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پیطگیری از هسوَهیت ّا گراهی باد
ّفتِ اٍل آباى ّ،فتِ

تعریف مسمومیت دارویی :

اها گزٍُ دیگزی اس دارٍّا تِ هحؽ هػزف ٍ ٍرٍد تِ تذى

مصرف ةیش از حد دارو ةى کدام یک از اعضای ةدن

ّر دارٍ یا هادُ ای کِ فرد برای درهاى ،بیص از حد هجاز

هَجة تزٍس هسوَهیت هی ضًَذ ٍ اگز راُ تشریك دارٍ تزاساس

استفادُ هی کٌد ٍ حتی دارٍّایی کِ برای کاربرد درهاًی در

استاًذارد گفتِ ضذُ ًثاضذ هثال اگز دارٍیی تایذ تِ غَرت

آسیب می زهد؟

دٍز هجاز هصرف ٍلی هٌجر بِ هطکالتی در بدى هی ضًَد ٍ

ػؿالًی تشریك ضَد ٍلی داخل ري تشریك گزدد هوىي است

از بدى دفع ًوی ضًَد را هسوَهیت دارٍیی هی گَیین .هْن

تسیار خكزًان تاضٌذ ٍ آسیة ّای جذی را ٍارد وٌذ ،چَى

تریي ًکتِ در ایي هَرد سي فرد هصدٍم ٍ ابتال بِ ًَعی

هیشاى دارٍ اس حذ هؼوَل تسیار تیطتز است ٍ ػَارؼ را تِ

بیواری است ٍ ایٌکِ با تَجِ بِ ًَع دارٍ چطَر آى دارٍ از

ّوزاُ خَاّذ داضت

بدى دفع ٍ هثال دارٍ از طریق دستگاُ گَارش یا کلیِ از بدى

ّای گَارش هی ضًَذ .تؼؿی اس دارٍّا تز وثذ تاثیز هی

صایع ترین مسمومیت يا در ایران :

گذارًذ یؼٌی اگز فزد تیوار هثتال تِ تیواری وثذ تاضذ ٍ ایي

تِ قَر ولی در ایزاى دٍ ًَع هسوَهیت دارٍیی ضایغ دارین.

دستِ دارٍّا را هػزف وٌذ ،دچار هسوَهیت ضذیذ هی ضَد.

یىی اس آًْا هسوَهیت ّای دارٍیی در وَدواى است وِ هؼوَال

ّز دارٍیی تزای لسوت خاغی اس تذى تجَیش هی ضَد ٍ اگز

اضتثاّی هػزف هی ضًَذ هثل ضزتت ّا ٍ لزظ ّا وِ سَْا

دارٍی هػزفی وارتزد ػوَهی ًذاضتِ تاضذ هی تَاى ًَع دارٍ

استفادُ هی ضًَذًَ .ع دیگز هسوَهیت ّا هػزف ػوذی دارٍی

را فْویذًَ .ع رٍش هػزفی دارٍ ( تشریك ،خَردى ٍ ً ) ...یش

تیص اس حذ است ٍ هؼوَال دارٍّایی وِ در هٌشل ًگْذاری هی

حایش اّویت است ٍ در تطخیع هسوَهیت ووه هی وٌذ.

ضًَذ هثل لزظ ّای آرام تخص ٍ اػػاب وِ اس جولِ دارٍّای

چى هکاتی را ةاید در مصرف دارويا رعایت کرد:

خارج هی ضَد .بٌابرایي باید تَجِ داضت کِ برای ّر فردی
چِ دارٍیی تجَیس هی ضَد .برای هثال فردی کِ کلیِ اش
دچار هطکل استً ،وی تَاًد دارٍّایی کِ از طریق کلیِ دفع
هی ضًَد را هصرف کٌد ٍ اگر از چٌیي دارٍّایی حتی در دٍز
پاییي استفادُ کٌد دچار هسوَهیت هی ضَد.

هکاتی کى در مسمومیت دارویی ايمیت دارهد:
ّواى قَر وِ گفتین در هسوَهیت دارٍیی تطخیع ًَع دارٍی
رتينول است.گاّی اٍلات تؼؿی دارٍّا ػَارؼ ٍ
هػزفی تسیار هْن
هسوَهیت ضاى ًسثت تِ همذار دٍس درهاًی تسیار تِ ّن
ًشدیه ّستٌذ.

چطور دارو در ةدن مسمومیت ایجاد می کود:
تؼؿی اس دارٍّا در دٍسّای تجوؼی هَجة تزٍس هسوَهیت هی
ضًَذ .هثال لزظ استاهیٌَفي وِ تسیاری اس افزاد تذٍى تَجِ اس
آى استفادُ هی وٌٌذٍ ،لتی ّز رٍس یه یا دٍ ػذد لزظ
استاهیٌَفي را هی خَریذ تِ هزٍر سهاى در تذى ضوا جوغ ٍ
ٍلتی هیشاى آى در تذى افشایص پیذا وزد هٌجز تِ هسوَهیت
دارٍیی هی ضَد.

هػزفی در ایي دستِ ّستٌذ .الثتِ در تزخی هَارد ضاّذ ایي
ّستین وِ فزدی تِ دوتز هزاجؼِ هی وٌذ ٍ تایذ لزظ را در
ّفتِ دٍ یا سِ تار هػزف وٌذ اها تِ قَر اضتثاّی رٍسی سِ
ػذد هی خَرد ٍ تؼذ اس چٌذ رٍس دچار هسوَهیت هی ضَد.
ػوَها تیطتزیي ًَع هسوَهیت دارٍیی در تشرگساالى تِ ٍسیلِ
هػزف تیص اس حذ یا غیزهجاس لزظ ّا غَرت هی گیزد.

دارٍّا تزاساس ایٌىِ هىاًیسن اثزضاى در جاّای هختلف تذى
است ،هتفاٍت ّستٌذ .هثال دارٍی آسپزیي در هسیزی اس تذى
ػول هی وٌذ ٍ تاػث هی ضَد تا هخاـ هؼذُ واّص پیذا وٌذ
ٍ هحافظ ّای هؼذُ را ؾؼیف هی وٌذ ٍ در ًتیجِ هَجة سخن

تِ تاریخ هػزف دارٍّا تَجِ وٌیذ .اگز دارٍّا را تؼذ اس
گذضت تاریخ هػزف استفادُ وٌیذ وِ آسیة جذی ای تِ
تذى ٍارد هی وٌیذ .دارٍیی هثل تتزٍسایىلیي وِ در تؼؿی
وطَرّا ضزتت آى ًیش تَلیذ هی ضَد ،اگز تؼذ اس تاریخ
هػزف آى خَردُ ضَد ،فَق الؼادُ خكزًان است تٌاتزایي
اگز دوتز ضزتت یا لزظ را تزایتاى تجَیش وزد ،تؼذ اس
گذراًذى دٍرُ درهاًی اگز همذاری اس آى تالی هاًذُ ،سؼی
وٌیذ تا آى را دٍر تزیشیذ ٍ در خاًِ ًگْذاری ًىٌیذ .یادتاى
تاضذ وِ تِ ّیچ ػٌَاى ًوی تَاًیذ ضزتتی را وِ چْار یا پٌج
هاُ ،در یخچال ًگْذاری ضذُ هػزف وٌیذ ،در غیزایي غَرت
هوىي است تاػث تزٍس هسوَهیت در هیاى یىی اس افزاد
خاًَادُ ضَد.
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ّفتِ اٍل آباى ّ،فتِ پیطگیری از هسوَهیت ّا گراهی باد

واکوش مواسب يوگام ةروز مسمومیت دارویی :

اگز فزد هسوَم حالت خَاب آلَدگی دارد یا هذت سیادی اس

اگز ضخػی تا ّذف خَدوطی تیص اس حذ دارٍ تخَرد ٍ دچار

هػزف دارٍیص گذاضتِ ،ضست ٍضَی هؼذُ ٍ استفزاؽ فایذُ ای

هسوَهیت ضَد تایذ حتوا اٍ را ًشد پشضه یا هزوش هسوَهاى

در ایي حالت ًذارد ،یؼٌی دارٍ ٍارد سیستن خَى ضذُ تٌاتزایي

تثزیذ .ایي هسالِ تسیار هْوی است چَى ضوا ًوی داًیذ وِ فزد

فزد را سزیؼا تِ هزوش درهاًی تثزیذ .چٌیي تیواری تِ دلیل ایٌىِ

چِ همذار دارٍ را هػزف وزدُ تٌاتزایي تزای جلَگیزی اس

َّضیار ًیست ٍ دچار هٌگی هی ضَد هوىي است تا تاال آٍردى،

آسیة جذی فزد را سزیؼا تِ هزوش درهاًی تثزیذ تا ّز چِ

هحتَیات هؼذُ ٍارد ریِ اش ضَد ٍ دچار خفگی گزدد .پس در

سٍدتز ضست ٍضَی هؼذُ تزای اٍ اًجام ضَد ٍ درهاى هٌاسة

ایي هَارد تِ ّیچ ٍجِ تَغیِ ًوی وٌین وِ فزد هػذٍم را ٍادار تِ

غَرت تگیزد .حال اگز ضخػی تِ قَر اضتثاّی دارٍیی

استفزاؽ وٌیذ چَى هٌجز تِ اًسذاد ریِ خَاّذ ضذ ٍ خكز خفگی

هػزف وزدُ تَغیِ هی وٌین اگز هی داًیذ وِ چِ ًَع دارٍی

تِ دًثال خَاّذ داضت .در هَرد ضزتت ّا وِ ًَع دیگز دارٍّای

استفادُ وزدُ ٍ َّضیار است ،هی تَاًیذ اس هَاردی وِ تاػث

هػزفی ّستٌذ ،تایذ تگَیین تِ دلیل هایغ تَدى ،ضزتت تا سزػت

استفزاؽ در اًساى هی ضَد استفادُ وٌیذ ٍ اجاسُ ًذّیذ تا

تیطتزی در هؼذُ جذب هی ضَد .در تؼؿی اس خاًَادُ ّا افزاد اس

دارٍّا در تذى جذب ضًَذ الثتِ ًَػی اس ایي هَاد هثل سغال

ًَع ضزتت خاغی تزای هػزف دارٍیی استفادُ هی وٌٌذ وِ تایذ

فؼال تٌْا در هزاوش هسوَهیت پیذا هی ضَد .در ساػات ٍ

تسیار هزالة تاضٌذ تا اس دستزس وَدواى دٍر ًگِ دارًذ ،چزاوِ

دلایك تؼذ اس هػزف دارٍ وارّایی وِ هَجة استفزاؽ ٍ حالت

تزای آًْا تسیار خكزًان است .هؼوَال هشُ ضزتت ّای درهاًی

تَْع هی ضًَذ ،تْتزیي وار ّستٌذ چَى لثل اس ایٌىِ لزظ در

تزای هَاردی هثل سزهاخَردگی قَری است وِ وَدواى ّن

تذى تاس ضَد ٍ اثز خَد را ٍارد وٌذ اس قزیك سیستن گَارش

تتَاًٌذ تخَرًذ ٍلی تِ قَر ولی ضزوت ّای دارٍیی سیاد هایل تِ

دفغ هی ضَد .الثتِ تؼؿی اس هَاد هثل لزظ دیاسپام جذب

خَضوشُ وزدى ضزتت ّا ًیستٌذ تِ ایي دلیل وِ هوىي است

تاالیی دارًذ ٍ سزیؼا جذب تذى هی ضًَذ یؼٌی تِ هحؽ ٍرٍد

تَسف وَدواى اضتثاّی خَردُ ضَد ٍ ػَالة خكزًاوی تِ ّوزاُ

لزظ در تذى اثز هی وٌذ ٍ ضایذ ًتَاًین ػىس الؼول تِ هَلغ

خَاّذ داضت .حتوا ضزتت ّا را در جایی دٍر اس دستزس وَدواى

را اًجام دّین ٍ تٌْا هی تَاًین جلَ ػَارؼ آى را تگیزین.

یا در یخچال ًگْذاری وٌیذ تا وَدواى تِ راحتی ًتَاًٌذ آى را در

تٌاتزایي در چٌیي هَارد هخػَغا اگز افزاد هػذٍم وَدواى

اختیار داضتِ تاضٌذ .اگز لزار تاضذ وَدن ضوا تزای درهاى

تاضٌذ تالفاغلِ تا اٍرصاًس تواس تگیزیذ یا خَدتاى فزد را تِ

ًاراحتی اس ضزتت استفادُ وٌذ ،هػزف آى تایذ حتوا تحت ًظز

هزوش هسوَهیت تزساًیذ .در غَرت تذ حال تَدى هزیؽ

پشضه غَرت تگیزد ٍ سز ساػت هؼیي خَردُ ضَد.

تواس تا اٍرصاًس تسیار ؾزٍری است .چَى هوىي است ًیاس
تِ هزالثت ّای دیگزی تاضذ.
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