
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمالوندور بربورره کو ور و   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مورکو   -مجتمع پرد س دادشگاه علنم پ شکی لورسوتوان

 آمنزشی دبمادی برادپ شکی م ر     

 60000430650-58تلفن:                  

 توصیه هایی برای پیشگیری از مسمومیت

اگر به کندک خند دابر می دهیر به ار تف یم کنیر که  ●

ا ن دابر است ر از کلماتی مثل آبنبات، شکالت ر  ا 

 خنباکی استفاده دکنیر.

مصرف مقاد ر فراران بسیابه از دابرها دب اقرام به  ●

خندکشی ممکن است ابترا عالمت ر دشاده خاصی دراشته 

 باشر اما رضعیت فرد مسمنم به طنب داگ ادی رخیم شند.

هم چنین بررز مسمنمیت تنسط برخی دابرها هر چنر  ●

ممکن است به مرگ منجر دشند. اما مقاد ر فراران ا ن 

دابرها می تنادنر به صرمات دائمی کبر ر کلیه فرد 

 مسمنم منجر شند.

ب تر است دابرهاه بیماب افسرده ر  ا بیمابادی که  ●

تعادل بفتابه درابدر ر  ا افراده که سابقه اقرام به 

خندکشی دابدر با درب از دسترس ا شان قراب دهیر ر 

مراقبت دقیقی دب خصنص می ان دابره مصرفی ا شان 

 به عمل آرب ر.

مصرف دابرهاه هنبمندی ر استرر یرهاه آدابنلیک براه 

 -عررقی -بردسازه دب جنادان بخاطر ربزش عنابض قلبی

 رمنس ر  -مشکل کبره ر کلینه -فشاب خنن باال

خشندت صرا دب زدان عقیمی ر ب بگی سینه دب مردان 

می شند اف ا ش سطح آگاهی دببابه عنابض ر رادگر 

مصرف دابرها ر برخی مناد اساسی تر ن گام دب مبابزه 

 دب ا ن بابطه است.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت 

 پیشگیری از سوء مصرف 

 و مسمومیت دارویی

 
بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 همراهان

 پیشگیره از سنءمصرف ر مسمنمیت دابر یعننان: 

ت یه کننره: خر جه فرضی ) سنپررا  ب کنترل 

کابشناس -سنپررا  ب آمنزش سالمت -عفندت

 ب راشت حرفه اه (

 3463063064ترر ن: 

3461063064بازدگره درم:    



مصرف دابرها ی مادنر استامیننفن به هنگام سردبد به 

طنب مکرب باعث تجمع ا ن دابر دب برن ر پس از 

گذشت مرتی منجر به مسمنمیت می شند. تنفس هاه 

تنر، ت نع، سردبد  ا سرگیجه همگی از دشاده هاه 

مسمنمیت با چنین دابرها ی هستنر. ا ن عالئم 

اختصاصی دبنده ر ممکن است با عالئم د گر بیمابه ها 

 اشتباه گرفته شند.

گاهی ارقات بعضی دابرها مادنر د گنکسین عنابض ر 

مسمنمیت شان دسبت به مقراب درز دبمادی بسیاب 

د د ک است ر مصرف کمی بیش از حر آن منجب 

 مسمنمیت می شند.

ب تر ن باه پیشگیری از مسمومیت های دارویی:

پیشگیره آن است که دابر فقط با تجن   پ شک 

 مصرف شند.

از خند دبمادی بپرهی  ر ر دابرها با به هیچ عننان دب 

دسترس کندکان قراب درهیر. پیشن اد می شند دب 

خنبدن دابرهاه سه حلقه اه ضر افسردگی دظیر 

 "ا می پرامین" بسیاب دقت شند.

اگر دابر ی با با تجن   پ شک براه دبمان خاصی 

مصرف می کنیر به هیچ عننان دب منابد د گر مثل 

 سردبد ر غیره استفاده دکنیر.

توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل 

 توجه است.

 کی از مترارل تر ن ادناع مسمنمیت ،مسمنمیت اه 

دابر ی هاست. استفاده بیش از حر مجاز هر دابر  ا 

 ماده اه می تنادر باعث ا ن دنع مسمنمیت شند.

البته گاهی حتی استفاده از دابرها ی که به قصر 

دبمان دبد تجن   شره ادر دب همان درز مجاز مصرفی 

ممکن است به دال لی مادنر رجند مشکالت زمینه اه 

دب فرد با تراخل دابر ی مصرفی د گر منجر به بررز 

 مشکالت دب برن فرد ر مسمنمیت دابر ی شندر.

سمنمیت س نه ر انواع مسمومیت دارویی: م

عمره در دنع شا ع مسمنمیت آن هستنر. معمنالً 

کندکان ر حتی دب برخی منابد ب بگساالن ر افراد 

 ک نسال قربادی ا ن دنع مسمنمیت هستنر. 

شخص ر اختصاصی عالئم: عالئم م اکثر دابرها 

براه تشخیص مسمنمیت دابر ی درابدر. بعضی دابرها 

مادنر آتررپین ر امثال آن منجب گشاده مردمک 

چشم می شندر ر اگر دابر ی از ا ن خادناده مصرف 

شند با معا نه چشم می تنان ف میر دابره مصرفی از 

 چه دسته اه بنده است.

مصرف خناب آربها ر آبام بخش ها بطنب هم مان با 

مناد مخرب باعث مسمنمیت شر ر حتی مرگ می شند. 

دابسا ی کبر ر کلیه ر  -تشنج -مغ ه -سکته قلبی

تخر ب سلنل اه مغ ه ر عضالدی عابضه مسمنمیت با 

قرص اکتسازه دیترات مسمنمیت  ا مناد مخرب از 

 مرگبابتر ن ادناع مسمنمیت است.

 ... درمان

... ب تر ن بقیق کننره است )به شرطی که ماده خنبده 

 شره دب بدج سمی دباشر رلی خنبدره باشر(:

 سی سی 166-466ب بگساالن 

 سی سی 366-166اطفال ر بچه ها 

 در چه مواردی از آب استفاده نمی شود؟

رقتی ماده خنبده شره جامر باشر )کپسنل، قرص  -3

ر ...( چنن آب آد ا با بقیق ر حل کرده ر به جذب 

 بیشتر آن کمک می کنر.

 مسمنمی که هنشیاب دمی باشر. -1

 موارد احتیاط

آب ر  ا ما ع )شیر( دب صنبت استفاده بیشتر از معمنل 

باعث متنبم شرن د نابه معره ر تخلیه بی منقع آن به 

 دئنددنم می شند.

1 2 3 


