((هفته پیشگیری از مسمومیت ها –
اتا  7آبان ماه))

با افزایش آگاهی مانع
مسمومیت دارویی شویم.
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قارچ های سمی از روی ظاهر شناخته نمی شوند
بعضی از مسمومیت های غذایی کشنده است /غذاهای کنسرو شده را حتما 02
دقیقه بجوشانید
بروز مسمومیت غذایی نتیجه مصرف غذاهاي آلوده است
كودكان پرخطرترين گروه سني از نظر بروز مسمومیتها می باشند
هیچ گاه در داخل اتومبیل با موتور روشن در مدت هر چند كوتاه ،نخوابید
ایمن  ،خانه تکانی کنید ،کمردرد ،سقوط ،اگزما و مسمویت در کمین شماست
مسمومیت ب ا سموم دفع آفات از خطرناکترین و کشنده ترین موارد مسمومیت ها
است
مسمومیت با گاز منوکسید کربن کشندهترین مسمومیت غیرعمدی
پیشگیری از مسمومیت در کودکان را جدی بگیرید/بیشترین مسمومیت ها مربوط به کودکان زیر  5سال
مواد شوينده و شیمیايي را در كمدهاي قفل دار قرار دهید
89درصد مسمومیت ها در منزل اتفاق می افتد
مسمومیت با قرص برنج کشنده است
گیاهان خانگي دلیل عمده مسمومیت در كودكان است
مسمومیت با مواد شیمیايي از مشكالت جدي در میان كودكان است

مسمومیت هاي خانگي در اثر گاز كلر منجر به بیماري آسم شود
خیارهای گلخانه اي را با احتیاط مصرف کنید
موادغذایی خام را در طبقات پایینی یخچال نگهداری کنید
رعايت اصول ايمني اصلي ترين راه جلوگیري از مسمومیت با گاز با منوکسید
کربن
مصرف دارو بیش از مقدار تعیین شده ،شایع ترین علت مسمومیت در جهان
است
فرد غیرهوشیار مسموم شده با مواد اسیدی و قلیایی نباید استفراغ کند
سموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراكي و آشامیدني نگهداري
نكنید
داروهای خود را در مقابل چشم کودکان مصرف نکنید
مسمومیت با متادون شایعترین مسمومیت خطرناک و کشنده در کودکان
است
ساك خريد و كیسه هاي نايلوني را دور از دسترس كودكان قرار دهید
نصب بخاري در حمام ممنوع!
مسمومیت های دارویی در کودکان اغلب از روی کنجکاوی است
صرف مقادیر زیاد گیاه دارویی سنبل الطیب ايجاد مسمومیت می کند
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