توصیه های دارویی

 -1ممکن اســت در طول سفر دسترسی به داروخانه تا زمان مورد نظر مقدور نباشد ،پس چنانچه دارویی را
به طور مرتب مصرف می کنید ،مطمئن شوید مقدار الزم از آن را به همراه دارید.
 -2چنانچه ضمن حركت با وسیله نقلیه ،دچار سرگيجه و حالت تهوع مي شويد ،می توانید 30دقیقه قبل از
حرکت 1 ،تا  2قرص دیمن هیدرینات  50میلی گرم استفاده و در صورت نیاز هر  4تا  6ساعت یکبار تکرار
نمایید .به خاطر داشته باشيد در طول  24ساعت نبايد بيشتر از  8عدد قرص مصرف شود .در صورت بارداری
یا شیردهی ،با داروساز یا پزشک مشورت نمایید (دیمن هیدرینات دارای عارضه خواب آلودگی باال می باشد).
 -3هنگام تحويل گرفتن دارو از داروخانه ،نحوه نگهداري آن را از دكتر داروساز بپرسيد .توجه کنید هيچگاه
داروهاي خود را درون بخشی از اتومبيل كه در معرض تابش مستقیم نور خورشید (حتی در زمستان) است،
قرار ندهيد .همچنین داروهاي يخچالي را همراه با یخ و یا در داخل ظروف خنك كننده حمل نماييد.
 -4در خصوص مبتالیان به دیابت كه انســولين تزريق مي كنند توجه به موارد زير در هنگام سفر (براساس
توصيههاي مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران) ،ضروري ميباشد:
الف -فراهم نمودن انسولين و داروهاي مصرفي و سرنگ براي تمام مدت سفر
ب -همراه داشــتن دســتگاه يا نوار كنترل قند خون ،قند حبه اي ،نبات ،بيسكويت و آب ميوه براي درمان
كاهش احتمالي قند خون .همراه داشتن ميان وعده مناسب (مانند ميوه و ساندويچ كوچك).
ج -در خصوص بیماران مبتال به فشار خون باال ،بهتر است دستگاه فشارسنج و داروهای مصرفی همراه بیمار
باشد و از مصرف مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل و تنقالت و مواد غذایی پر چرب خودداری شود.

 -5آب ،بهترین آشامیدنی برای مصرف داروها است.
 -6از خریــد دارو از محلی غیر از داروخانه پرهیز کنیــد .در صورتی تعطیلی داروخانه های روزانه ،داروخانه
های شبانه روزی قابل دسترس میباشند.
 -7از مصرف داروهای مســبب خواب آلودگی نظیر آنتی هیســتامین هــا ،آرام بخش ها ،حاوی کدئین و یا
هر داروی دیگری که موجب بروز ســرگیجه یا خواب آلودگی میشود ،خودداری کنید .به عالوه در خصوص
داروی یا داروهای مصرفی خود با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

پیشگیری از مسمومیت

 -1در طول مســیر توجه کنید که مســموميت با گياهاني مانند خرزهره ،ديفــن باخيا ،كرچك و برخی از
قارچهای خودرو ،مي تواند بســیار خطرناک باشد .مراقب کودکان باشید و در صورت وقوع مسموميت با اين
گياهان ،فرد مسموم را در اسرع وقت به نزديكترين مركز درماني منتقل كنيد.
 -2در سفر از خوردن گياهان و قارچهاي خودرو اجتناب نماييد و این مواد را به دلیل مصرف توسط جانوران دیگر،
غيرسمي تلقي ننماييد (تشخیص بسیاری از گياهان و قارچهاي سمي از انواع بي خطر ،بسيار مشكل است).
 -3جهت كاهش احتمال بروز مسموميت با گاز منوكسيدكربن (بي رنگ ،بي بو و دارای سميت باال) بايد يك
سيستم تهويه هوا در محيط باشد .ضمن اطمینان از استاندارد بودن وسایل گرمایشی (بخاری نفتی و گازی)،
آبگــرم کن و پکیج دیواری ،همواره از عملکرد صحیح آنها اطمينان حاصل نمایيد و دودکش این وســایل را
خصوصاً اگر محل جدیدی را برای گذران تعطیالت عید درنظر دارید ،کنترل کنید.

 -4هيچگاه در داخل اتومبيل با موتور روشــن ،هرچند به مدت كوتاه نخوابيد .اين كار سبب بروز مسموميت
كشنده با گاز منوكسيدكربن خواهد شد .همچنين از روشن كردن گاز مسافرتی (پیک نیک) در داخل چادر
و يا اتومبيل و يا در محيط بسته ديگري به منظور تامين گرما ،جدا ً خودداري نمایيد.
 -5چنانچه در يك محيط بسته و داراي بخاري نفتي يا گازي حالت تهوع ،سرگيجه و خواب آلودگي داشتيد،

سريعاً بقيه را در جريان بگذاريد و اگر مشكوك به مسموميت با منوكسيدكربن هستيد محيط را ترك كنيد.
به عالوه هر شــخصي كه با گاز منوكســيدكربن در تماس بوده و داراي عاليم فوق می باشد بايد فورا ً توسط

پزشك معاينه شــود .نوزادان و افراد مسن ،زنان حامله،
افرادي كــه داراي ناراحتي هاي قلبي عروقي هســتند
چنانچه با ايــن گاز در تماس باشــند حتي در صورت
نداشتن عالمت ،حتماً بايد توسط پزشك معاينه شوند.

 -6در صورتي كه كودك شــما ماده اي غيرخوراكي را
بلعيــد ،با مركز اورژانس  115و يا مركز اطالع رســاني
داروها و سموم ( 1490داخلی شماره  )2تماس بگيريد.
 -7هنگام تفرج در دشت و جنگل از دستکاری سنگها
و راهپیمایــی بدون کفش جهت جلوگیری از گزش مار
سمی و عقرب خودداری کنید.
 -8در هنــگام مارگزیدگی بيمــار را آرام و از حركات بيش از حد او جلوگيري و عضو محل گزيدگي را بايد
ثابت و هم ســطح يا كمي پايين تر از ســطح قلب نگه نمایید .در مارگزیدگی ،يك نوار محكم و پهن ،چند
انگشــت باالتر از محل گزيدگي مار به ويژه اگر محل گزيدگي در دســت ها يا پاها باشــد ببندید .هر  10تا
 15دقيقه ،به مدت یک دقيقه نوار را باز كرده و دوباره ببنديد .اين كار بايد تا زمان آماده شــدن پادزهر در
بیمارستان ادامه يابد.
 -9از ســرد كردن عضو دچارگزیدگی با آب ســرد يا يخ ،خودداري و مصدوم را هر چه ســریعتر به اورژانس
بيمارستان منتقل كنيد (زمان را با تالش براي كشتن و يا گرفتن مار از دست ندهيد).
 -10زنبورگزيدگي ممكن اســت در اثر نيش انواع زنبور مانند زنبورعســل و زنبور ســرخ بروز نمايد .نيش
زنبورعســل ماده ،به كيســه محتوي زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقي ميماند بنابراین برداشتن
سريع نيش از روي زخم ،جهت جلوگيري از ورود بيشتر سم به بدن ضروري است.
 -11اگر فرد زنبورگزيده مشــكل تنفسي داشت و يا تورم شــديد و سريع در محل گزش بروز كرد ،بايد به
پزشك مراجعه نمايد.
 -12اقدامات اوليه در گزش هاي معمولي زنبور عبارتند از :محل گزش را با آب و صابون بشویید ،در صورت

نیاز میتوان از یک آنتی هیستامین بدون نیاز به نسخه ،برای رفع خارش استفاده کرد.

 -13در مناطقي كه حشرات زيادی وجود دارد ،بهتر است روي پوست بدن مخصوصاً بدن كودك از کرم های
دور کننده حشرات استفاده نمود .اما بايد توجه داشت استفاده دائم از اين مواد سبب حساسيت بيشتر می شود.
 -14برای پیشگیری از گزش حشرات در محيطهاي باز ،پيراهن آستين بلند و شلوار بلند به كودكان بپوشانید.

اگر با موارد مسموميت در خانه یا سفر برخورد كرديم ،چه بايد بكنيم؟

 )1در مســموميت هاي دارويي و شــيميايي بايد از نوع ماده مصرفی ،مقدار ،زمان و راه مصرف فرد مسموم
مطلع شوید.
 )2اگر بيمار هوشيار بود با مركز اطالع رساني داروها و سموم به شماره ( 1490داخلی شماره )2و یا اورژانس
 ،115تماس گرفته و در خصوص اقدامات بعدي سؤال نماييد.
 )3در صورت عدم هوشــیاری مسموم و يا بلع مواد اسيدي ،قليايي و نفتي ،از ايجاد استفراغ خودداري كنيد
و فرد را سريعاً به نزديك ترين مركز درماني انتقال دهيد.

به طور کلی در صــورت نیاز می توانید ســواالت خـود را در زمینه اطالعـات دارویی و موارد
مسمومیت ،با موضوعات ذیل ،با کارشناسان مراکز اطالع رسانی داروها و سموم به شماره تلفن
( 1490داخلی شماره )2درمیان بگذارید:

* 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
* مسمومیت با داروها ،سموم و مواد شیمیایی ،گیاهان و گازهای سمی ،گزیدگی ها

لیست داروخانه های شبانه روزی استان مازندران
نام داروخانه

آدرس داروخانه

دكتر حسينيان

شهرآمل -بخش مركزي -خيابان شهيد مصطفي خميني -پاساژ شرکاء

011 - 44222212

دکتر وحدانی آملی

شهرآمل -ابتدای خیابان آزادگان -جنب بیمارستان آریا

011 - 43271410

دکتر محسنی

شهرآمل -میدان  17شهریور ،ابتدای سه راهی نور ،روبروی ساختمان نظام پزشکی

011 - 44271472

دكتر فالح

شهر بابلسر -ميدان بسيج

011 - 35335310

دكتر خواجوي نيا

شهر بابلسر -خیابان پاسداران -روبروی بانک ملی

011 - 35288517

دكتر تبرائي

شهر بهشهر -خيابان امام خميني

011 - 34533436

دکتر قلی زاده

شهر بهشهر -خيابان امام خميني -جنب بیمارستان امام خمینی

011 - 34552802

فرحمند

شهر تنكابن  -خيابان امام خمینی -جنب بیمارستان شهید رجایی

011 - 54220272

دكتر اسماعيلي

تلفن داروخانه

شهر تنکابن -خیابان جمهوری-جنب بانك رفاه

011 - 54229121

دكتر هنري

شهر جويبار -خيابان امام -جنب آموزش و پرورش

011 - 42543973

دکتر بخشی پور

شهر جویبار -خیابان امام -کوچه شهید کالنتری-روبروی اورژانس بیمارستان

011 - 42545080

پنجم شهریور

شهر چالوس-خیابان امام خمینی -روبروی بیمارستان آیت اله طالقانی

011 - 52222946

دکتر کریمی

شهر چالوس -خيابان امام خميني

011 - 52249662

دكتر حالجیان

شهر کالردشت -حسن کیف

011 - 52622695

ايمان

شهر رامسر -خيابان استاد مطهري -روبروي شهرداري

011 - 55252664

آموزشی  13آبان

شهر رامسر  -میدان انقالب  -داخل بیمارستان امام سجاد

011 - 55228455

دكتر مجيديان

شهر ساري -خيابان  18دي

011 - 33240500

دكتر بهاري

شهر ساري -بلوار امیر مازندرانی -نبش کوچه امیر -مجتمع پزشکی کیمیا

011 - 33363930

آریا

شهر ساري -بلوار كشاورز -جنب تعاونی اعتباری پارسیان

011 - 33230552

دکتر علیمحمدی

شهر ساری -بلوار خزر -نرسیده به مجتمع طوبی -جنب بانک سپه

011 - 33209271

دكتر معتمدي

شهر ساري -خیابان معلم -جنب دبیرستان فجر

011 - 33209833

دکتر خلوتی

شهر ساری  -دور میدان معلم

011 - 33269343

دكتر صداقت

شهر زيرآب  -خیابان آزادی -بعد از بانک صادرات

011 - 42458899

دکتر حسین زاده

شهر عباس آباد -میدان امام خمینی

011 - 54620007

سپهر

شهر سلمانشهر -خیابان اصلی -روبروی اداره پست

011 - 54616792

سينا

شهرفريدونكنار -خيابان شهدا -جنب پل-مقابل بانك صادرات -خیابان ولی عصر

011 - 35653412

دكتر جعفری

شهر قائم شهر -خيابان مدرس -خیابان رازی -جنب بیمارستان رازی

011 - 4۲۲۱۶۳۵۸

دكتر فرهادي

شهر قائم شهر -خيابان ابن سينا

011 - 42229517
011 - 42222529

دكتر سنگ

شهر قائم شهر -خيابان ساري -چهار راه فرهنگ

011 - 42222430

دکتر افتاده

شهر قائم شهر -خيابان ساري-جنب بیمارستان ولیعصر

011 - 42074942

دكتر بديعي

شهر گلوگاه  -میدان 22بهمن

011 - 34668710

دكتر داعی

شهر محمودآباد -خیابان آزادی نبش دریای  ،21مجتمع پزشکی امید

011 - 44742727

دكتر زائر اومالي

شهر نكاء -خیابان انقالب -مجتمع پزشکی ناهید

011 - 34720444

نور

شهر نور -میدان امام خميني -داخل پاساژ دكتر فتوحي

011 - 44524596

دكتر عاليي

شهر چمستان -میدان امام خمینی -خیابان امام خامنه ای -روبروی بانک رفاه

011 - 44662300

دكتر سهرابي

شهر نوشهر -میدان آزادي

011 - 52350800

نوشهر

شهر نوشهر -خيابان بوعلي سينا -روبروی بیمارستان شهید دکتر بهشتی 011 - 52338382

تلفن رسیــــدگی به شــکایات 011-33358050
در ایام نــوروز درصــورت داشــتن هــرگونه ســوال دارویی و مسمــومیت ،با سـامانه

تلفنی ( 1490داخلی شماره  )2و شماره  011-33246062تماس حاصل فرمایید.

معــاونت غـــــذا و داروی دانشــــــگاه علـــوم پزشــکی مازنـــدران

سالی سرشار از سالمتی و بهروزی برای شما هموطنان آرزو می نمايد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

معاونت غـــذا و دارو
دفتر تحـقیق و توسعه

اهم مراقبتهای دارویی
و ممسومـــیتهای
شـایع در ســفر
فروردین 1396

