در برخورد با بيماراني كه دچار مسموميت
دارويي شده اند
اولين اقدام در بيماران بامسموميت دارويي
رساند بيمار به مراكز درماني مي باشد.

خواباندن بيمار به پهلو جهت كاهش
خطر آسپيراسيون.

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل

دور كردن عامل مسموميت ومواد

شبكه بهداشت ودرمان مشگين شهر

محركزا از دسترس بيمار.

بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر

 جلوگيري از جذب بيشتر دارو با القا
استفراغ .

عنوان :مسموميت دارويي

 افزايش دفع سموم و داروهاي جذب
شده.
 پيشگيري ازمسموميت مجدد
 محدوديت مصرف مايعات چون باعث
جذب داروها استفاده شده توسط بيمار
مي شود.

روي هر پله اي هستي خدا
يك پله باالتر از توست نه به خاطره اينكه
خداست بلكه به خاطره اين است كه دستان
تورا بگيردبه اميدشفاعت وسالمتي

تهيه و تدوين:صفيه جعفروند
تنظيم :دفتر بهبود كيفيت
6931

مسموميت داويي
مجموعه اي از اختالالت بدن است كه در اثر
جذب ماده اي بيگانه كه به آن سم گفته مي

از عاليم ديگر مسموميت بابنزوديازپين ها

 مشكل در تنفس

كاهش سطح هوشياري مي باشد وروي حافظه

 خواب آلودگي

اثر مي گذارد.

شود بروز مي كند.

مسموميت با ترامادول

يكي از شايعترين مسموميت ها مسموميت با

ترامادول به عنوان ضد درد استفاده

 لرزش در دست واندام ها
نكته مهم

بنزو ديازپين و مسموميت با ترامادول مي
باشد.
مسموميت با بنزوديازپين ها
عاليم در بيماران مسموميت با بنزوديازپينها
 خواب آلودگي
 تكلم نامفهوم
 افت فشار خون
 آهسته شدن حركات
 تهوع
 استفراغ
 اسهال
 كاهش درجه حرارت

-6در صورت استفاده از ترامادول نبايد

ميشودو از خانواده مورفين مي باشد.

رانندگي كرد واز كار در ارتفاعات وكار با

عاليم مسموميت با ترامادول

استفاده ازوسايل برنده خودداري كند.
 -2در افت هوشياري كه در مصرف با

 تنگ شدن مردمك چشم

ترامادول ايجاد ميشود بايد به تدريج از حالت

 افت سطح هوشياري

خوابيده به حالت نشسته در بيايد وكمي

 تشنج
 گيجي
 سردرد
 بي خوابي
 يبوست
 تهوع
 نارسايي تنفس
 افت فشار خون

استراحت كند وسپس به حالت ايستاده در
آيد.

