
 

 "(آبان   7  تا  1 )     هفته پيشگيري از مسموميت ها"

 "افزایش آگاهی مانع از بروز مسمومیت ها شویم با  "

 

داروها يکي از خطرناک ترين عوامل شايعترين علت بروز مسموميت در جهان، مصرف داروها بيش از مقادير درماني مي باشد 

، همراه با خواب آلودگي و مصرف داروها در تاریکی، میزان مصرف داروعدم توجه به . در منازل مي باشند مسموميت زا

 . ، همگي مي تواند منجر به مسموميت های دارويي شوندمصرف خودسرانه داروها

  . ارويي مي باشدهفتاد درصد از مسموميت های ارجاع شده به مراکز اطالع رساني داروها و سموم کشور، مسموميت های د 

ه دليل عدم اطالع کافي جان خود را به علت انواع مسموميت بافردی با توجه به آمار سازمان پزشکي قانوني کشور همه ساله 

  .ها از دست مي دهند
 

 :پیشگیری نمود   مسمومیت هابطور کلی با توجه به نکات فوق، از طریق روشهای ذیل می توان از بروز 
 

 (، گاز پاک کن و ديگر مواد شيمياييمحلول سفيد کنندهلوله بازکن، جوهر نمك، ) خانگي  ت شويندهمحصوالداروها و  (1

 .، حتما داروها را در کمدهای باال و مجهز به قفل قرار دهيدقرار داده و  دور از دسترس کودکان را

 .خطرناک و ممنوع مي باشد ،دهبه دليل ايجاد گاز سمي و خفه کنن ،مخلوط کردن فرآورده های سفيد کننده و جرم بر (2

        باال  سرماکشور ماست و شيوع آن در فصل مسموميت با گاز منوکسيد کربن کشنده ترين مسموميت غيرعمدی در  (3

 ( .از نصب صحيح و کارکرد مناسب دودکش ها اطمينان حاصل نمائيد) .رود مي

( ...ناقص وسايل گاز سوز و نفتي و هری، احتراق  ناشي از نشتي گاز ش)تماس طوالني مد ت با گاز مونوکسيد کربن  (4

 . مي گردد بويژه در کودکان باعث بروز اختالال ت رفتاری، کاهش حافظه و ضريب هوشي و ايجاد بيمارهای قلبي

مصرف خودسرانه داروی استامينوفن جهت درمان درد و تب بيش از مقادير درماني، منجر به صدما ت کبدی خواهد  (5

 .بنابراين ارجاع فرد مسموم به بيمارستان بسيار حياتي است. شد

داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخوريد، چرا که کودکان از رفتار بزرگساالن تقليد مي کنند و ممکن است دور  (6

ه دور نگکان کودداروهای خوش طعم را از دسترس  داروها خصوصاًهمچنين  .استفاده نمايندداروها  از والديناز چشم 

  .اقدام به مصرف دارو نمايد انکودک ممکن است. داريد

 .ه اين دارو است و از کلماتي مثل آبنبا ت، شکال ت و يا خوراکي استفاده نکنيدبه کودکان ياد بدهيم ک (7

 .نيداگر مقداری از دارو باقي مانده، آن را دور بريزيد و در خانه نگهداری نک بيماری بعد از گذراندن دوره درمان (8

ممکن است هر چيزی را  کنجکاوند و زيرا سال، پر خطرترين گروه سني از نظر بروز مسموميت هستند 5کودکان زير  (9

 .زمينه ساز بروز مسموميت استو اين عمل بخشي از آموزش و درک اين گروه سني از محيط اطرافشان . به دهان ببرند

پوست و يا با تماس صور ت در  (... و ، داتوره مانند ديفن باخيا ، خرزره ) گلها و گياهان آپارتماني برخي از آيا مي دانيد (11

دور از دسترس کودکان قرار دهيد و هنگام بازی شود پس آنها را  ،شديدباعث بروز مسموميت مي تواند خورده شدن 

  .گلها و گياهان سمي، مسموم نشوند با کودکان در فضای باز مراقب آنها باشيد تا 

    تشابه ظاهری شکل داروها، ابتال به فراموشي، . در سالمندان مسموميت دارويي بسيار شايع و البته خطرناک است (11

عدم اطالع از نام داروها، بي سوادی يا کم سوادی و يا خوانا نبودن مقادير مصرفي دارو مندرج روی جعبه دارويي ممکن 

 . بطور تکراری مصرف نمايند است منجر شود تا سالمندان داروی خود را به اشتباه يا
 

 آماده پاسخگویی  091موم کاشان با شماره تلفن مرکز اطالع رسانی دارو و س

 .شما می باشد به سواالت دارویی 

 


