
 موضوع: 

 مسمومیت با اپیوم

 خودمراقبتی ها:

  در صورت اجازه پزشک بعد از هوشیاری کامل می

 توانید به کودک خود غذا بدهید.

 در صورتیکه کودک استفراغ داشت تغذیه را متوقف و

 در صورت اجازه مجدد پزشک تغذیه را ادامه دهید.

 در زمان مشاهده عالئم مسمومیت با متادون سرییعیا

 به پزشک مراجعه کنید.

 داروها را دور از دسترس اطفال و در قفسه های قفل

 دار نگهداری نمایید.

 از نگهداری دارو و سایر مواد اپیوم )موادمیدیدرد در

 یدچال یا کنار سایر نوشیدن  ها خودداری گردد.

 از نگهداری شربت متادون و دیگر مواد میدیدر در

دوزهای بسیار پایین، در شیشه های غیر داروی  نظییر 

بطری نوشابه و ... و شیشه های بدون برچسب حاوی 

 نام دارو خودداری کنید.

.از مصرف دارو زمان حضور کودک خودداری نمایید 

 شیشه های متادون م  بیایسیت دارای بیرچسیب

مدصوص هشدار دهینیده حیاوی نیام ریر ورده و 

 توضیحات الزم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.

 واحد تنظیم کننده: 

 گروه آموزش به بیمار

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

  دارو را در ظرف های  با درب مقاوم که کودک قادر به باز

 کردن  ن نباشد نگهداری نمایید.

  در شروع درمان و نیز تمام طول دوره مصرف دارو، عالئم

مسمومیت را بدانید، از جمله این عالئم می  تیوان بیه 

 اختالل هوشیاری 

 0202شماره  7منبع: مجله طب اورژانس ایران، دوره 

جنب میدان الغدیر، بییمیارسیتیان حضیرت  - درس بیمارستان: کالله

 رسول اکرم )صد

 20774447110-4تلفن: 

 4774داخل  بدش اطفال: 

 با تشکر



 

 شرح بیماری

 مسمومیت با اپیوم:

ریاک بییوده تعریف اپیوم:  ت ددر  د م تمام  موا ه  ست سر د

 است که از گیاه  به نام خشداش به دست م   ید.

 مشتقات تریاک:

 تریاک خوراک  و استنشاق  -0

 شیره تریاک -0

 موررین -3

 هروئین -4

 کریستال -4

دوز مسمومیت با تریاک: اگر ررد معتاد نیاشید 

ساعیت بیاعی   0تا  0.4گرم در عرض  0-4

 مرگ م  شود.

 اقدامات تشخیصی:

 زمایش خون  

 نمونه ادرار 

 اقدامات درمانی زمان مسمومیت:

 عدم تغذیه کودک از طریق دهان و ناشتا کردن  ن 

 برقراری راه ورید و شروع مایعات وریدی 

  پادزهر  متادون )مواد مددرد نالوکسان م  باشد که بیه صیورت

 وریدی تزریق م  شود

  دادن اکسیژن با ماسک یا لوله بین 

  معده ای و شستشوی معده -جاگذاری لوله بین 

 کنترل جذب و درع مایعات 

 مسمومیت با اپیوم در اطفال:

متادون یک داروی مددر تسکین دهنده درد مشابه موررین م  باشد کیه 

از مواد شیمیای  در  زمایشگاه به دست م   ید. این دارو عالئم برگشیتی  

در ارراد معتاد هروئین یا سایر داروهای مددر را کاهیش می  دهید. از 

مهمترین انواع مسمومیت اتفاق  و  ن هم در کودکیان می  تیوان بیه 

مسمومیت ناش  از شربت متادون در کودکان اشاره کیرد. مسیمیومیییت 

سال اییجیاد می  شیود.  4-0درصد موارد در سنین بین  02کودکان در 

خوردن حت  یک قاشق از این شربت و یا تعداد اندک  قرص متیادون در 

کودکان منجر به خواب  لودگ ، بیهوش  و مرگ ناش  از توقف تینیفیس 

 خواهد شد.

 عالئم مسمومیت:

نشانه های مسمومیت ناش  از مصرف خودسرانه دارو و میواد میدیدر 

برحسب نوع دارو و مقدار مصرف ررق م  کند. عالئم متداول مسمومییت 

 با مواد مددر در کودکان عبارتند از :

 خواب  لودگ 

ب  حال  و شل شدن عضالت 

 گشاد و یا تنگ شدن مردمک چشم ها به صورت غیر عادی 

سطح  و کند شدن تنفس 

 تهوع و استفراغ )ول  همیشه استفراغ بالراصله پس از مصیرف اییجیاد

نم  شود. درد قفسه سینه و دیگر عالئم مسمومیت بعد از مدت کوتاه  

 ظاهر م  شوند.د

پمفلت  که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصیوص 

بیماری رعل  شما و چگونگ  روند درمان و مراقبت  ن م  بیاشید. 

شما پس از خواند این مطلب  موزش  قادر خواهید بیود، بیرنیامیه 

داروی  و غذای  و سبک زندگ  خود را طوری تنظیم کینییید کیه 

 بتوانید عوارض ناش  از بیماری را به خوب  کنترل کنید.


