يداريد .از قياردادن مسرقيم يتخ روي پتوستت
اجرناب نماييد و از گيم هيدن موضح پيهيزيد.

 مصيف داروها در دوران ارداري و ييدهم

اورژانس  001و يا ميهز اطالع رسانم داروها و ستمتوم  0941تتمتاس

 .18اگي فيد زنبور گزيده مشكل تنفسم دا ت و يا تورم ديد
و سييح در محل گزش و يا سايي نقاط دن يوز هتيد تايتد
سييح پز ک مياجع نمايد.

هار ناسان مرکز اطالع رساني داروها و سموم

ماره تلفن 0941

در ميان گذاريد .يخم از اين سؤاالت ممتوانند در موارد زيي ا ند:
 نحوه مصيف صحيح داروها

 عوارض جانبم نا م از مصيف داروها
 سازگاري و نحوه اخرالط داروهاي تزريقم
 مسموميت ا داروها سموم و مواد يميتايتم
گياهان و گازهاي سمم و گزيدگمها
توصيههاي پيشگيري از مسموميتها در منزل و سفر:
 .1هودهان  1تا  6سال پيخطيتيين گيوه سنم از نظي يوز مسموميتت
هسرند .داروهاي خود را در مقا ل چشم هودهان نختوريتد چتيا هت
هودهان از رفرار زرگساالن تقليد مم هنند و ممكن است دور از چشتم
والدين داروها را دهان بيند.
 .2ياي پيهيز از يوز ا رباه پيش از مصيف دارو و يتا استرتفتاده از
فيآورده هاي يميايم حرماً در نور هافم يچس روي سر نتدي را
مطالع و سپس از فيآورده اسرفاده نماييد.
 .3سياري از داروها و محصوالت خانگم مانند جتوهتي نتمتک متواد
وينده و لک ي الك پاك هن سموم حشيه هش و جتونتده هتش
( مانند ميگ موش) تيني ضد يخ نزين و نفت ممتوانند در صتورت
لعيده دن و تماس ا پوست و چشم و يا در صورت تنفتس ستيتار
سمم ا ند.
 .4در هنگام اسرفاده از مواد يميايم و فتيآورده هتاي تويتنتده و
پاكهننده پنجيه ها را از هنيد تا هوا خو م در محيط جييان دا ر
ا د .از اخرالط مواد يميايم مانند جوهي نمک و مواد سفيد هننده و
لک ي جداً خودداري هنيد .خارها و گازهاي نا م از ايتن اخترتالط
سيار سمم و خف هننده مم ا ند.
 .5هميش پس از اسرفاده از مواد يميايم سييعاً درب آن را بنديد و
دقت نماييد ه هيچ ظيف در سر اي از دسريس هتودهتان در امتان
نيست.

 .9مسموميت ا گياهانم مانند خيزهيه ديفن اخيا و هيچک ممتوانتد
هشنده ا د .در صورت وقوع مسموميت ا اين گياهان يتمتار را در
اسيع وقت نزديکتيين ميهز درمانم منرقل هنيد.

گيييد.
 .11محصوالت يميايم و وينده نفت نزين و داروها را هميش در
ظيف اصلم آن نگهداري هنيد .هيچگاه اين فيآوردهها را در ظيوف مواد
خوراهم (مانند طيي نو ا ) نگهداري نكنيد .اين عمل ممكتن استت
سب خورده دن اتفاقم اين مواد توسط هودهان و مسموميت ديتد
آنها ود.
 .12جهت هاهش احرمال يوز مسموميت ا گاز منوهسيد هي تن (هت
مرنگ م و و ديداً سمم است) ايد يک سيسرم تهتويت هتوا در
محيط ا د .دائماً از سالمت و اسراندارد ودن دسرگاههاي گتيمتازا و
وسايل خوراك پزي اطمينان حاصل نماييد و دودهش اين وستايتل را
هنريل هنيد.
 .13اگي در يک محيط سر و داراي خاري نفرم يا گازي يا هي وسيل
سوخت سوز ديگي حالت تهوع سيدرد سيگيجت و ختواب آلتودگتم
دا ريد سييعاً قي را در جييان گذاريد و اگي مشكوك مسموميتت
ا گاز منوهسيد هي ن هسريد سييعاً محيط را تيك هنيد .هي خصتم
ه ا گاز منوهسيد هي ن در تماس وده حرم اگي داراي عالئم ماليمتم
است ايد فوراً توسط پز ک معاين ود .نوزادان و افياد مستن زنتان
اردار افيادي ه داراي ناراحرمهاي قلبم عيوقم هسرند در صتورت
قيار گيفرن در معيض اين گاز حرم اگي عالمرم ندارند حرتمتاً تايتد
توسط پز ک معاين وند.
 .14از رو ن هيدن گاز پيک نيكم در داخل چادر و يا اتومبيل و يا هي
محيط سر ديگي منظور تأمين گيما جداً خودداري نماييد .اين هار
سب يوز مسموميت هشنده ا گاز منوهسيد هي ن خواهد د.

 .19در مار گزيدگم سييعاً ا اورژانس  115تماس تگتيتييتد
همکهاي اولي

امل :کاهش پخش سم در بدن و رساندن

سريع فرد به مرکز پزشكي است .نا يايتن مصتدوم را از
محل گزيدگم دور هنيد ضمن دادن آرامش ت مصتدوم و
حفظ خونسيدي مصدوم را آرام و يحيهت سازيتد تتحتيك
يمار ممكن است سب افزايش انرشار سم در دن ود.
 .21ياي هاهش پخش سم در دن عضو محل گزيدگي مار
را بيحرکت و هم سطح يا پايينتر از سطح قلب ،ثا ت نگ
داريد.
 .21انگشري و سايي زيورآالت فيد را دليل امكان تورم عضو
گزيده ده خارج هنيد.
 .22از سيد هيدن عضو ا آب سيد يا يخ و ييدن محل گزش
و مكيدن زخم ا دهان خودداري هنيد.
 .23هر چه سريع تر فرد مار گزيده را به اورژانس
بيمارستان منتقل کنيد و زمان را ا تالش ياي هشرن و يا
گيفرن مار از دست ندهيد.
 .24اگي طم  5تا  7سال اخيي مصدوم مارگزيده واهسن هزاز
تزريق نكيده است پز ک اطالع دهيد.
 .25هنگام تفيج در د ت و جنگل از دسركاري سنگ هتا و
راهپيمايم دون هفش ياي جلوگييي از گزش مار و عتقتيب
خودداري نماييد.

خاطي ستپتاريتد و يتا

 .15جهت پيشگييي از گزش حشيات در محيطهاي گيم و متيطتوب
پش ند حشيه هش هاي خانگم و يا پماد و اسپتيي دافتح حشتيات
همياه دا ر ا يد و همچنين ياي پيشگييي از گتزش حشتيات در
محيطهاي از پيياهن آسرين لند و لوار لند هودهان پو انيد.

 .7هنگام ازي هودهان در فضاي از مياق آنها ا يد تا توسط گلها و
گياهان سمم مسموم نشوند .تماس پوست ا يخم از اين گياهان و يا
دهان يدن آنها منجي مسموميت هودهان مم ود.

 .16در مناطقم ه حشيات زيادي وجود دارد هري است روي پتوستت
دن مخصوصاً دن هودك از هيم هاي دورهننده حشيات اسرفاده نمود.
اما ايد توج دا ت اسرفاده دائم از اين مواد سب حساسيت يتشترتي
مم ود.

آلوده يوز ممهند و سيار هشنده است .يمار مبرال سييعاً ايد

 .17زنبور گزيدگم ممكن است در اثي نيش انواع زنبور مانند زنبورعسل

يک ميهز درمانم مجهز جهت تزريتق داروي ضتد ستم

 .6نام داروي مصيفم و ميزان مصيف آن را
ياددا ت هنيد تا دوز تكياري مصيف ننماييد.

2

3

پيشگيري از مسموميت غذايي:
 .1غذاهاي مسموم هننده ممكن است و يا مزه ناخو اينتدي
ندا ر ا ند .ا وجودي ه اهثي مسموميتت هتاي غتذايتم
معموالً ظيف  24ساعت يطيف مم وند اما عضم از آنتهتا
ممتوانند هشنده ا ند.
 .2مسموميت و ميگ نا م از وتوليسم در اثي غذا و هنتستيو

منرقل ود.
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 .3وتوليسم نوعم مسموميت غذايم هشنده است ه در اثتي

لبنم ا ماندگاري هوتاه خودداري نماييد چيا ه سييعاً فاسد مم وند.

تشكيل دهاند .نا ياين هري است

مصيف هشک غيي پاسروريزه غذاهاي هنسيوي (ه قتبتل از

 . 9در طم سفي ياي حمل مواد غذايم فاسد دنم از يخدان مناست

هباب يگ يا جوج هباب مصيف هنيد.

اسرفاده هنيد .غذاهاي حاوي سس تخم ميغ و خام خيلم زود فاستد

 .21دقت هنيد غذايم ه ياي ما آورده مم ود هامالً داغ

مم وند.

ا د .در غيي اين صورت از خوردن آن خودداري هنيد .متهتم

مصيف حيارت مناس

آنها نيسيدهاست) و يا سوستيتس و

هالباس آلوده يوز ممهند .عالئم و نشان هاي اين مسموميت ا
تأخيي ( عد از  12تا  24ساعت) ظاهي متم تود و

تامتل

تاري ديد دو ينم افرادگم پلک فوقانم عدم توانايم حيهرتم
اخرالل تكلم لكنت ز ان سخرم لح و خشكتم و دردگتلتو
مم ا د .تجويز سييح داروي ضتدستم )Anti toxin

در

ميهز درمانم مهمريين اقدام درمانم در ايتن مستمتومتيتت
مم ا د .در صورت عدم درمان ممكن است فيد مسموم در اثي
فلج تنفسم فوت نمايد.
 . 4از خييد قوطمهاي هنسيو داراي يآمدگم فيورفرگم و يا
نشرم خودداري هنيد و مطمئن ويد ه درپوش آنها كسر
نشده ا د .در صورت مشاهده چنين نقصهايم در قتوطتم
هنسيو ا داً آن را مصيف نكنيد .اگي فيآوردهاي ظاهي و يا توي
ناخو ايندي دا ت

هيج عنوان آن را نچشيد .هنسيوها را

قبل از مصيف تميز هيده و  21دقيق در آب در حال جتوش
حيارت دهيد و سپس مصيف نماييد.
 . 5هيگز غذاهاي پخر

 .11مواد غذايم خام را از مواد غذايم پخر و آماده مصيف را جدا از هم
نگهداري هنيد.
 .11فيآوردههاي خام دامم (گو ت لبنيات) را فقط از فيو گتاه هتاي

 .21هودهان زنان اردار سالمتنتدان و افتياد متبترتال ت

معربي ه مجوز هدا رم دارند خييداري هنيد و از خييد فيآوردههتاي

يماريهاي مزمن مانند ديا ت سيطان و  ...در مقا ل عتوارض

ه در يخچال نگهداري نمم وند خودداري هنيد .هنگام ختييتد ت

نا م از مسموميت غذايم آسي پذييتي هسرند و نتيتاز ت

تاريخ توليد و انقضاي محصوالت توج هنيد.

مياقبت يشريي دارند.

 .12از خييد مواد غذايم متانتنتد آب زر تک و لتوا تک و  ...از

.21درصورت يخورد ا تخلفات مواد غذايم سر ندي ده ا

دستفيوشهاي هنار جاده خودداري هنيد .هيچ وقت از يخهاي قالبتم
ه در هنار خيا ان و جاده

فيوش ممرسد اسرفاده نكنيد.

 .22در صورت يخورد ا تخلفات مغازه ها رسرورانها و ستطتح

 .13ازخييد موادي ه در معيض مسرقيم آفراب قيار دارند تختصتوص
چيپس و پفک خودداري نماييد.

حاصل نماييد.
دستور طالئي پيشگيري از مسموميت غذايي:
پختن غذا و خوردن آن در همان روز

 .14از خوردن غذاهاي خام و نيمپخر خودداري هنيتد .وقترتم تياي
پخرن غذا از گو ت قيمز اسرفاده ممهنيد مطمئن ويد ه مغتز آن
رنگ قهوهاي درآمده ا د .گو ت ميغ پخر
ده ايد

به خاطر داشته باشيد:

ده ايد

در تعطيالت نوروز

صورت الي الي و غتيتي

مصرف شيرينيها را به حداقل برسانيد،

فاف ا د .تخمميغ ها را تا حدي پزيد ه زرده و سفيده آن هتامتالً

اتاق گيم مم ا د يش از يک

سفت ود .از مصيف غذاهاي حاوي تخمميغ خام يا نيمپخر خودداري

ساعت) در دماي محيتط رهتا
نكنيد .ياي دو اره گيم هيدن غذاهاي اقيمانده آنها را تا 74
درج سانريگياد گيما دهيد تا غذا خار هند و هتمتچتنتيتن
غذاهايم ه يش از  3روز اقيماندهاند را مصيف نكنيد.
 . 6هميش قبل از آماده هيدن و يا خوردن غذا دستهايرتان
را ا صا ون شوييد .نوعم از اسهال ميكيو م در طم سفي و
دليل عدم رعايت هدا ت قا ل انرقال است .دستهايترتان را
عد از اسرفاده از سيويس هدا رم و دست زدن ت انتواع
گو ت خام حيوانات و ز ال حرماً شوييد.
 . 7عاليم و نشان هاي يخم از مسموميتهاي غذايم ا تأخيي
ظاهي مم وند .يعنم ممكن است  12تا  24ساعت تعتد از

هنيد.
نكنيد.
 .16زالل ودن آب جويبارها و رودخان ها

معنم ستالتم تودن آن

پيامهاي سراد ميهزي اطالعرسانم داروها و سموم

نيست چون ممكن است آب در نقاط االتي آلوده تده تا تد .تياي
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نو يدن و سرشو از آب سالم هدا رم اسرفاده هتنتيتد و اگتي از
هدا رم ودن آب مطمئن نيسريد حرمت ًا قتبتل از مصتيف آن را

مرکز اطالع رساني و رسيدگي به شكايات مواد غذايي،

جو انيد.

آشاميدني و آرايشي بهداشتي

 .17در سفي از خوردن سبزي خام و ميوه ا پوست درصورتم هت

ت

درسرم سر نشده ا ند خودداري هنيد.

مصيف غذاي آلوده عاليم در فيد مسموم يوز نمايد .عاليم و
خسرگم تهوع

كم مم ا ند.

در حد متعادل آجيل بدون نمك و بدون روغن مصرف
نماييد.
منبح:

ساندويچمها و ...را داريد قبل از سفارش دادن غذا وضعيت هدا رتم

اسرفياغ اسهال آ كم ديد هم دن آب دن ضعف و درد

مصرف ميوهها و سبزيها را افزايش دهيد،

 .15آبميوههاي مصنوعم غييپاسروريزه و لبنيات غييپاسروريزه مصيف

 .18اگي در سفي قصد خوردن غذا در رسترتوران هتا هتبتا تم هتا

نشان هاي اين مسموميتها امل سيدرد ت

ماره  84248داخلم  6312-6311تماس حاصل نماييد.
عيض مواد غذايم ا ماره  1491داخلم ماره  3تتمتاس

سفيد ا د و گو ت ماهم پخر

يش از  2ساعت ( اگتي هتواي

اين است ه تمام قسمتهاي يک غذا

اندازه هافتم داغ و

پخر ا ند.

هامالً پخر و

ده را

جاي هباب هتو تيتده

محل و پيسنل واحد پذييايم را ارزيا م هنيد.
مواد غذايم همريي تهي

 . 8رعايت ايمنم غذايم مانح يوز مسموميت غذايم مم تود.

از تيهي

ضمن سفي از حمل گو ت خام و تخم ميغ خام و فيآوردههاي

يگ و جوج هباب در مقايس ا هباب هو يده از تيهيبات هتمترتيي
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تلفن( 0941 :داخلي )2
مرکز اطالع رساني و رسيدگي به شكايات مواد

 .19در واحدهاي پذييايم غذاهايم را انرخاب هنيد و سفارش دهيد ه
ده ا ند.

مرکز ملي اطالع رساني داروها و سموم

عنوان مثال هتبتاب

غذايي ،آشاميدني و آرايشي بهداشتي
تلفن 89298:داخلي  6301و 6302

تلفن42869111:
تلفن گويا 84248 :داخلم  6311و 6312
نما ي 84248 :داخلم 6177
دفتر تحقيق و توسعه
تلفن گويا 84248 :داخلم 6313-4
پست الكريونيکRD_DFD@SBMU.AC.IR :
سايتrdmanagement.sbmu.ac.ir :
اسفند  -0343فروردين 0349

