
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری از بروز مسمومیت در کودکان و راهکارهای آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

چنانچه افراد آگاهی الزم را موضوع مسمومیت دنیایی گسترده تر از آنچه در ذهن افراد شکل گرفته است را شامل می شود و 

وص نداشته باشند، در یك روز عادی و در مسیر تردد بین خانه یا محل تحصیل و کار خود ممکن است دچار در این خص

یکی از مهمترین دقیق ندانند که چه ماده یا موادی منشاء این مسمویت بوده است.  لمسمومیت گردند در حالی که به شک

 .دارویی استمسمومیت اشکال مسمومیت، 

به دالیلی مانند  ،در همان دوز مجاز مصرفیممکن است ، می شونددرمان فرد تجویز  برایهایی که اروگاهی حتی استفاده از د 

ای در فرد و یا تداخل دارویی با یك داروی مصرفی دیگر، منجر به بروز مشکالت در بدن فرد و مسمومیت وجود مشکالت زمینه

تداخالت دارویی هم در بعضی موارد با خطر مسمومیت همراه هستند. بنابراین حتما باید تمام بیماری های  .دارویی شوند

 اطالع داده شود. ،پزشك قبل از تجویز داروبه  زمینه ای و داروهای مصرفی 

شی از دارو در متاسفانه شاهد سیر صعودی مسمومیت های نا، 1393سال گذشته، تا سال  7در طی بر اساس گزارشات موجود 

 از درصد 14 تا 13 محدوده در دارو از ناشی مرگ اخیر های سال در کشور قانونی پزشکی سازمان از نقل بهکشورمان هستیم. 

که رقم باالیی است. مسمومیت دارویی یکی از خطرناکترین نوع از انواع مسمومیت ها در  باشد می ها مسمومیت کل تعداد

بنابراین می باشند.  بیمارستان های مرجع مسمومیت در کشور،منازل می باشند و اولین علت مراجعه به بخش مسومیت ها ی 

مقادیر باالی برخی از داروهای به ظاهر کم  ت کهاین نکته مهم را در  نظر داشضمن اجتناب از مصرف خودسرانه داروها، باید 

 .کشنده باشد سالمندان،کودکان و  افراد به ویژهخطر، می توانند برای 

    به نظر  بیشتر مسمویت ها مربوط به سوء مصرف داروها یا استفاده عمدی از برخی از داروها به منظور خود کشی می باشد.

ممکن است زیرا عدم نگهداری داروهای اضافی در منزل است. ، دارویی های مسمومیتبهترین راه برای پیشگیری از می رسد 

و یا اعضای خانواده  نماینداز این داروها استفاده به مقدار زیاد به طور عمد  ، نوجوانان به دلیل مسائل عاطفیجوانان و برخی 

 . د مسمومیت می نمایدو به اشتباه از دارویی استفاده کنند که در آنها ایجابه صورت اتفاقی 

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

 باشد می دارویی های مسمومیت بروز ما کشور در مسمومیت علت شایعترین. 

 دارویی های مسمومیت کشور، سموم و داروها رسانی اطالع مراکز به شده ارجاع های مسمومیت از درصد هفتاد 

 است.

 ،باشد می بدن به سموم ورود راه شایعترین دهان. 



 

 

  

 .نباید بدون تجویز پزشك و به صورت خود سرانه دارو مصرف شود 

  همراه با خواب آلودگی و مصرف خودسرانه مصرف داروها به میزان مصرف دارو، مصرف داروها در تاریکی، عدم توجه

 .داروها، همگی می تواند منجر به مسمومیت های دارویی شوند

   بتوانهنگام بروز مسمومیت صورت مصرف اشتباه و یا تا در شونداولیه آنها نگهداری  یداروها در بسته بندباید 

 .نموددرستی را در مورد داروی مصرفی به پزشك ارائه  اطالعات

  داروها این باالی مقادیر ولی نشود مرگ به منجر ،داروها از برخی توسط مسمومیت بروزهرچند ممکن است               

 .وارد نماید مومصدمات جدی و دائمی به کبد و کلیه فرد مس توانند می

  داروهای بیماران افسرده و یا بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند و یا افرادی که باید نظارت دقیقی بر نحوه مصرف

 سابقه اقدام به خودکشی دارند، وجود داشته باشد و داروهای ایشان از دسترسشان دور نگهداشته شود.

 د ولی به طور ممکن است مقادیر باالی مصرف دارو در اقدام به خودکشی، در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته باش

 ناگهانی وضعیت مسموم وخیم گردد.

  بر مصرف داروهای افراد  به صورت دقیقبهتر است در سالمندان مسمومیت دارویی بسیار شایع و خطرناك است لذا

تشابه ظاهری شکل داروها،  مسن نظارت وجود داشته باشد زیرا افراد مسن ممکن است به دالیل مختلف )از جمله

م دارو، ابتال به فراموشی، بی سوادی و کم سوادی، خوانا نبودن مقادیر مصرفی( ، داروی خود را به عدم اطالع از نا

 اشتباه یا با دوز تکراری مصرف نمایند.

  برای پیشگیری از خوردن دوز تکراری دارو، بهتر است دفعات مصرف دارو یادداشت شود و یا از جعبه های مخصوص

 ظهر و شب( استفاده گردد.)بر حسب صبح، تقسیم بندی دارو

 درمانی مقادیر برابر چند مصرف با زیرا شوند مصرف آن از بیشتر نه و داروساز یا پزشك توصیه با مطابق باید داروها 

نیز ایجاد  داروها با مسمومیت یا و سوء عوارض بلکه گردد نمی سریعتر درمان روند تنها نه خودسرانه، طور به داروها

 می شود.

 استفاده آنها، مصرف تاریخ گذشت از بعد هادارو اگر. است توجه قابل نکات دیگر از هادارو مصرف تاریخ به توجه 

مقادیر باقی مانده دارو دور ریخته  ، درمانی دوره گذراندن از بعدبهتر است . می گردد وارد بدن به جدی آسیب شوند،

 شود و در خانه نگهداری نگردد.

   ممکن صورت غیراین در ،نمود مصرف ،شده نگهداری یخچال در ماه، پنج یا چهار کهرا  شربتیبه هیچ عنوان نباید 

 .گردد خانواده افراد از یکی میان در مسمومیت بروز باعث است

  به هیچ عنوان در موارد دیگر برای  تجویز شده است،دارویی با تجویز پزشك برای درمان ناراحتی خاصی چنانچه

تواند موجب بروز مسمومیت . عدم رعایت این موضوع میشوداستفاه نباید های دیگر مثل سردرد و ... رفع ناراحتی

جهت جلوگیری از بروز  ممکن است با گذشته متفاوت باشد، بنابراین فردشرایط جسمانی  زیرا، گردددارویی 

 پرهیز گردد. درمانی  داز خو مسمومیت، باید به شدت

 .مصرف بیش از حد مقادیر توصیه شده داروهای مسکن موجب تخریب کلیه ها می گردد 

  یش از مقادیر طبیعی داروی استامینوفن جهت تسکین درد و تب منجر به صدمات کبدی        بمصرف خودسرانه  و

 می شود.

 

 

 



 

 

  

 .داروهای مصرفی افراد خانواده باید دور از دسترس کودك نگهداری شوند 

  ،هنگامی که به کودك داروداده می شود باید به او تفهیم شود که این دارو است و هرگز نباید از کلماتی مثل آبنبات

 شکالت و یا خوراکی استفاده گردد.

  شود تا از خورده شدن دارو توسط کودك جلوگیری گردد.باید از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز 

 .در هنگام بیماری کودکان باید نهایت دقت به عمل آید تا از دادن دوز تکراری به کودك اجتناب شود 

 دادن قرار یا و دارو مصرف دفعات کردن یادداشت ، کودك به دارو تکراری دوز دادن از پیشگیری برای کار بهترین 

 .باشد می( شب و عصر صبح، برحسب) شده بندی تقسیم مخصوص های جعبه داخل در قرصها

 به داروساز و پزشك مشورت با و کودك سن و وزن اساس بر استامینوفن باید داروی کودکان، در تب کاهش برای 

 .نماید مسمومیت ایجاد تواند می استامینوفن درمانی حد از بیش مقادیر. داده شود کودك

 است ممکن و کنند می تقلید بزرگساالن رفتار از کودکان که چرا د،نخورده شو کودکان چشم مقابل در نباید داروها 

 .ببرند دهان به را داروها والدین چشم از دور

 کودکان باشند، می خود داروهای مصرف حال در فامیل سالمند افراد که زمانی است ممکن و کنجکاوند کودکان 

 سالمندان باید از کودکان، دارویی مسمومیت از پیشگیری لذا برای .بنمایند دارو بلعیدن یا و چشیدن به اقدام

 .نمایند نگهداری کودکان از دسترس دور را خود مصرفی داروهای خواسته شود

 گردند نگهداری قفل به مجهز کمد در و باال ارتفاع در و کودکان دسترس و دید از دورباید  داروها. 

 با است ممکن. داشته شوند نگه دور ایشان دسترس از باید کودکان مخصوص طعم خوش داروهای خصوصا داروها 

 .نماید دارو مصرف به اقدام کودك ،والدین یا سایر مراقبین  غفلت از استفاده

 خودکشی به اقدام سابقه که افرادی یا و ندارند رفتاری تعادل که بیمارانی یا و افسرده بیمار داروهای است بهتر 

 .آید عمل به ایشان مصرفی داروی میزان خصوص در دقیقی مراقبت و داده شوند قرار کودکان دسترش از دور دارند

 خودسرانه مصرف لذا باید از .افتد خطر به کودك سالمت پزشك، تجویز بدون داروها خودسرانه مصرف انباید ب 

 پرهیز شود. پزشك، تجویز بدون داروها

 داروها این باالی مقادیر ولی نگردد مرگ به منجر است ممکن هرچند داروها از برخی توسط مسمومیت بروز              

 .شود مسموم فرد کلیه و کبد دائمی صدمات به منجر توانند می

 باشد بزرگساالن اجازه با اینکه مگر نخورند یا و ننوشند چیزی هیچ آموزش داده شود که کودکان باید به. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شربت یا قرص مانند اعتیاد کننده درمان باشد، داروهای می اعتیاد ترك درمان حال در خانواده در فردی چنانچه 

 . باید جداً از دسترس  کودکان دور باشند متادون

 همچنین نباید بطری .شود خودداری ها نوشیدنی بقیه کنار در و یخچال داخل در متادون شربت نگهداری باید از 

 آنها تعویض شود زیرا ممکن است منجر به مصرف اتفاقی خوراکی های نوشیدنی یا و یگرد داروهای بطری با دارو

 گردد.

 بدیهی. شود کودکان مرگ به منجر تواند می متادون، شربت مانند اعتیاد ترك داروهای مصرف و بودن دسترس در 

 استفاده عدم کودك، بستگان و والدین انگاری سهل دلیل به تنها متادون دارویمصرف  اثر در کودکان مرگ است

 به که می دهد داده رخ ها نوشیدنی یا و داروها دیگر های بطری در آن نگهداری و دارو جابجایی و مقاوم ظرف از

 .باشد می پیشگیری قابل ها خانواده توسط راحتی

 دار قفل کمد در و خانواده دسترس از دور را باید آن . است سمی بسیار اعتیاد، ترك درمان جهت متادون شربت 

 .نگهداری نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 باشد نمی خطر رفع بر دلیل نداشت، ای نشانه و عالمت سم یك یا دارو نابجای مصرف از پس کودکی اگر . 

 حفظ ضمن دارد، وجود شده خورده داروی های بسته کنارش در که هوشیاری غیر مسموم کودك با برخورد در 

 .برده شود بیمارستان به وی همراه باید دارویی های بسته کودك، این در استفراغ القاء عدم و خود خونسردی

 کنترل مرکز یا و 115اورژانس با شماره تلفن  مرکز باید با بلعیده باشد، را خوراکی غیر ای ماده کودك صورتیکه در 

 .گرفته شود تماس  190 تلفن شماره با مسمومیت ها

 

 

 



 

 

 بسته های دارویی دیده می شود، ضمن حفظ  هنگام برخورد با فرد مسموم غیر هوشیار که در کنارش قوطی یا

 خونسردی و عدم القاء استفراغ در فرد مسموم، باید بسته های دارویی به همراه وی به بیمارستان برده شود.

  در مسمومیت های تعمدی با دارو، چنانچه فرد مسموم هوشیار باشد، باید نام دارو یا داروهای مصرفی و تعداد مصرف

  سیده شده و به کادر درمانی اطالع داده شود.هریك از آنها، پر

  آمبوالنس درخواست فوراً باید  ،نداشته باشد تنفس یا بوده تشنج حال در یاچنانچه فرد مسموم هوشیار نباشد و 

 115با شماره تلفن  مسمومیت اورژانس مرکز با فوراًباید  فرد، در فوق عالئم ی مشاهده عدم صورت در حتی. شود

 .شودگرفته  تماس

 توصیه صورت در فرد مسموم هرگز نباید وادار به استفراغ شود مگر اینکه به توصیه کارشناسان اورژانس باشد. البته 

 خواب یا بیهوشی تشنج، حال در نباید مسموم فرد مایعات، خوردن یا استفراغ به شخص کردن وادار برای کارشناس

 .باشد آلودگی

 مرکز با باید به سرعت اولیه، اقدامات انجام نحوه از اطالع برای داروها، با تعمدی یا و اتفاقی های مسمومیت اغلب در 

 تماس گرفته شود. 115اورژانس با شماره تلفن  مرکز با یا و 1490 سموم با شماره تلفن و داروها رسانی اطالع

 در  حتماً و شود گذاشته پزشك عهده بهباید  فرد در مسمومیت یك بودن خطرناك یا خطر بی مورد در تصمیم

 صورت بروز مسمومیت باید با مراکز درمانی تماس گرفته شود.

 موارد با برخورد از پس بالفاصله. هستند حیاتی مسموم فرد نجات برای مسمومیت بروز از پس اولیه لحظات 

با شماره  مسمومیت اورژانس مرکز بایا ،  1490 سموم با شماره تلفن و داروها رسانی اطالع مرکز ید با با مسمومیت

 تماس گرفته شود. 115تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  دارد. همچنین وابسته به این است که دارو در به نوع دارو  گیو روان شناختی اوردوز دارویی بستعالئم فیزیکی

  ترکیب با مواد یا داروهای دیگر استفاده شده است یا خیر

 از شایع ترین عالئم مسمومیت  ، سر درد، تغییرات بینایی استفراغیا  ، تهوعکاهش سطح هوشیاری، خواب آلودگی

 دارویی هستند.

 کامل قطع یا و سطحی تنفس کشیدن، نفس سختی سینه، به قفسه زیاد، درد رفتن چشم، راه مردمك شدن متسع 

 خشن بدن، رفتار باال دمای و آبی، تب انگشتان یا ها کند، لب می مسدود را فرد تنفس راه که غر غر تنفس، صدای

و مرگ از دیگر عالئم و  پاسخگویی، ناخودآگاهی پارانویا، لرزش، تشنج، عدم بودن، سردرگم و تهاجمی، گیج یا

 تمام نشانه ها در یك فرد بروز نمی کند.البته  عوارض ناشی از مصرف بیش از حد دارو است که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :عالئم اولیه مسمومیت دارویی در کودکان شامل موارد زیر می باشد 

 

 مختلف درجات به هوشیاری افت 

  کودك خلق در تغییر 

  قراری بی 

  حد از بیش تعریق 

 مشکل در بلع 

 حرکات بدون کنترل بدن 

 عدم توانایی در تنفس 

 احساس خفگی 

  مردمکها اندازه در تغییرات 

 دهان اب حد از بیش شدن جاری 

  استفراغ و تهوع حالت 

 اسهال 

  سردرد 

  دید تاری 

 ر ناحیه صورت بویژه اطراف لب یا زبان  راش های پوستی و تورم د  

 ودار و غذا سازمان -دارو و سموم رسانی اطالع واحد: منبع

 


