
ها و معرفي مراكز اطالع رساني داروها  شعارهاي عمومي، اهداف برگزاري هفته پيشگيري از مسموميت

  وسموم

دار پاسخگويي  هعهد 1490شبانه روزي و با شماره تلفن رايگان به صورت  در تهران اطالع رساني داروها و سموم مركز .1

  . به سواالت دارويي و موارد مسموميت به صورت تلفني مي باشد

شما هموطن گرامي مي توانيد سواالت دارويي خود و همچنين نحوه برخورد با فرد مسموم پيش از رسيدن به مراكز  .2

   .ميان بگذاريد در  33320976كز اطالع رساني داروها و سموم با شماره تلفن امر درماني را به صورت تلفني از

 مركز اطالع رساني داروها و سموم در كل كشور مشغول به فعاليت مي باشند؟ 38آيا مي دانيد  .3

بالفاصله پس از برخورد با موارد . لحظات اوليه پس از بروز مسموميت ، براي نجات فرد مسموم حياتي مي باشند .4

 .تماس بگيريد 33320976مسموميت با تلفن 

 .تماس بگيريد 115و يا  33320976يت پيش از هر اقدامي، جهت دريافت اطالعات صحيح با در صورت بروز مسموم .5

وظيفه مهم مراكز اطالع رساني داروها و سموم، راهنمايي فرد مسموم يا همراهان وي، براي كنترل و كاهش عوارض  .6

 . ناشي از مسموميت مي باشد و نه درمان مسموميت

 سال و به علت عدم توجه والدين رخ مي دهند؟ 5تفاقي در كودكان زير آيا مي دانيد اكثر مسموميت هاي ا .7

 .  شايعترين علت بروز مسموميت در جهان، مصرف داروها بيش از مقادير درماني مي باشد .8

 .دهان، شايعترين راه ورود سموم به بدن مي باشد .9

 .و تزريقيراه خوراكي، تنفسي، پوستي : مهمترين راههاي ورود سموم به بدن عبارتند از .10

مسموميت با مواد ايجاد استفراغ در هميشه بهترين راه خارج كردن سم از بدن نيست و  ايجاد استفراغ در فرد مسموم، .11

 .  ندازدمي اجان بيمار را به خطر نفتي 

 .فرد مسمومي كه بيهوش مي باشد، خودداري نمائيد بهاز خوراندن مايعات  .12

بنابراين بايد از . وار و جبران ناپذيري را در فرد مسموم ايجاد نمايندبرخي از مسموميت ها ممكن است عوارض ناگ .13

 .بروز مسموميت پيشگيري نمود

 . با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سالمت خود را به خطر نيندازيد .14

 .مقادير باالي برخي از داروهاي به ظاهر كم خطر، مي توانند براي فرد كشنده باشد .15

 .مسموميت در كودكان، خانمهاي باردار و افراد سالمند مي تواند شديدتر از ديگر افراد باشدخطرات ناشي از  .16

 .ها و عوارض متعاقب آن ساالنه هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل مي نمايد آيا مي دانيد درمان مسموميت .17

 . مسموميت ها كوشا باشيمدر پيشگيري از بروز . بروز برخي از مسموميت ها با معلوليت ماندگار همراه هستند .18

 . هرگز سعي نكنيد با چشيدن و يا بوييدن يك ماده ناشناخته آن را شناسايي كنيد .19

  

 

  ها ايمن سازي منازل از نظر بروز مسموميت    

 .كنيدنگهداري دور از دسترس كودكان  رابهداشتي  - فرآورده هاي آرايشي و محصوالت شويندهداروها،  .1

 .نماييدحاوي مواد شيميايي و شوينده داخل ظرف زباله، آنرا آبكشي انداختن ظروف دور قبل از   .2

 .نماييدمجهز به قفل نگه داري  در كمدو ارتفاع باالدور از ديد و دسترس كودكان و در  را داروها  .3

محلول سفيد كننده و لك بر، مواد شوينده، جرم گير، مانند لوله بازكن، جوهر نمك، (محصوالت خانگي خطرناك   .4

 .نماييددر بسته بندي اصلي آنها و با درب بسته نگهداري را  )پاك كن، داروها و ديگر مواد شيمياييگاز 

 .از قرار دادن ظروف حاوي مواد شيميايي در كنار مواد غذايي خودداري نماييد   .5

كنجكاو از و كودكان نوپا خطر مسموميت در . از قرار دادن مواد شوينده در كمدهاي زير ظرفشويي اجتناب نماييد .6

  .اين طريق بسيار باال مي باشد



و بهداشتي آرايشي و  خمير دندان، دهان شويه و يا ديگر فرآورده هايچنانچه در منزل كودكي داريد، از قرار دادن  .7

 .ر دسترس كودكان خودداري نماييددخوشبو كننده 

ف كش، سموم حشره كش و علسموم محصوالت خطرناك مثل ضديخ، شيشه پاك كن، بنزين، نفت، از نگهداري  .8

 .در كمدهاي بدون قفل در پاركينگ و حياط منزل اجتناب نماييد كودهاي باغباني

 .نماييددر ظروف با درب غيرقابل دسترسي كودكان نگه داري مورد استفاده در منزل را تمامي سموم  .9

 .عمل نمائيدآن مطابق  كنيد و سپس دقيقاًفع آفات را ابتدا كامالً مطالعه سموم و مواد دظروف  برچسب   .10

 .مطلقاً ممنوع مي باشد ،مخلوط كردن فرآورده هاي سفيد كننده و جرم بر به دليل ايجاد گاز سمي خفه كننده .11

مواد داخل ظروف مربوط به ريختن اين  از وكنيد در ظرف اصلي آنها نگه داري  را موادي مانند نفت و بنزين .12

 .دپرهيز كني "جدا نوشابه خالي انند بطريفرآورده هاي خوراكي و نوشيدني م

دسترس كودكان در  كيف دستي و ساك خريد و همچنين كيسه هاي نايلوني كه استفاده نمي شود، از قرار دادن  .13

 .اين وسايل ممكن است سبب خفگي كودكان شوند. پرهيز كنيد

 .خانواده خود را محافظت كنيد. يب ناشي از مسموميت مي تواند جبران ناپذير باشدآس .14

  .خانه خود را نسبت به بروز مسموميت ايمن نماييد. مسموميت ها در منازل رخ مي دهنداز % 90 نزديك به .15

 سرمامسموميت با گاز منوكسيد كربن كشنده ترين مسموميت غيرعمدي در كشور ماست و شيوع آن در فصل   .16

 .باال مي باشد

 مصرف دارو مي باشد؟                             شي ازاندر كشور خوراكي آيا مي دانيد شايعترين علت مسموميت  .17

، و همچنين بيمارستانها مسموميت هاي ارجاع شده به مراكز اطالع رساني داروها و سموم كشور بيشترين .18

 .مسموميت هاي دارويي مي باشد

ا مانند منزل آيا از خطراتي كه كودك شما در منزل مادربزرگ با آنها روبرو است آگاهيد؟ منزل بستگان نزديك ر .19

 .خود به منظور پيشگيري از مسموميت ها، ايمن سازيد

براي پيشگيري از مسموميت دارويي كودك دلبندتان، از والدين خود بخواهيد داروهاي مصرفي خود را دور از   .20

  .دسترس كودكان نگهداري نمايند

را همراهي نماييد تا از صحت نحوه  در هنگام مراجعه به پزشك و دريافت دارو از داروخانه، والدين سالمند خود .21

 .مصرف دارو مطمئن شويد

در دوران سالمندي به دليل تغييرات ساختار در اندامهاي داخلي مانند كبد، كليه، ميزان مايعات، عضالت و چربي   .22

بدن، تغييراتي در جذب و دفع داروها حادث خواهد شد و بي اعتنايي به مصرف دقيق داروها مي تواند منجر به 

 .مسموميت شود

در برخي از سالمندان كاهش قدرت بينايي و فراموشي، مي تواند منجر به بروز اشتباهاتي در ضمن مصرف داروها و   .23

 .در نتيجه بروز مسموميت دارويي گردد

 .پزشكان و داروسازان در برخورد با بيماران سالمند بايد از تفهيم نحوه مصرف دارو در ايشان اطمينان حاصل نمايند  .24

استفاده از جعبه هاي تقسيم . بسياري از سالمندان ناچار به مصرف داروهاي متعددي در طول روز مي باشند  .25

 .داروها مي تواند كمك شاياني به پيشگيري از مسموميت و مصرف داروي تكراري در ايشان مي گردد

حوه مصرف داروهاي ايشان را چنانچه والدين سالمند شما مجبور به مصرف دارو مي باشند، به صورت دوره اي ن  .26

 .كنترل نماييد تا از بروز مسموميت دارويي پيشگيري شود

كاهش بينايي، شنوايي و فراموشي در دوران سالمندي از مهمترين عوامل مصرف بيش از حد دارو و بروز   .27

 .مسموميت  در سالمندان مي باشد

ي خود را به همراه داشته باشند تا از تجويز مجدد سالمندان محترم بايد در مراجعه به پزشك، نام داروهاي مصرف  .28

 .داروها و مصرف همزمان آنها و يا بروز تداخالت خطرناك دارويي پيشگيري شود



  مصرف خودسرانه داروها در سالمندان نسبت به ديگر افراد جامعه خطرناكتر است 
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