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چگونه از بروز مسمومیت ناشی از داروها 

 جلوگیری کنیم ؟

شایعترین علت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی می باشد، باید توجهه داشهت       .1

مقادیر باالی برخی از داروهای به ظاهر کم خطر، می توانند برای فرد خصوصاً کودکان و افراد مسن کشهنهده     

 باشد.  

همراه بها    ، مصرف داروها در تاریکیداروها یکی از خطرناک ترین عوامل مسمومیت زا در منازل می باشند.    .2

 داروها، همگی می تواند منجر به مسمومیت های دارویی شوند.  مصرف خودسرانه و خواب آلودگی 

بهتر است داروهای بیمار افسرده و یا بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند و یا افرادی که سابقهه ادهدام بهه           .3

خودکشی دارند را دور از دسترس ایشان درار دهید و مرادبت ددیقی در خصوص میزان داروی مصرفی ایشان به 

 عمل آورید.

داروها غیر از کودکان، دربانیان دیگری منجمله سالمندان را هم  درگیر می کند.  در سالمندان مسمهومهیهت       .4

عدم اطالع از نهام      ، ابتال به فراموشی ، تشابه ظاهری شکل داروها دارویی بسیار شایع و البته خطرناک است.  

ممکن اسهت    خوانا نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارویی و یا بی سوادی یا کم سوادی ، داروها 

 منجر شود تا سالمندان عزیز داروی خود را به اشتباه یا بطور تکراری مصرف نمایند.  

برای جلوگیری از مسمومیت دارویی در سالمندان باید بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت داشهتهه       .5

 باشید.

بهترین روش برای پیشگیری از خوردن دوز تکراری دارو، یادداشت کردن  دفعات مصرف دارو و یا درار دادن      .6

درصها در داخل جعبه های مخصوص تقسیم بندی شده موجود در داروخانه ها )برحسب صبح، ظهر و شب و یها       

 روزهای هفته( می باشد.  

داروها را در بسته بندی اولیه آنها نگهداری نمایید تا در صورت مصرف اشتباهی، دادر باشید اطالعات الزم را      .7

 در اختیار پزشکان درار دهید.

مصرف مقادیر باالی بسیاری از داروها در اددام به خودکشی، ممکن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته   .8

باشد ولی وضعیت فرد مسموم به طور ناگهانی وخیم گردد و یا در آینده منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه در فرد 

مسموم شود. به عنوان مثال مصرف خودسرانه داروی استامینوفن جهت درمان درد و تب بیش از مقادیر درمانهی،   

 منجر به صدمات کبدی خواهد شد. بنابراین ارجاع فرد مسموم به بیمارستان بسیار حیاتی است.   

در اغلب مسمومیت های اتفادی و یا تعمدی با داروها، برای اطالع از 

مرکز اطالع  نحوه انجام اددامات اولیه، هرچه سریع تر با شماره تلفن

 تماس بگیرید. 881اورژانس و یا  831رسانی داروها و سموم 

هفته پیشگیری از مسمومیت ها  هفته پیشگیری از مسمومیت ها  هفته پیشگیری از مسمومیت ها  
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