
گفت:  رو  دا و  غذا  سازمان  رییس 
هفته  در  مسمومیت ها  ز  ا »پیشگیری 
در  ند  می توا سال  هر  ماه  بان  آ نخست 
قشار  ا كلیه  اطالع رسانی  و  آموزش  مر  ا
مسمومیت های  رد  موا كاهش  و  جامعه 
قع شود و با توجه  تفاقی و تعمدی مفید وا ا
و  بیمارستانی  تخت های  محدودیت  به 
رو و درمان، خصوصًا  هزینه های باالی دا
ظرفیت  بخش  اغلب  كه  یطی  شرا در 
بهداشت و درمان كشور معطوف به درمان 
ز  ا پیشگیری  كروناست،  به  مبتال  ن  بیمارا
درمان  بر  تمركز  به  ند  می توا مسمومیت 
» یانی كند. ن مبتال به كرونا كمک شا بیمارا
ساز  نه  شا محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
 ، مسمومیت ها ز  ا پیشگیری  هفته  پیام  در 

است: آورده 
مع كنونی و دسترسي  »زندگی صنعتی جوا
 ، روها دا شیمیایی،  د  موا ع  نوا ا به  آسان 
كافی  اطالعات  داشتن  بدون   . . و. سموم 
عوارض،  مصرف،  نگهداری،  نحوه  ز  ا
آن،  به  مربوط  رهای  هشدا و  خطرات 
تعمدی  و  تفاقی  ا مسمومیت های  شیوع 
است. ده  دا فزایش  ا زیادی  میزان  به  را 

بروز  ز  ا ناشی  ضایعات  ز  ا بسیاری 
پیشگیری  قابل  سادگی  به  مسمومیت ها 
نحوه  آموزش  به  نو  نگاهی  با  و  هستند 
جامعه   ، مسمومیت ها ز  ا پیشگیری 
كند.  جلوگیری  آن ها  بروز  ز  ا ند  می توا
نگهداری  در  نگاری  ا سهل  نه  متاسفا ما  ا
د شیمیایی در منزل،  روها و موا صحیح دا
دهنده  ر  وآزا ئمی  دا عوارض  به  منجر 
در  خصوصًا  مسمومیت ها  ز  ا ناشی 

شد.  خواهد  كودكان 
و  حاد  حرفه ای  مسمومیت های  وقوع 
مزمن در كارگران شاغل در كارخانجات 
گاز  وسایل  ز  ا ستفاده  ا شیمیایی،  صنایع 
در  شوینده  و  شیمیایی  د  موا و  سوز 
در  كافی  آگاهی های  فقدان  و  منازل 
بروز  به  منجر  همگی   ، ده ها نوا خا اغلب 
همچنین  شد.  خواهد  مسمومیت  و  خطر 
محرک، خود  و  مخدر  د  موا سوء مصرف 
ین  ا با  مسمومیت  بروز  عامل  ند  می توا

باشد. د  موا
ز  ا جامعه  در  روها  دا مصرف  باالی  مار  آ
رویی  دا تداخالت  بروز  احتمال  سو  یک 
دیگر  سوی  ز  ا و  برد  خواهد  باال  را 
رو  شتباهاتی كه ضمن تجویز و مصرف دا ا
می گیرد  صورت  ناخواسته  صورت  به 
مصرف  سمت  به  را  بیمار  است  ممکن 
نه  متاسفا و  درمانی  دوز  ز  ا باالتر  مقادیر 
روها  دا با  مسمومیت  ز  ا ناشی  عوارض 

دهد. سوق 

ناآگاهی  دیگر  اهمیت  ئز  حا نکته 
نگهداری  نحوه  به  نسبت  ده ها  نوا خا
منجر  ند  می توا كه  است  منزل  در  روها  دا
در  خصوصا  دارویی  مسمومیت  بروز  به 
همزمان  جاری  سال  در  شود.  كودكان 
جهان،  در  كرونا  بیماری  همه گیری  با 
و  نگهداری  به  توجه ویژه ای  باید  جامعه 
ضدعفونی  فرآورده های  صحیح  مصرف 
لکل  ا همچنین  و  صنعتی  خانگی،  كننده 
مصرف  ز  ا ناشی  صدمات  تا  باشد  داشته 

برسد. قل  حدا به  آن ها 
اجرای  فوق،  دالیل  به  اشاره  ضمن 
از  پیشگیری  با  مرتبط  لیت های  فعا
ه  ما بان  آ نخست  هفته  در  مسمومیت ها 
مر آموزش و اطالع  ند در ا هر سال می توا
رد  قشار جامعه و كاهش موا رسانی كلیه ا
مفید  تعمدی  و  تفاقی  ا مسمومیت های 
محدودیت  به  توجه  با  و  شود  قع  وا
باالی  هزینه های  و  بیمارستانی  تخت های 
كه  یطی  شرا در  درمان، خصوصا  و  رو  دا
درمان  و  بهداشت  ظرفیت  بخش  اغلب 
مبتال  ن  بیمارا درمان  به  معطوف  كشور 
مسمومیت  ز  ا پیشگیری  كروناست،  به 
ن  بیمارا درمان  بر  تمركز  به  ند  می توا

كند. یانی  شا كمک  كرونا  به  مبتال 
بان ماه سال جاری، اطالع  در هفته نخست آ
مسمومیت ها  ز  ا پیشگیری  نحوه  رسانی 
تبلیغات  نجام  ا مطالب،  نتشار  ا طریق  ز  ا
شهری، اجرای آموزش های مجازی برای 
شاغلین  نشجو،  دا آموز،  دانش  مخاطبین 
كزبهداشتی- مرا به  كنندگان  مراجعه  و 
مساجد  مؤسسات،  كارخانجات،  درماني، 
رساني  اطالع  وسیع  عملیات  نجام  ا و 
شامل  عمومی  نه های  رسا طریق  ز  ا
و  دیو  را  ، روزنامه ها  ، خبرگزاری ها
پیامهای  درج  پیامک،  ارسال  تلویزیون، 
مسمومیت ها  ز  ا پیشگیری  هفته  به  مربوط 
و  آب  قبوض  داری،  ا سربرگ های  در 
پخش  و  كارمندان  حقوقی  فیش  و  برق 
تید  سا ا علمی  توصیه های  و  مصاحبه ها 

می گیرد. صورت  مر  ا
مسمومیت ها  ز  ا پیشگیری  هفته  برگزاری 
ز كشورهای  ا بسیاری  برنامه ایست كه در 
نیز  ما  كشور  در  و  می شود  اجرا  جهان 
نخست  هفته  كه  است  سال  نزده  پا
ز  ا »پیشگیري  هفته  عنوان  به  ه  ما بان  آ
در  نامگذاری شده است و   » مسمومیت ها
پیشگیری  ه های  را خصوص  در  هفته  ین  ا

چگونگي  و  مسمومیت ها  نواع  ا بروز  ز  ا
ولیه  ا مات  قدا ا نجام  ا نحوه  و  آن  كنترل 
اطالع رساني  مسموم،  فرد  با  مواجهه  در 
و  وسیع  صورت  به  عمومي  آموزش  و 

می پذیرد. نجام  ا گسترده ای 
نشگاه های  دا همکاری  با  تا  است  مید  ا
اطالع  كز  مرا كشور،  پزشکی  علوم 
كشور  سراسر  سموم  و  روها  دا رسانی 
نند  ما همکار،  نهاد های  و  سازمان ها  و 
درمان،  معاونت  بهداشت،  معاونت 
سازمان  كشور،  نونی  قا پزشکی  سازمان 
نشانی،  آتش  سازمان  كشور،  اورژانس 
بسیاری  و  پرورش  و  آموزش  سازمان 
ز  ا »پیشگیری  شعار:  با  هفته  ین  ا دیگر، 
با  « و  كرونا«  همه گیری  در  مسمومیت 
رویی  دا مسمومیت  مانع  آگاهی،  فزایش  ا
شکل  ترین  محتوا پر  و  بهترین  به  شویم« 
نند  ما فی  اهدا به  دستیابی  و  شود  ر  برگزا
 ، روها رتقاء دانش جامعه در خصوص دا ا
د شیمیایي و سموم، كاهش مرگ و میر  موا
مراجعات  كاهش   ، مسمومیت ها ز  ا ناشي 
و  بیمارستان ها  اورژانس  به  مسمومیت 
میسر  شیمیایی  حوادث  با  برخورد  نحوه 

بدا و » . د گرد

پیام رییس سازمان غذا و دارو 
به مناسبت فراسیدن هفته پیشگیری ازمسمومیت ها
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