
 

 

  

 

 

 

 : پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها

 تا هصشف خْدعشاًَ داسُّا تذّى تدْیض پضؽک، عالهت خْد سا تَ خطش ًیٌذاصیذ. 

 هقادیش تاالی تشخی اص داسُّای تَ ظاُش کن خطش، هی تْاًٌذ تشای فشد  خصْصًا کْدکاى ّ افشاد هغي کؾٌذٍ تاؽذ . 

 ؽایؼتشیي ػلت تشّص هغوْهیت دس خِاى، هصشف داسُّا تیؼ اص هقادیش دسهاًی هی تاؽذ . 

  ُفتاد دسصذ اص هغوْهیت ُای اسخاع ؽذٍ تَ هشاکض اطالع سعاًی داسُّا ّ عوْم کؾْس، هغوْهیت ُای داسّیی هی

 .تاؽذ

 دُاى، ؽایؼتشیي ساٍ ّسّد عوْم تَ تذى هی تاؽذ . 

 داسُّا سا دّس اص دیذ ّ دعتشط کْدکاى ّ دس استفاع تاال ّدس کوذ هدِض تَ قفل ًگَ داسی ًواییذ . 

 دس ٌُگام تیواسی کْدکتاى هشاقة تاؽیذ تا دّص تکشاسی داسّ تَ ّی ًذُیذ. 

 تشای کاُؼ تة دس کْدکاى، داسّی اعتاهیٌْفي سا تش اعاط ّصى ّ عي کْدک ّ تا هؾْست پضؽک ّ داسّعاص تَ کْدک تذُیذ .

 .هقادیش تیؼ اص حذ دسهاًی اعتاهیٌْفي هی تْاًذ ایداد هغوْهیت ًوایذ

 داسُّای هصشفی افشاد خاًْادٍ سا دّس اص دعتشط کْدکاى ًگِذاسیذ . 

 اص قشاس دادى داسّ دس کیف دعتی پشُیض کٌیذ تا هاًغ خْسدٍ ؽذى داسّ تْعط کْدکاى ؽْد . 

  داسُّای خْد سا دس هقاتل چؾن کْدکاى ًخْسیذ، چشا کَ کْدکاى اص سفتاس تضسگغاالى تقلیذ هی کٌٌذ ّ هوکي اعت دّس اص 

 .چؾن ّالذیي داسُّا سا تَ دُاى تثشًذ

  ٍاگش تَ کْدک خْد داسّ هی دُیذ تَ اّ تفِین کٌیذ کَ ایي داسّ اعت ّ اص کلواتی هثل آتٌثات، ؽکالت ّ یا خْساکی اعتفاد 

 .ًکٌیذ

  تِتش اعت داسُّای تیواس افغشدٍ ّ یا تیواساًی کَ تؼادل سفتاسی ًذاسًذ ّ یا افشادی کَ عاتقَ اقذام تَ خْدکؾی داسًذ سا دّس 

 .اص دعتشػ ایؾاى قشاس دُیذ ّ هشاقثت دقیقی دس خصْؿ هیضاى داسّی هصشفی ایؾاى تَ ػول آّسیذ



  تش هصشف داسّی افشاد هغي خاًْادٍ ًظاست داؽتَ تاؽیذ چشاکَ ایؾاى تَ دالیل صیش هوکي اعت داسّی خْد سا تَ اؽتثاٍ یا 

تؾاتَ ظاُشی ؽکل داسُّا، اتتال تَ فشاهْؽی، ػذم اطالع اص ًام داسُّا، تی عْادی یا کن : تطْس تکشاسی هصشف ًوایٌذ

 .عْادی ّ یا خْاًا ًثْدى هقادیش هصشفی داسّ هٌذسج سّی خؼثَ داسّیی

  َتِتشیي کاس تشای پیؾگیشی اص خْسدى دّص تکشاسی داسّ، یادداؽت کشدى  دفؼات هصشف داسّ ّ یا قشاس دادى قشصِا دس داخل خؼث 

 .هی تاؽذ (تشحغة صثح، ظِش ّ ؽة)ُای هخصْؿ تقغین تٌذی ؽذٍ 

  هصشف هقادیش تاالی تغیاسی اص داسُّا دس اقذام تَ خْدکؾی، هوکي اعت دس اتتذا ػالهت ّ ًؾاًَ خاصی ًذاؽتَ تاؽذ 

 .ّلی ّظؼیت فشد هغوْم تَ طْس ًاگِاًی ّخین گشدد

  تشّص هغوْهیت تْعط تشخی اص داسُّا ُشچٌذ هوکي اعت هٌدش تَ هشگ ًگشدد ّلی هقادیش تاالی ایي داسُّا هی تْاًٌذ هٌدش

 .تَ صذهات دائوی کثذ ّ کلیَ فشد هغوْم ؽْد

  َداسُّا سا هطاتق تا تْصیَ پضؽک یا داسّعاص ّ ًَ تیؾتش اص آى هصشف ًوائیذ چشاکَ تا هصشف چٌذ تشاتش هقادیش دسهاًی داسُّا ت 

 .طْس خْدعشاًَ، ًَ تٌِا سًّذ دسهاى ؽوا عشیؼتش ًوی ؽْد تلکَ دچاس ػْاسض عْء ّ یا هغوْهیت تا داسُّا خْاُیذ ؽذ

 هصشف تیؼ اص هقادیش تْصیَ ؽذٍ داسُّای هغکي عثة عویت ّ تخشیة کلیَ ُا خْاُذ ؽذ. 

 هصشف خْدعشاًَ داسّی اعتاهیٌْفي خِت دسهاى دسد ّ تة تیؼ اص هقادیش دسهاًی، هٌدش تَ صذهات کثذی خْاُذ ؽذ  . 

 هوکي اعت تا اعتفادٍ اص غفلت . داسُّا خصْصًا داسُّای خْػ طؼن هخصْؿ کْدکاى سا اص دعتشط ایؾاى دّس ًگَ داسیذ

 .ؽوا، کْدک اقذام تَ هصشف داسّ ًوایذ

  دس تشخْسد تا فشد هغوْم غیش ُْؽیاسی کَ دس کٌاسػ تغتَ ُای داسّی خْسدٍ ؽذٍ ّخْد داسد، ظوي حفظ خًْغشدی خْد 

 .ّ ػذم القاء اعتفشاؽ دس ایي فشد، تغتَ ُای داسّیی سا ُوشاٍ تیواس تَ تیواسعتاى تثشیذ

  دس هغوْهیت ُای تؼوذی تا داسّ، تِتش اعت دس صْست ُْؽیاسی فشد هغوْم، ًام داسّ یا داسُّای هصشفی ّ تؼذاد ُش یک 

 .اص آًِا سا اص ّی تپشعیذ ّ تَ کادس دسهاًی اطالع دُیذ

  ٍدس اغلة هغوْهیت ُای اتفاقی ّ یا تؼوذی تا داسُّا، تشای اطالع اص ًحٍْ اًدام اقذاهات اّلیَ، ُشچَ عشیغ تش تا ؽواس 

 . تواط تگیشیذ115 ّ یا اّسژاًظ 1490تلفي هشکض اطالع سعاًی داسُّا ّ عوْم 

 آیا هی داًیذ ؽایؼتشیي ػلت هغوْهیت دس کؾْس ها تشّص هغوْهیت ُای داسّیی هی تاؽذ. 

  عال داسیذ، حتوا داسُّا سا دس کوذُای تاالتش ّ هدِض تَ قفل قشاس دُیذ5 چٌاًچَ دس خاًَ کْدک صیش . 

  َکْدکاى کٌدکاًّذ ّ هوکي اعت صهاًی کَ افشاد عالوٌذ فاهیل دس حال هصشف داسُّای خْد هی تاؽٌذ، کْدکاى اقذام ت  

 .چؾیذى ّ یا تلؼیذى داسّ تٌوایٌذ

  تشای پیؾگیشی اص هغوْهیت داسّیی کْدک دلثٌذتاى، اص ّالذیي خْد تخْاُیذ داسُّای هصشفی خْد سا دّس اص دعتشط کْدکاى

 .ًگِذاسی ًوایٌذ

  هتاعفاًَ عاالًَ تؼذادی اص کْدکاى کؾْسهاى تَ دلیل هصشف ًاخْاعتَ ؽشتت هتادّى کَ دس ؽیؾَ داسُّای دیگشی 

 .ًگِذاسی هی ؽذٍ اعت تَ کام هشگ هی سًّذ

  َدس هٌاصل قذیوی، لْلَ ُای آب عشتی ّ سًگ هْسد اعتفادٍ دس چاسچْب ّ دیْاس کَ حاّی عشب اعت هی تْاًذ هٌدش ت

 .هغوْهیت تا عشب ؽْد



  ّ هغوْهیت تا عشب دس کْدکاى هی تْاًذ هٌدش تَ تشّص اختالالت سفتاسی، کٌذ رٌُی، اختالل دس یادگیشی، اختالل دس سؽذ

 .هٌدش تَ تشّص تؾٌح  ؽْد

 هغوْهیت تا عشب هی تْاًذ اص طشیق تٌفظ ّ یا خْسدى رسات هؼلق عشب هْخْد دس ُْا، خاک ّ یا آب صْست گیشد. 

 ؽغتؾْی هشتة دعتِا دس کْدکاى هاًغ تواط آلْدگی عشب هحیط تا دُاى آًِا هی ؽْد. 

  َاص دعتشعی کْدکاى تَ اعثاب تاصی ُای پالعتیکی تاصیافت ؽذٍ ّ یا اعثاب تاصی ُای سًگ آهیضی ؽذٍ ای کَ داسای ّسق

 .ُای پْعتَ پْعتَ سًگ هی تاؽٌذ خْدداسی ًواییذ

  اص آًدا کَ کْدکاى ًْپا ُوَ چیض سا تَ دُاى هی تشًذ اگش تخت ّ گِْاسٍ سًگ آهیضی ؽذٍ ای داسًذ، اص تواط ایي ّعایل تا

 .دُاى کْدک  خلْگیشی ًواییذ

  اگش تَ ّاعطَ ؽغل خْد تا هؾتقات عشب دس تواط هی تاؽیذ، تشای خلْگیشی اص اًتقال آلْدگی، قثل اص ّسّد تَ هٌضل لثاط

 .کاس خْد سا تؼْیط کٌیذ

 اص هصشف آًِا خْدداسی . تشخی اص لْاصم آسایؼ خصْصًا غیش اعتاًذاسد ّ حتی عشهَ، حاّی هقادیش تاالی عشب هی تاؽٌذ

 .کٌیذ

 عشب هْخْد دس خْى افشاد ؽِش ًؾیي تغیاس تیؾتش اص سّعتائیاى هی تاؽذ. 

 هصشف غزا ُای چشب عثة افضایؼ عشػت خزب عشب تْعط تذى اًغاى هی گشدد. 

  ُْای هحیط ًضدیک تَ تضسگشاُِا، خاک ّ هحیط اطشاف هٌاطق صٌؼتی هاًٌذ کاسخاًدات تاتشی عاصی، سًگ عاصی چٌذ تشاتش

 .دیگش ًقاط حاّی عشب هی تاؽذ


