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خانم اسرا اهل روستای قزلبالغ دیواندره بخش سارال در سن 18 سالگی 

تولد  انتظار  مشتاقانه  آن هــا  شد.  ــاردار  ب همسرش  و  خود  خواسته  با 

فرزندشان را می کشیدند. باالخره نوزاد در تاریخ 1397/10/19 

به روش سزارین به دنیا آمد و پدر و مادرش او را مدینه نام نهادند.

مدینه کوچولو روز به روز با توجه به مراقبت های والدینش و 

شد.  می  تر  بزرگ  و  بزرگ  شیرمادر،  با  انحصاری  تغذیه 

به خوبی و خوشی در کنار هم سپری می شد  روزها 

تا اینکه در روز 1398/2/20، اسرا طبق روال 

شد  بیدار  خــواب  از  صبح   5 ساعت  گذشته 

به  )بیشکه(  چوبی  سنتی  گــهــواره  در  و 

اورا  تا  داد  شیر  اش  چهارماهه  دختر 

بخواباند. سپس به همراه شوهر، 

شوهرش  پــدر  و  شوهر  ــادر  م

مراقبت  و  رسیدگی  برای 

از حیوانات که وسیله 

امرار معاش آن ها 

ساعت  تا  بــود 
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سـناریوی مرگ کودک4ماهه
در روستای قزلبالغ

خانه بهداشت نعل شکن
هزارکانیان

داغ مدینه

به  مشغول  صبح 

ــار شــدنــد. پــس از  ک

وقتی  روزانــه،  کار  پایان 

با  گشت  بــر  ــدش  ــرزن ف ــزد  ن

شد.   روبرو  دلخراش  ای  صحنه 

کنار  پتو،  روی  دمر  شکل  به  مدینه 

گهواره  افتاده بود در حالی که لب هایش 

کبود و صورتش زرد شده بود. مادر با دیدن 

با  خانواده  اعضای  بقیه  و  زد  فریاد  صحنه  این 

دیدن حال و روز مدینه به تقال افتادند. چون روستا 

فعال  همراه  تلفن  دهی  آنتن  نه  و  داشت  ثابت  تلفن  نه 

بود به ناچار از خودروی شخصی برای انتقال مدینه به مرکز 

کردند.  استفاده  کانیان  هزار  روستایی  سالمت  جامع  خدمات 

فاقد  مدینه  شد  مشخص  مرکز  پزشک  ویزیت  اولین  در  متأسفانه 

هرگونه عالیم حیاتی است. مرگ دخترکوچک داغی عمیق بر دل پدر و 

مادر جوان گذاشت، چون فرزند دلبندشان حتی به یک سالگی هم نرسیده 

بود. ای کاش آن ها به توصیه و آموزش های بهداشتی بهورز روستا در خصوص 

مراقبت از کودک شان توجه می کردند تا متحمل این داغ سنگین نشوند.

زلیخا نقدی

کارشناس مسؤول بهداشت خانواده 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
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