
 

منازل ازنظر بروز   یسازمنیا 

 ها تی مسموم
 

فرآورده  .1 و  شوينده  محصوالت   ی هاداروها، 

دسترس    -آرايشي از  دور  را  بهداشتي 

 كودكان نگهداری كنيد.

مواد   .2 حاوی  ظروف  انداختن  دور  از  قبل 

آبكشي   را  آن  داخل  شوينده  و  شيميايي 

 نماييد.

داروها را دور از ديد و دسترس كودكان و در   .3

  ی دارارتفاع باال و در كمد مجهز به قفل نگه 

 نماييد.

)مانند   .4 خطرناك  خانگي  محصوالت 

جرملوله  نمك،  جوهر  محلول    ر، يگبازكن، 

مواد    دكنندهيسف بر،  لك  گاز شوينده،  و 

  كن، داروها و ديگر مواد شيميايي( را در پاك

آن  اصلي  بندی  بسته  بسته  درب  با  و  ها 

 نگهداری نماييد.

قرار دادن ظروف حاوی مواد شيميايي     .5 از 

 در كنار مواد غذايي خودداری نماييد.

  ر يز  یدر كمدها  ندهياز قرار دادن مواد شو .6

  ت ي. خطر مسمومد ييااجتناب نم  يي شوظرف

  ار يبس  قيطر  نياكنجكاو از  در كودكان نوپا و  

 باال است. 

چنانچه در منزل كودكي داريد، از قرار دادن   .7

دهان ردندانيخم ديگر    یشو،  يا  و 

و    یهافرآورده  و  آرايشي  بهداشتي 

كودكان   دسترس  در  خوشبوكننده 

 خودداری نماييد.

نگهدار .8 مثل    یاز  خطرناك  محصوالت 

ش ضد  سموم  كنپاك شهييخ،  نفت،  بنزين،   ،

حشره علف سموم  و  كش،  كودهای  كش 

  نگ يبدون قفل در پارك  یباغباني در كمدها

 .د ييمنزل اجتناب نما  اطيو ح

در   .9 را  منزل  در  مورداستفاده  سموم  تمامي 

كودكان   دسترسي  غيرقابل  درب  با  ظروف 

 نماييد. ی دارنگه

دفع     .10 مواد  و  سموم  ظروف  برچسب 

سپس   و  كنيد  مطالعه  كامالً  ابتدا  را  آفات 

 .د ييدقيقاً مطابق آن عمل نما

فرآورده  .11 كردن   یهامخلوط 

تركيبات  دكنندهيسف دل   با  به  بر    ل يجرم 

سم  جاديا ممنوع  خفه   يگاز  مطلقاً  كننده، 

 است.

موادی مانند نفت و بنزين را در ظرف   .12

يد و از ريختن اين  كن  یدارها نگهاصلي آن 

ظروف   داخل  به  مواد    ی هافرآورده مربوط 

بطر مانند  نوشيدني  و    ي خال   یخوراكي 

 نوشابه جداً پرهيز كنيد. 

و ساك خريد   يدستف ياز قرار دادن ك  .13

نايلوني، در دسترس    یهاسه يو همچنين ك

كنيد.   پرهيز  وسايل  كودكان  ممكن  اين 

 است سبب خفگي كودكان شوند.

ناش  .14 مآسيب  مسموميت  از    تواند ي ي 

باشد. خانواده خود را محافظت    ريناپذ جبران

 كنيد.

مسموم  % 90به    ك ينزد .15 در    هاتي از 

. خانه خود را نسبت به  دهند ي منازل رخ م

 نماييد. بروز مسموميت ايمن  

يكي  كربن    د يمسموميت با گاز منو كس .16

غيرعمدی   های  مسموميت  نيتركشنده از  

فصل سرما  در كشور ما است و شيوع آن در  

 باالتر است.



 

مراجعه    نيترعيشا  د يداني م  ايآ .17 علت 

ب  تيمسموم اثر    هامارستان يبه  در 

 است؟با دارو   يخوراك  تيمسموم

ارجاع شده    یهات يمسموم  نيشتريب   .18

داروها و سموم كشور    يرسانبه مراكز اطالع 

همچن   ی هاتيمسموم  ها،مارستانيب  ن يو 

 است. يي دارو

خطرات  ايآ .19 كودك  ي از  منزل  ان  كه  در 

آن   هامادربزرگ روبرو با    د؟ يآگاه  هستند   ها 

نزد بستگان  منزل  را    كيمنزل  خود  مانند 

پبه  مسموم  ی ريشگ يمنظور  ، هات ياز 

 .د يسازمنيا

مسموم  ی ريشگ يپ  یبرا .20   يي دارو   تي از 

والد  از  دلبندتان،  بخواه  نيكودك    د يخود 

را    ي مصرف  ی داروها از  خود  دسترس دور 

 .  ند ينما یكودكان نگهدار

  افت يدر هنگام مراجعه به پزشك و در .21

والد  داروخانه،  از  را    ن يدارو  خود  سالمند 

صحت    د يينما  يهمراه از  مصرف  نحوه  تا 

 . د يدارو مطمئن شو

  رات ييتغ  ل يبه دل  یدر دوران سالمند  .22

اندام  در  كبد،    يداخل   یهاساختار  مانند 

بدن،    يچربعضالت و    ،عاتياميزان م  ه، يكل

حادث    ي راتييتغ داروها  دفع  و  جذب  در 

ب و  شد  دق  يياعتنايخواهد  مصرف    ق يبه 

 شود.  تيمنجر به مسموم تواند ي داروها م 

برخ .23 قدرت    ي در  كاهش  سالمندان  از 

منجر    تواند ي م  ، يو فراموش   يي، شنوايي نايب

مصرف داروها و  در ضمن    يبه بروز اشتباهات

 گردد.  ييدارو   تيبروز مسموم جهيدرنت

با   .24 برخورد  در  داروسازان  و  پزشكان 

نحوه مصرف    مياز تفه  د يسالمند با  مارانيب

 .ند ينماحاصل    نانياطم شانيدارو در ا

ناچار به مصرف    یاريبس .25 از سالمندان 

م  ی متعدد  ی داروها روز  طول  . باشند ي در 

  تواند يمداروها    ميتقس  یهااستفاده از جعبه 

 از   یريشگ يبه پ يانيكمك شا

مديريت غذا و دارو دانشکده علوم  .26

 (1401پزشکی خلخال  )مهر ماه  

در    یتكرار  ی و مصرف دارو   تيمسموم .27

 . گرددي م شانيا

سالمند شما مجبور به    نيچنانچه والد    .28

م دارو  به باشند ي مصرف  دوره ،    ی اصورت 

مصرف   كنترل  را    شانيا  ی داروهانحوه 

مسموم  د يينما بروز  از    يي دارو  تيتا 

 شود.  یريشگ يپ

با   .29 در مراجعه به    د يسالمندان محترم 

داروها نام  به    يمصرف   یپزشك،  را  خود 

داروها  مجدد    زي تجوهمراه داشته باشند تا از  

ت  بروز تداخال  ا يها و  زمان آن و مصرف هم 

 شود.  یريشگ يپ يي خطرناك دارو

مصرف خودسرانه داروها در سالمندان    .30

 تر است. افراد جامعه خطرناك   گرينسبت به د

 

 

 

 
 

 
 

 مديريت غذا و دارو  

 هفته پيشگيری از مسموميت ها

 ( 1401 اول تا هفتم آبان ماه )


