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به علل سوانح و حوادث
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ساالنه بیش از  059هزار کودک بر اثر حوادث می میرند .حوادث و سوانح غیر
عمدی بعد از ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی دومین علت مرگ و میر کودکان زیر  5سال را در کشور ما به خود
اختصاص می دهد .حادثه یک اتفاق است و یک لحظه بی توجهی برای ایجاد حادثه کافی است .بسیاری از حوادث وقتی
اتفاق می افتند ،دیگر قابل برگشت نیستند و ممکن است باعث مرگ شده یا معلولیت هایی ایجاد کنند که غیر قابل درمان
است و پیامدهای آن یعنی درد و رنج و معلولیت گریبانگیر کودکان بی گناه می شود .خوشبختانه بیشتر حوادث از طریق
افزایش آگاهی والدین درخصوص عواملی که کودکان را در برابر حوادث مستعد می کند و راههای پیشگیری از آنها قابل
پیشگیری هستند.

امیر محمد  49ماهه  :کودک در حال بازی در خانه مادر بزرگش بوده است که تشنه می شود به مادرش می گوید که مادر من
تشنه هستم مادرش می گوید که از شیر حیاط مادر بزرگ آب بخورد در کنار شیر آب ،شیشه شربت کوچک حاوی سم درخت
بوده است که مادر بزرگ جهت سم پاشی درختان از قبل آماده کرده است کودک به جای آب ،شیشه شربت که حاوی سم بوده
است را می خورد سپس مادرش وقتی می آید متوجه می شود که شیشه سم خالی شده است و از دهان کودک بوی سم به مشام
می رسد بالفاصله به بهورز مراجعه می کنند .در مراجعه به بهورز مادر کودک و عمو همراهش بوده اند طبق گفته ی بهورز به مادر
و عموی کودک گفته شد که هر چه سریعتر کودک را به مرکز درمانی ببرند اما عموی کودک اصرار داشته است که کودک خوب
می شود و مشکلی نیست و الزم به مراجعه نیست ساعت  8شب با وخیم شدن حال کودک به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه

کرده و مستقیماً به بیمارستان شهرستان اعزام می شود و از آنجا نیز به خارج استان اعزام می شود .ولی متأسفانه کودک فوت
می نماید.

ستایش 73ماهه  :خانواده ستایش در شهرک صنعتی زندگی می کنند .کولر آبی منزل روی جاکفشی فلزی قرار داشته است .یک
هفته قبل کولر اتصالی پیدا می کند و پدر ،خود جهت رفع مشکل اقدام می نماید .در روز حادثه کودک برای برداشتن کفشش به
جاکفشی نزدیک شده که به علت خیس بودن زمین ،دچار برق گرفتگی می شود .طبق گفته پدر یک دقیقه بعد والدین متوجه
حادثه شده و در حد توان عملیات احیا را انجام داده و با وسیله شخصی کودک را به ب یمارستان منتقل می کنند که کودک قبل از
رسیدن به بیمارستان فوت می نماید.

صادق  73ماهه  :ظهر روز حادثه در حالی که مادرش دست او را در دست داشته در پیاده رو جلو منزل در حرکت بوده اند که
موتور سیکلتی با سرعت از کنارشان عبور میکند مادر خود و کودک را کنار کشانده اما به دنبال برخورد موتور سر و گردن کودک
آسیب می بیند .راکب موتور سیکلت کودک را به اورژانس منتقل میکند .پس از انجام اقدامات درمانی (اکسیژن تراپی ،احیاء
قلبی ریوی و  )...کودک با اورژانس  111به بیمارستان منتقل می شود که در بین راه فوت می نماید.

زهرا  76ماهه  :مادر زهرا در حیاط منزل منتظر سرد شدن ظرف بزرگ پر از کشک جوشیده شده بوده که در حین بازی پای
زهرا به طنابی که روی زمین افتاده بوده ،گیر کرده و داخل ظرف می افتد .کودک توسط اطرافیان بیرون کشیده شده و با
اورژانس  111به بیمارستان اعزام می شود اما پس از چند روز به علت شدت سوختگی فوت می نماید.

امیر مهدی  94ماهه  :کودک در یکی از روستاهای تیم سیار در نزدیکی استخر روستا در حال بازی بوده است  ،در فاصله چند
لحظه که مادر حواسش پرت می شود داخل استخر می افتد .بالفاصله مادر ،کودک را بیرون کشیده و همراهان اقدامات احیاءرا
در حد توان انجام و با  111نیز تماس می گیرند ،پس از  52-51دقیقه ،آمبوالنس رسیده ،اقدامات الزم انجام و به سمت مرکز
بهداشتی ودرمانی حرکت می کنند که کودک قبل از رسیدن به مرکز فوت می نماید.

عارف  95ماهه  :عارف به همراه مادر و عمه اش به کنار آغل گوسفندان می روند .مادر کودک را به عمه سپرده و چند دقیقه به
داخل آغل می رود .وقتی بیرون می آید از عمه سراغ کودک را می گیرد که اظهار بی اطالعی می کند ،مادر و عمه سراسیمه
دنبال کودک می گردند که می بینند داخل حوض شناور است (حوض با ارتفاع  02-12سانتیمتر برای آب دادن گوسفندان ساخته
شده) او را از آب خارج کرده و سرازیر می گیرند ،بعد دنبال دایی و پدر بچه می روند وقتی دایی بچه می رسد (بعد از نیم ساعت)

به اورژانس زنگ می زند اما زمانی که آمبوالنس به محل می رسد کودک فوت نموده است .در بررسی بعمل آمده زمان رسیدن
آمبوالنس به محل با توجه به مسیر ،مطلوب بوده است ،اما چون خانواده دیر تماس گرفته اند از دست پرسنل اورژانس کاری
برنیامده است.

عثمان  93ماهه  :کودک در حیاط منزل مشغول بازی بوده و مادر نیز همانجا مشغول شستن فرش بوده است پس از شستن فرش
را با پدر به آن طرف حیاط می برند تا پهن کنند بعد از حدود  1-6دقیقه که کارشان تمام می شود متوجه می شوند که عثمان
نیست صدایش می کنند ،جواب نمی دهد ،دور حیاط دنبالش می گردند و وقتی به حوض وسط حیاط می روند (حوضچه ای
کوچک و سیمانی با عمق حدود  02الی  02سانتیمتر) می بینند کودک روی سطح آب شناور است .او را از آب بیرون می آورند و
متوجه می شوند که نفس نمی کشد سرش را پایین گرفته و به پشتش می زنند و یکی از همسایه ها به او تنفس مصنوعی می
دهد که فایده ای نداشته است ،سپس چون مرکز بهداشتی درمانی نزدیک بوده است بالفاصله او را با ماشین خودشان به مرکز
بهداشتی درمانی می برند .پزشک مرکز با کمک پرسنل اورژانس که در آن لحظه در مرکز حضور داشته اند به او شوک می دهند
ولی تالشهایشان نتیجه ای نداشته و کودک فوت می نماید.
ستایش 56ماهه  :خانواده با اتومبیل سواری  021در ساعت  9شب از روستا به سمت مرکز شهرستان در حرکت بوده اند  .در پیچ
تند جاده حواس پدر پرت شده و خودرو واژگون می شود و کودک که در آغوش مادر در صندلی جلو خودرو بوده اند ،از شیشه به
بیرون پرتاب می شود و به علت ضربه مغزی فوت می نماید .

یگانه  56ماهه  :کودک سرما خوردگی د اشته و مادر او را به خانه بهداشت می برد و علیرغم نیاز کودک به درمان خاص به اصرار
مادر شربت دیفن هیدرامین به کودک داده می شود .شب کودک تب می کند و مادر شربت دیفن هیدرامین به کودک می دهد که
گویا چون مادر تحت درمان ترک اعتیاد با شربت متادون بوده است اشتباهاً بجای شربت دیفن هیدرامین به کودک متادون می
دهد (ظرف شربت متادون و دیفن هیدرامین مشابه هم بوده اند) و کودک می خوابد .صبح ساعت  6که مادر بیدار می شود متوجه
می شود که کودک فوت نموده است .

**** خانواده بعد از چند سال نازایی از موهبت الهی برخوردار شده و خداوند  0فرزند سالم به آنها می دهد که تا  16ماهگی
هیچ مشکلی نداشته اند .در حین مسافرت به علت عدم رعایت قوانین رانندگی از جمله سرعت باال و خواب آلوده بودن پدر،
اتومبیل واژگون می شود و  0کودک  0قلو به علت عدم استفاده از صندلی کودک ،به بیرون پرت می شوند و هر سه فوت می
کنند .مادر نیز داخل ماشین فوت می کند.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان
( روابط عمومی و کارشناسی کودکان مرکز بهداشت )

