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به  و  باشیم  داشته  سالم  فرزندان  می خواهیم  ما  همه 

آن ها کمک کنیم تا با حداکثر توانایی خود زندگی کنند. 

سناریوی مرگ کودک

فاطمه عباسی
کارشناس کودکان معاونت بهداشت
دانشگـاه عـلـوم پـزشـکی زنجـان

اتفاق یا سهل انگاری؟
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سوانح و حوادث، از علل اصلی معلولیت و مرگ در کودکان باالی یک سال است. هر سال تعداد 

زیادی کودک در داخل خانه و اطراف آن دچار حوادثی می شوند که عمدتا نیازمند دریافت خدمات 

پزشکی هستند.

هرچند پیشگیری از آسیب های کودکان مسؤولیت بزرگی است، اما خوشبختانه والدین کودک 

می توانند نقش کلیدی در محافظت از کودکان دلبندشان داشته باشند. اشکال در این است که 

متأسفانه بسیاری از ما پس از بروز یک آسیب به فکر پیشگیری می افتیم.

را در  به کودکان می شود  به آسیب  از حوادثی که منجر  آموزش پیشگیری  در هر حال الزم است 

یک  مرگ  سناریوی   ادامه  در  باشیم.  داشته  بیشتری  اهتمام  مهم  امر  این  در  و  داده  قرار  اولویت 

کودک، به عنوان درس آموخته و ارایه آموزش های مداوم و مؤثر به والدین ارایه می شود:

کودک 52 ماهه، ساکن یکی از روستاهای زنجان، در ساعت 4 بعدازظهر 29 خرداد مشغول بازی 

نگهدارنده  جک  یا  میله  بدون  تراکتور  تریلر  کودکان  بازی  محل  در  است.  بوده  خود  همساالن  با 

رها شده و راننده، با چیدن آجر زیر تریلر آن را در محل رها کرده است. کودکان در حین بازی، 

بدون ترس در زیر تریلر قرار گرفته بودند که  ناگهان آجرها فرو ریخته و کودک 52 ماهه در زیر آن 

گیرمی افتد. هرچند کودک با کمک همسایگان و خانواده از زیر تریلر خارج و به بیمارستان منتقل 

می شود ولی متأسفانه بر اثر جراحات وارده و خونریزی شدید فوت می کند.

این حادثه به علت نبود نظارت والدین در ایمنی محل بازی کودکان و همچنین بی توجهی راننده 

به  آموزش  است.  افتاده  اتفاق  کرده  رها  ایمنی  نکات  رعایت  بدون  کوچه  در  را  تریلر  که  تراکتور 

والدین و توجه و مراقبت از کودکان در هنگام بازی آنان در محیط های امن ضروری است و باید از 

بازی کردن آن ها درکوچه و خیابان، کنار استخرهای بدون حفاظ، آشپزخانه، راه پله، پارکینگ و 

سایر مکان های ناایمن، جلوگیری کنند.

می تواند  می شود  ارایه  گرامی  همکاران  شما  توسط  که  آموزشی  مطلب  کوچک ترین  می دانید  آیا 

زندگی را به کودکان بی گناه و معصوم برگرداند؟ بیایید لحظات ارزشمند را قدر نهیم و با آموزش 

به والدین از وقوع چنین مرگی برای کودکان دیگر پیشگیری کنیم.


