علیزغن تحَیل شزبت هتبدٍى در ظزٍف
دارٍیی ،هشبّذُ شذُ است کِ بزخی هعتبدیي در

قسویه،اوتهای خیابان راه آهه،کوچه پاستور

حبل تزک اعتیبد ،بِ دلیل تزس اس آگبّی افزاد

مرکس آموزشی درماوی  22بهمه

خبًَادُ اس اعتیبد ایشبى ،هتبدٍى را بِ ظزف
غیزدارٍیی هٌتقلوی ًوبیٌذ .لذا تبکیذ هی شَد
کِ بیوبراى هصزف کٌٌذُ هتبدٍى ٍ ًیش خبًَادُ
افزاد هعتبد ،اس ًگبّذاری دارٍ در ظزٍف غیز

تلفه 33555554:و 528-33555978

مرکس آمًزشی درماوی  22بهمه

داخلی255
کد پستی3416899198:
مسمومیت کشنده با داروی ترک اعتیاد

پورتال بیمارستان:
http://hos22bahman.qums.ac.ir

متادون در کودکان و بزرگساالن

دارٍیی ّوچَى شیشِ ًَشببِ ،شیشِ آبلیوَ ٍ...
 ...خَدداری ًوبیٌذ ٍ بِ هٌظَر جلَگیزی اس
هصزف اشتببّی ایي دارٍ ،اس قزاردادى آى در
هجبٍرت سبیز ًَشیذًی ّب جذاٌ اجتٌبة ًوبیٌذ.

تهیٍ کىىدٌ  :مریم جعفری(کارشىاس پرستاری )
تحت وظارت سًپريایسر آمًزشی
مراجعٍ کىىدگان بٍ مرکس MMT
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هتبدٍى دارٍیی است کِ بب تجَیش پششک در

هزکش ثبت ٍ بزرسی عَارض ًبخَاستِ دارٍّب (

در ایي هیبى یکی اس هَارد شیزخَار  2هبِّ ای

 ) ADRتبکٌَى دٍاسدُ هَرد هزگ ًبشی اس

بَدُ است کِ هبدر ٍی ،شزبت هتبدٍى یکی اس

هسوَهیت اتفبقی بب شزبت هتبدٍى دریبفت

بستگبى خَد را در ظزف شزبت استبهیٌَفي در

ًوَدُ است کِ دُ هَرد اس آًبى کَدکبى  2الی 7

یخچبل ًگْذاری هی شذُ است ،بِ اشتببُ ٍ بِ

سْل اًگبراًِ ٍ غیز هسئَالًِ ایي دارٍ هوکي

سبلِ ای بَدُ اًذ کِ بذلیل بی احتیبطی فزد

جبی شزبت استبهیٌَفي بِ شیزخَار خَراًذُ

است خطزاتی جذی ایجبد شَد .هتبدٍى دارٍی

هعتبد هصزف کٌٌذُ هتبدٍىٍ ،الذیي ٍ یب

است کِ هتبسفبًِ کَدک بعذ اس چٌذ دچبر آپٌِ،

سزپزستبى خبًَادُ ،دچبر عبرضِ گشتِ اًذ.

سیبًَس ٍ ارست قلبی تٌفسی شذُ ،فَت هی

است لذا در تجَیش ،ارائًِ ،گْذاری ٍ هصزف

پسزبچِ ّبی سِ ،چْبر ،پٌج ٍ شش سبلِ ٍ

ًوبیذ.

آى هی ببیست دقت ٍ احتیبط فزاٍاى اًجبم

دختزاى دٍ ،سِ ،چْبر ،پٌج ٍ ّفت سبلِ

ایي دارٍ در هحلی دٍر اس دستزس کَدکبى

قزببًیبًی بَدُ اًذکِ بِ اشتببُ  ،بطزی ًَشببِ ٍ

قزار گیزد ٍ ٍالذیي دقت ًوبیٌذ کِ در

یب لیَاى حبٍی شزبت هتبدٍى را ًَشیذُ اًذ ،ایي
کَدکبى ًِ تٌْب فزسًذاى بیوبر هصزف کٌٌذُ

بسیبری اس کشَرّبی جْبى ،در صَرت هصزف

ببلقَُ سوی است کِ هقذار هَرد ًیبس آى بزای
درهبى بِ هقذار سوی ایي فزآٍردُ بسیبر ًشدیک

شَد

خَد

(هبًٌذ

استبهیٌَفي،

شزبت

سزهبخَردگی ٍ ) .....پیش اس هصزف اس

هتبدٍى ،بلکِ گبّی اس بستگبى ،هیْوبًبى ٍ
بزخی هَارد اس ّوسبیگبى فزد هعتبد بَدُ اًذ ٍ

اطویٌبى حبصل ًوبیٌذ ٍ در صَرت تزدیذ

خبًَادُ فزد هعتبد دارد.

ٍجَد هَفقیت اثببت شذُ ایي شیَُ درهبًی در

صَرت هصزف ّزگًَِ دارٍ بزای کَدک

درست بَدى هحتَیبت ظزٍف دارٍیی

ایي ًشبى اس گستزدگی فبجعِ بِ خبرج اس حیطِ

درهبى اعتیبد هَرد استفبدُ قزار هی گیزد بب

بِ آغشتِ بَدى آى بب دارٍی تزک اعتیبد
هتبدٍى جذاً اس هصزف آى بزای کَدک
خَدداری ًوبیٌذ
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