
 

 

  متادون چیست؟

تادون از داروهای خانواده مخدرهاست که برای م
کنترل درد شدید و عالئم ترک در افراد وابسته به 

ترین  متادون، از شایع. شود مواد مخدر استفاده می
  .باشد می کودکان در ایران  عوامل مسمومیت

  دون چیست؟ادالیل مسمومیت کودکان با مت

دون در یخچال و ادقتی والدین در نگهداری مت بی 
  در دسترس کودکان  

بی دقتی تجویز کنندگان دارو در ظروف غیر  
 استاندارد بدون  برچسب 

  
  عالئم مسمومیت با متادون در کودکان کدامند؟

  اختالل هوشیاری 
  استفراغ, تهوع  

  اختالل تنفسی 
  نبض ضعیف 
  های عضالنی تکانه 

توان از مسمومیت با متادون  چگونه می
  پیشگیری کرد؟

 کودکان دسترس از دور داروها و سمی مواد 
 .قرار گیرد

بصورت  کودک برابر در سموم سایر و داروها 
 .مقاوم بسته بندی شود

 .توزیع شود کشنده غیر مقادیر در دارو 
 کاهش سمی مواد و دارو های بسته جذابیت 
 .یابد
 دارای پالستیکی ظروف در سمی مواد و داروها 
بسته بندی  ای شیشه ظروف بجای کودک قفل
 .شود
 کودک مراقبین و والدین دانش و آگاهی سطح 

 سمی مواد و داروها نگهداری با نحوه رابطه در

  .افزایش یابد
از تحویل گرفتن شربت متادون در شیشه های  

 .غیر دارویی و بدون برچسب خودداری شود

آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و  از 
را به همراه  مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آن

  نمایند  چای یا نوشابه مصرف می
 و یخچال داخل در متادون شربت داریهنگ از 
 .نمایید خودداری ها نوشیدنی بقیه کنار در

 بسیار اعتیاد، ترک درمان جهت متادون شربت 
 در و خانواده دسترس از دور را آن .است سمی
 .نمایید نگهداری دار قفل کمد

 
 
 
 
 
 
 

 یا و ننوشند چیزی هیچ بیاموزید کودکان به 
 .باشد بزرگساالن اجازه با اینکه مگر نخورند

 کودکان چشم مقابل در را خود داروهای 
 تقلید بزرگساالن رفتار از کودکان که چرا نخورید،

 داروها والدین چشم از دور است ممکن و کنند می
 .ببرند دهان به را

 فرد به را کوک و نیستید منزل در شما زمانیکه 
 بیشترین معرض در کودکان سپارید، می دیگری
 .دارند قرار مسمومیت خطر

 جهت (متادون شربت نگهداری دانید می آیا
 به منجر نوشابه، خالی ظرف در)  اعتیاد ترک

 کودک چند مرگ و مسمومیت دارو، مصرف
 است؟ شده
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وکسان طبق نظر
.شود رها تجویز می

 بهبود حال عمومی

  وونگ

ت را با کلید آموز

هبودی و سالمتی

ج -وار قطب راوندی
  پزشکی
  

eheshtihospital@ka

55540026-31: اس
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 55547900:دورنما
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تادون و دیگر مخد

کودک تا زمان 
  .ماند ی

و کتاب ویلی: منابع

  

قفل موفقیت"

آرزوی بهبا         

بلو -کاشان: آدرس

ums.ac.ir

تلفن تما

بخش

د

  

  

  

ودکان

 یعتر

 ماس

ه پهلو

 زدیک
 دگران

میت با
  :هند

  عده
عده از
ده دفع

  ت الزم

مت

می

متادون توسط کو

سری چه هر ی،
تم 115 اورژانس ا

نس کودک را به

نز که را قوطی ا
امداد به یا ببرید

ت تشخیص مسموم
ده  کودک انجام می

ن شدن ترشحات مع
 و سوربیتول به مع
 جذب شدن از رود

 و ارسال آزمایشات

ت بروز مصرف م
  فتار کنید؟

خونسردی حفظ 
با( کنید کمک ت
  

ان رسیدن اورزانس
  
یا سمی ماده نده
بیمارستان به ت

  .نشان دهید
در صورت پرستار

ک دامات زیر را برای

  ادن لوله معده
شوی معده تا روشن
دن پودر شارکول
معده تا دارو بدون

رگ ثابت از کودک

 

 

در صورت
چگونه رف

ضمن 
درخواست

.)بگیرید

تا زما 
.بخوابانید

باقیمان 
است بیمار

ن اورژانس
پزشک و
اقدمتادون 

قرار د 
شستش 

وارد کرد 
طریق لوله م

  . شود
گرفتن ر 


