
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

اطفال   در  اپیوم  با  مسمومیت   

 نام و نام خانوادگی:  تاریخ پذیرش:  تشخیص:  پزشک معالج:

 
 بیمار محترم ضمن آرزوی سالمتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید: 

: مراقبت در منزل    

نگهدار - حت  یاز  متادون،  دوزها  یشربت  شیینپا  یاربس  یدر  در   یبطر  یر)نظ  ییدارو  یرغ  یهایشه، 

 .یدکن یخوددار  یداًنام دارو اک  یبدون برچسب حاو یها یشه( و ش...  نوشابه و

 .یردانجام پذ یادبه صورت روزانه در مراکز ترک اعت  یازدوز مورد ن   یلصورت امکان، تحو در -

م  یحاو  یهاشیشه - دهنده  یدارا  یست بایمتادون  هشدار  مخصوص  و    یحاو  برچسب  فرآورده  نام 

 الزم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند. یحاتتوض

را به همراه    موارد آن  یاست و مصرف کنندگان دارو در برخ  یرینکه طعم شربت متادون ش  ییآنجا  از -

م  یا  یچا مصرف  نگهدار  یندنما  ینوشابه  در    ی از  سا  یا  یخچالدارو  خوددار  یدنینوش  یرکنار    ی ها 

 . کنید

 . کنید یقفل دار نگهدار  یدور از دسترس اطفال و در قفسه هادارو را  -

 .یدکن یمصرف دارو در زمان حضور کودک خوددار  از -

 . کنید  یبا درب مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهدار ییرا در ظرف ها دارو -

 . ییدخطرات مصرف آن را بگو  ، شوندیکه متوجه م یکودکان به -

 تر دفع شود.  یعتا دارو هرچه سر  یدراوان بدهف یعاتکودک خود ما به -

توان   یم  یوهو م  یجاتمانند سبز  یبرپرف  ییبا مصرف مواد غذا  بنابراین  شود  یجادا  یبوستاست    ممکن -

 .کرد  یریجلوگ  یبوستاز 

تا سقوط نکند و  یدزمان مراقب باش  ینباشد در ا  یجهحال و دچار سرگ   یکودک ب  یاست تا مدت  ممکن -

 نخورد. ینزم

 . کنیدمراجعه  به بیمارستان درمان یریگیزمان مشخص شده توسط پزشک جهت پ در -

 . یدبا متادون را سوال کن یتمسموم ئمعال در تمام طول دوره مصرف دارو ،  یزشروع درمان و ن در -

 کنیدمراجعه  و یا پزشک   یمارستانبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
ن  یاختالالت گوارش  یف، نبض ضع  ی،اختالالت تنفس  ، یاری هوش  اختالل -   یز همچون تهوع و استفراغ و 

 ی عضالن یو تکانه ها یسفت

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 


