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Accidental Poisoning Advice for parents
Tablets, medicines and dangerous liquids can look
just like sweets and drinks to small children, so you
need to make sure that your child is kept safe.

You should:
•

•

Keep medicines and dangerous liquids out of
sight in a locked cupboard or high up where
children cannot reach (even by climbing).
Keep everything in its own bottle with the proper
label. Don’t put dangerous liquids like bleach in
an empty bottle.

If your child swallows an unusual substance
you should:
•
•

•

Find out what and how much they have
swallowed.
Read the label to find out if it is dangerous- bring
your child to the nearest emergency department
if they are unwell or if you are unsure.
Take the container and any contents with you.

You should not:
•
•

•

Make your child vomit.
Depending on what they have swallowed, we
may give your child lots of fluids to drink or
some medicine to take.
We may need to keep your child in the hospital
for a short time so that we can make sure that
everything is alright.

Please remember:
You may not know what things are harmful to your
child Vitamins, talcum powder or alcohol rub can be
dangerous. For your child’s sake
– KEEP THEM OUT OF REACH.

“ التسمم العرضي”  -نصائح للوالدين

األقــراص الدوائيــة والعقاقيــر الطبيــة والســوائل اخلطــرة قــد تشــبه
إلــى حـ ٍـد كبيــر احللــوى واملشــروبات فــي نظــر األطفــال الصغــار ،لــذا
عليــك التأكــد مــن احملافظــة علــى ســامة طفلــك.
على الوالدين:

• حفظ العقاقير الطبية والسوائل اخلطرة بعيدًا عن متناول
األطفال داخل خزانة محكمة الغلق ،أو على ارتفاع ٍ
كاف بحيث
ال يكون مبقدور األطفال الصغار الوصول إليها (حتى في حالة
جلوئهم إلى الصعود على األشياء حملاولة الوصول إليها).
• حفظ كل شيء في الزجاجة اخلاصة به ،مع وجود ملصق
تعريفي على الزجاجة .ينبغي ً
أيضا عدم وضع السوائل اخلطرة
مثل سوائل التبييض أو مبيدات األعشاب الضارة في أي زجاجة
فارغة.

في حالة تعاطي طفلك ألي مادة غريبة ،
ينبغي عليك ما يلي:

• التعرف على ماهية املادة التي تعاطاها و كميتها .
• اقرأ النشرة التعريفية امللصقة على الزجاجة التي حتتوي على
املادة الغريبة للوقوف على مدى خطورتها  ،ثم قم باصطحاب
طفلك إلى أقرب وحدة طوارئ في حالة شعور الطفل بالتوعك
أو في حال عدم تأكدك من احلالة.
• اصطحاب العبوة باإلضافة إلى أي محتويات أخرى معك.

ما ينبغي على الوالدين تجنبه:

• دفع طفلك على التقيؤ.
• استنا ًدا إلى طبيعة املادة التي قام طفلك بتعاطيها  ،قد يكون من
اجلائز منحهم كمية كبيرة من السوائل  ،أو إعطاءهم دواء ما.
• في بعض احلاالت ،قد يحتجز طفلك إلى املستشفى لفترة وجيزة،
للتأكد من استقرار حالته.

يُرجى تذكر ما يلي

قــد ال تكــون علــى درايــة باألشــياء التــي قــد تضــر طفلــك؛ فحتــى
الفيتامينــات أو بــودرة التلــك أو الكحــول الطبيــة مــن املمكــن أن تكــون
مصــدر خطــورة علــى األطفــال  .لــذا  ،فمــن أجلســامتهم
 -يُرجى حفظها بعيدًا عن متناولهم .

كل ما تريد أن تعرفه عن

التسمم العرضي
عند األطفال
لإلستفســــار وحجـــــز املواعــيـــــد
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