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توصیه های دارویی در سفر و در ایام تعطیالت عید نورروز
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در طی سفر داروهای خود را همراه داشته باشید چه بسا تا زمان پیدا کرردن داروخانره در مد،ردر بررای
تهیه دارو دچار مشکل شوید.
چنانچه ضمن حرکت اتومبیلر قطارر کشتی و یا هواپیمار دچار سرگیجه و حالرت تهروم مری شرویدر بره
خاطر داشته باشید با م،رف  1یا  2قرص  05میلی گرمی دیمن هیدریناتر نری سراعت قبرل از شرروم
سفر و تکرار یك قرص هر  4تا  6ساعت یکبار در طی سفرر می توان عروار ناشری از حرکرتر تهروم و
سرگیجه را برطرف کرد .باید توجه داشت که در طول  24ساعت نباید بیشرتر از  8عردد قررص م،ررف
شود .در صورت بارداری یا شیردهیر با داروساز یا پزشك مشورت نمایید.
چنانچه به امارات متحده عربی (دبیر شارجهر ابوظبی) و یا عربسرتان سرفر مری کنیردر از همرراه برردن
داروهای آرامبخش مانند داروهای دیازپرامر اگزازپرامر لورازپرام و...ر داروهرای مسرکن کرد ین دار (ماننرد
استامینوفن کد ینر اکسپکتورانت کد ین) و ترکیبات روانگردان جداً اجتناب نما ید .براساس قوانین ایرن
کشورر متهمین به حمل این داروها با مجازات سنگینی مواجه خواهند بود .در صورت نیاز به م،رف ایرن
داروهار نسخه پزشك معالج را همراه داشته باشید و یا نسبت به جایگزینی داروها با پزشرك یرا داروسراز
مشورت نمایید.
چنانچه به برخی از کشورهای افریدایی و یا آسیایی سفر می کنید مطمئن شوید که آیا تزریر واکسرن
خاصی (مانند مننژیت ویا تب زرد) پیش از سفر مورد نیاز است یا خیر.
جهت پیشگیری از گزش حشرات در محیط های گرم و مرطوب و استواییر پشه بندر حشره کرش هرای
خانگی و یا پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشید.
همراه داشتن جعبه کمك های اولیهر خ،وصاً در مورد خانواده هایی که فرزند خردسال دارندر همچنین
همراه داشتن پوشكر شیرخشك شیرخوارر درجه تبر داروهای بدون نسخه مانند شربت تب بررر شرربت
سرماخورد گیر قطره و یا شربت مولتی ویتامین و آهرنر پمراد سروختگیر پنبره و گراز اسرتریل و دیگرر
داروهایی که کودك در حال م،رف می باشد در طی سفر ضروری می باشد.
نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروسرازر هنگرام تحویرل گررفتن دارو از داروخانره بپرسرید و هیچگراه
داروهای خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارك شده است و یا در شیشه عدرب اتومبیرل (حتری در
زمستان) قرار ندهید .داروهای یخچالی را همراه با یخ و یا در داخل ظروفی کره دارو را خنرك نگره مری
دارند حمل نمایید.
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 )8برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا و انتشار بیماریر می بایست واکسن کرونا و یادآورهای آن تزری
شده باشد.
 )9در خ،وص بیماران دیابتی که انسولین تزری می کنند توجه به مروارد زیرر در هنگرام سرفر (براسراس
توصیه های مرکز تحدیدات غدد و متابولیس دانشگاه علوم پزشکی تهران)ر ضروری می باشد:
 فراه نمودن انسولین و داروهای م،رفی و سرنگ برای تمام مدت سفر.

 همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خونر قند حبه ایر نباتر بیسکو یت و آب میروه بررای درمران
کاهش احتمالی قند خون .همراه داشتن میان وعده مناسب (مانند میوه و ساندویچ کوچك).
 )01در خ،وص بیماران مبتال به فشار خون باالر بهتر است دستگاه فشار سرنج و داروهرای م،ررفی همرراه
بیمار باشد و از م،رف مواد غذایی حاوی نمك مانند آجیل و ترندالت و مرواد غرذایی چررب خرودداری
شود.

