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 مطالبی که بايد بدانيد
 مخاطره اندازه برای داروهای دارای هر .1

به اشتراک استفاده نمايند  توالتخانواده شما می توانند از 
بشرطی که شما حتمًا بعد از هر بار استفاده فالش را زده 

 .و قسمت نشيمن آنرا خشک و تميز نگاه داريد
يا اطراف آن  توالتسعی کنيد ادرار يا استفراغ روی 

 .نريخته يا نپاشد
اگر کنترل ادرار يا مدفوع برايتان دشوار است، ورقه 
های پالستيکی زير ملحفه ها يا روی صندلی هائی که 
معموًال استفاده می کنيد بگذاريد تا از مبلمان محافظت 

 .گردد

 
 برای داروهای دارای مخاطره متوسط .2

 برای داروهای دارای مخاطره زياد
ی درمانی، موقع نزديکی جنسی ساعت بعد از شيم 48 تا

دليل آن است که مايع منی و . از کاندوم استفاده کنيد
 .انند حاوی مقداری از دارو باشندمايعات واژن می تو

 
 با لوله های تزريق وريدی چه بايد کرد

اگر شيمی درمانی را با استفاده از پمپ تزريق وريدی انجام 
را به شما  ومام دارشيوه متوقف کردن آن بعد از ات ومی دهيد 
 :داده اند آموزش

پمپ و لوله ها را مستقيمًا در کيسه قابل بستن بگذاريد  •
 BC -توسط سازمان سرطان بريتيش کلمبيا ارائه شده (

Cancer Agency.( 
 .کيسه را ببنديد •
کيسه را در مکانی محفوظ، دور از دسترس کودکان  •

 .بگذاريد
        مراجعه وقتی برای نوبت بعدی شيمی درمانی خود  •

 .می کنيد، کيسه در بسته را برگردانيد

 برای کسب اطالعات بيشتر
در طول ساعت های عادی کاری با پرستار مراقبت های  •

 .يدخانگی خود تماس بگير
 HealthLinkBCدر هر ساعت از شبانه روز می توانيد با  •

 .تماس گرفته و با يک پرستار صحبت کنيد 8-1-1
 

 خانگی محلی بهداشتدفاتر 
 

Abbotsford   604-556-5000 
Agassiz  604-793-7160 
Burnaby  604-918-7447 
Chilliwack 604-702-4800 
Hope 604-860-7747 
Langley  604-532-6500 
Maple Ridge  604-476-7100 
Mission  604-814-5520 
New Westminster  604-777-6700 
South Delta 604-952-3552 
Surrey/North Delta 
(Gateway) 

604-953-4950 

Surrey - Newton 604-572-5340 
Tri Cities  604-777-7300 
White Rock  604-541-6800 
Home Health Service line 1-855-412-2121 
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  Dealing with Hazardous Waste at Home با فضوالت خطرناک در خانه چه بايد کرد

برای  به داروهائی گفته می شود کهدار داروهای مخاطره 
. کسانی که در معرض آنها قرار می گيرند خطرناک هستند

، "کم"بطور کلی داروها به گروه های دارای مخاطره 
 .تقسيم می شوند" زياد"يا " متوسط"

بسيار مهم است که يک کارشناس مراقبت های بهداشتی و 
درمانی مانند پزشک خانواده، کارورز پرستاری، پرستار 

داروهای شما را  ،مراقبت های خانگی يا يک داروساز
آنها می توانند دسته بندی مخاطره دارو را . بررسی کند

 .برای شما شرح دهند
، داروهای شيمی دار مخاطره يک نمونه از داروهای

 ياداروهای شيمی درمانی بصورت قرص  .هستنددرمانی 
با لوله های کوچک منعطفی که در وريد قرار داده می 

درون وريدی يا به (شوند مستقيمًا وارد خون می شوند 
 ).IVاختصار 

 
 فضوالت بدن و مايعات بدن

بدن شما  شيمی درمانی،مداوای بعد از اول ساعت  48در 
يا /ممکن است بخشی از دارو را از طريق فضوالت و

 48اين فضوالت و مايعات می توانند در . مايعات دفع نمايد
 .برای ديگران خطرناک باشند ساعت اول

 :فضوالت و مايعات بدنی شامل اينها هستند
 ادرار 
 مدفوع، شامل فضوالت استومی 
 مايعات واژنی 
 مايع منی 
 خون 
 استفراغ 
 ر مايع خارج شده از زخم يا پانسمان روی زخمه 

 

 لوازم مورد نياز
از هر داروخانه يا فروشگاه لوازم  – دستکش های نيتريل •

 .پزشکی قابل تهيه است
از پرستار  –" سيتوتوکسيک"ظرف مخصوص زباله های  •

گی خود بپرسيد آيا نياز به يک ظرف مراقبت های خان
طريقه نحوه تهيه و  پرستار درباره. مخصوص هست يا خير

 .دور انداختن آن شما را راهنمائی خواهد کرد
کاغذی،  حولهدستمال توالت،  –لوازم مصرفی نظافت  •

 صابون
 

  و آلودگی ها طرز پاک کردن فضوالت
A. داروهای دارای مخاطره کم 

را پاک می کنيد يا به و آلودگی ها که فضوالت  بار هر •
، يک جفت چيزهائی که کثيف شده اند دست می زنيد

 .دستکش نيتريل بپوشيد
دقيقه يکبار و هربار که متوجه  30دستکش ها را هر  •

 .پارگی در دستکش می شويد عوض کنيد
 :قرار دهيدزباله های عادی در اقالم زير را  •

شامل پانسمان زخم، کيسه (تمام فضوالت و مايعات بدن  −
 )های استومی، محصوالت بهداشتی زنانه

 تفتمام لوازم مصرفی نظا −
B. داروهای دارای مخاطره متوسط 

 داروهای دارای مخاطره زياد
را بسته و پوش آندراستفاده می کنيد،  توالتهر بار که از  •

 .بار بزنيد) 2(فالش توالت را دو 
را که آشکارا  توالتهر ادراری که پاشيده است يا سطوح  •

 .کثيف هستند با آب صابون تميز کنيد
نيد يا به چيزهای کثيف که فضوالت را تميز می ک هر بار •

 .جفت دستکش نيتريل بپوشيد) 2(دست می زنيد دو 
دقيقه يکبار و هربار که متوجه  30دستکش ها را هر  •

 .پارگی در دستکش می شويد عوض کنيد

فضوالت يا مايعات را از روی پوست يا هر سطحی با  •
 .آب و صابون پاک کنيد

 .چيزهائی را که ريخته اند فورًا پاک کنيد •
ريختن های بزرگ، سطل آب کثيف را موارد ای بر

 .داخل سينک يا توالت خالی کنيد
البسه آلوده به فضوالت يا مايعات بدن را جدا در  •

از صابون عادی . ماشين لباسشوئی يا سينک بشوييد
 .استفاده کنيد لباسشوئی

 :قبل از اينکه دستکش ها را درآوريد •
و  قسمت های بيرونی دستکش های خود را با آب −

 .صابون تميز کنيد
دستکش ها را خارج کرده و آنها را در زباله های  −

 .عادی دور بياندازيد
 .دست های خود را با آب و صابون بشوييد −
مخصوص زباله های ظرف را در  اقالم زير •

 :قرار دهيد سيتوتوکسيک
شامل پانسمان (کليه اقالم مصرفی که کثيف شده اند  −

بهداشتی  زخم، کيسه های استومی، محصوالت
 )زنانه

شامل دستمال توالت، (مصرفی نظافت کليه لوازم  −
حوله کاغذی، ورقه های پالستيکی مخصوص 

 )محافظت از مبلمان
 :بود) باال آوردن(اگر نياز به استفراغ  •

 .در داخل ظرف استفراغ کنيد −
 .ظرف را در توالت خالی کنيد −
 .بار فالش کنيد) 2(درپوش توالت را بسته و دو  −
 .ا آب و صابون بشوييدظرف را ب −
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