
 

  :مسموميت

سم ماده اي است كه وقتي مصرف يا استنشاق  

مي شود ويا جذب مي شود در مقدار حداقل بتواند 

صدمه اي به بافتهاي بدن وارد آورده يا اختاللي در 

  .فعاليت بدن توسط اثرات شيميايي ايجاد كند 

  :توصيه هاي پرستاري 

در مسموميت هاي داروئي والدين بايستي 

  :مبذول نمايند وجهات ذيل را ت

. دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهند  -۱  

هرگز  –دارو را در قفسه قفل دار قرار دهند 

  داروئي را در برابر چشم كودك مصرف نكنند 

جعبه دارو بهتر است به شكلي باشد كه  - ۲

  كودك نتواند آن را باز كند
به كودكان آموزش دهيد از خوردن گياهان و - ۳

  .شناخته خودداري كنند  قارچ هاي نا

مواد شوينده را دوراز دسترس اطفال قرار  -۴

  .دهيد

  

در صورت بروز مسموميت كارهاي زير انجام 

  :دهيد 

دادن مايعات فراوان براي دفع و رقيق شدن  -۱

 سرم 

 نمك غليظ –عدم استعمال آب  - ۲

استفاده از شير و ماست جهت رقيق كردن   - ۳

  سرم  

 ندهيدبه كودكان اجازه سم پاشي  -۴

سم باقي مانده را در شيشه نوشيدني ديگر  - ۵

  نريزيد  

در محل هاي سمپاشي اقدام به استراحت  -۶

 .نكنيد 

آموزش به كودكان تا در محل هاي سمپاشي   -۷

 بازي نكنند

در صورت مسموميت كودك را هرچه سريعتر   -۸

  . به مراكز درماني ارجاع دهيد
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