
کودکان به علت شرایط خاا     

سنی وجسمانی نسبت به سایار  

اقشار بیشتر در معرض خارار     

بوده و  نیاز به مراقابات یاا       

خا  دارند و به سبا  عاد      

آشنایی و اطالع یامایانایا       

کنجکاو  و سرعت عمل باال، از 

رفتار بزرگساالن سریعاً تقلایاد   

میکنند . به خصو  کودکان زیر  

سال پرخررتری  گروه سنای   5

اطفال از نظر بروز مسمومیت و   

در معرض خررات ناشی از آن     

یستند. لذا بر عهده والادیا       

است که محیط پیرامون آنها را   

 کنترل و ایم  نمایند.

نکات ذیل مجموعه ای از اقداماات  

پیشگیرانه در جاتام مادیاریام        

کاهش احتمال مساماومایام           

نیزکاهش عوارض مسمومیام در    

کودکان را در اختیار شاماا قارار      

 میدهد:

عوامل مسمومیم زا را از دساتار            .1

کودکان د ر نمایید   در کمدهای مجتاز  

 به درب   قفل ایمن نگتداری کنید.

. از خوردن دار  در حضاور کاودکاان           2

 اجتناب نمایید.

. کودکان با سنین باالتر را باا مافاتاو         3

  اقعی دار  آشنا سازید.

. کودکان به خصوص کودکان ناوپاا باه       4

سرعم حتی در حضور  الدین اقادا     

به بردن اشایااب باه داخال دهاان                   

می کنند . موکداً این کودکان را بد ن 

 لحظه ای غفلم مراقبم نمایید.

. به کودک آموزش دهایاد کاه هایا            5

نوشیدنی   خوراکی را باد ن اجااز        

  الدین استفاد  ننماید. 

. دقم کنید باتری بکار رفته در اسابااب    33

بازی ها د ر از دستار  کاودکاان   در          

محفظه غیر قابل دستیابای   درب دار            

محکم شد  قرار گیرد. بلعیدن باتری خطار   

 مرگ کودک را رقم می زند.

. نگتداری غیر استاندارد شربم متاد ن       34

) جتم ترک اعتیاد(   انتقال آن به سایر            

ظر ف   بطریتا   قرار دادن آن در یخچال          

کنار سایر نوشیدنیتا   دسترسی دیگران           

 بسیار خطرآفرین می باشد. 

. از نگتداری قرص برنج به علم سمیم         35

فوق العاد  ناشی از آن   در منزل خودداری         

 نمایید.

. دقم کنید مواد آرایشی   بتداشتی           31

اسپری ها  دهان شویه  خمیردندان             

عطریات   اد کلن  خوشبوکنند  ها   د ر از        

 دستر  کودکان باشد.

. در ساخم مواد آرایشی مانند رژلب ها         31

  حتی سرمه  بخصوص در انواع غیر               

 استاندارد از سرب استفاد  میشود.
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 نکات قابل توجه:

در صورت بر ز مسمومیم ضمن حفظ خونسردی  سریعاً جتم ارجاع به مرکاز درماانای      

 391اقدا  نمایید. همچنین در تما  با مرکز ملی اطالع رسانی دار ها   سمو  به شمار   

میتوانید ازکمک ها   اقدامات ا لیه تا رساندن فرد مسمو    335  یا فوریم های ا رژانسی 
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لذا ضمن همرا  بردن باقی ماند  دار    مواد مشکوک به ایجاد سمیم   ارائه اطالعات ذیل 

 به پزشک در موفقیم درمان کمک خواهد کرد:

 کودک چه چیزی خورد ؟ 

 چه مقدار خورد ؟ 

 زن کودک مسمو ؟  

 چه زمانی خورد  شد ؟ 
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بار استفاد   از کندن برچسب مشخصات آن نیز خودداری نمایید   از نگتداری آنتا در کمد زیر ظرفشویی   در دستر  کودکان جاداً  

 اجتناب  رزید.

. همیشه مندرجات برچسب شویند  ها  مواد شیمیایی  لکه برها   سفیدکنند  ها   موادی از این قبیل را به دقم مطالعه نماییاد .     21

 در صورت استاندارد بودن این محصوالت   کارخانجات سازند  اطالعات الز    کامل را در اختیارتان میگذارند. 

.  از نگتداری ضد یخ   نفم  بنزین  الکل  سمو  آفم کش   حشر  کش ها  کودها   اد ات باغبانی   کشا رزی  رنگتا  در پارکینگ  23

   حیاط منزل   در دستر  کودکان خودداری کرد    در محلی مجتز به درب   قفل ایمن نگتداری شوند.
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 گازهای شیمیایی در محل گردد. 

. در صورت بلع نفم   مشتقات آن اکیداً از القاب استفراغ خودداری کنید.بلعیدن نفم ممکن اسم کشند  نباشد اما  ادار نمودن باه    24

 استفراغ احتمال مرگ را افزایش میدهد.

. در صورتی که لباستان به سبب شغل خاصی که دارید آلود  به مواد نفتی   رنگ  سرب   سایر مواد مسمومیم زاسم قبل از  ر د  25

 به منزل نسبم به تعویض آن اقدا  نمایید.
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تا ل گردد.حتما الز  اسم گیاهان سمی       

)دارای برگ  شیرابه  میو    گل سمی( را        

شناسایی نمایید   در صورت نگتداری          

 مراقب کودکانتان باشید.
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. عالئم مسمومیم با منوکسید کربن حتی در مقادیر بسیار جزئی در کودکان میتواند با               31

بر ز تتوع   استفراغ همرا  باشد .در صورت احتمال مسمومیم با گاز منوکسید کربن                   

 335سریعًا کودک   یا فرد مسمو  را به فضای باز منتقل کرد    با فوریم های ا رژانسی                  

 تما  حاصل نمایید.

. از مصرف خودسرانه  دارویا  گیایی در کودکان بدون مشورت           33

 پزشک و داروساز اجتناب کنید.

. مسمومیت با قارچها  سمی بسیار خررآفری  و کشنده است.           33

شناخت قارچها  سمی و غیر سمی بر عهده افراد کارشناس است            

 لذا از مصرف قارچهایی که نمی شناسید اکیداً خوددار  کنید.  


