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یا 	  حصار  باید  وباغچه ها  درسطل  روبازحتی  آب های 

بچه هادرآن  است  ممکن  باشندچون  داشته  حفاظی 

افتاده وغرق شوند.

نرده های 	  از  کودکان  رفتن  بــاال  از  جلوگیری  بــرای 

وسایل  و  میزها  صندلی ها،  مانند:  وسایلی  استخر، 

باالرفتنی دور از نرده ها قرارگیرند.

بعداز 	  بالفاصله  را  حوضچه ها  و  تشت ها  سطل ها، 

استفاده خالی کنید وآن ها را خالی نگهدارید.

کودِک خود را وقتی نزدیک آب است )وان حمام، لگن 	 

آب بازی، سطل،تشت وتوالت( به دقت زیرنظربگیرید.

طوری 	  را  او  کشیده  بیرون  ازآب  را  شده  غرق  کودک 

پایین تر باشد تا خطر  او از سینه اش  نگه دارید که سر 

فروبردن آب درهنگام تنفس کاهش یابد.

درکنار 	  کوتاهی  مدت  برای  حتی  کودک  نباید  هرگز 

حوض، استخر یا آب انبار تنها رها شود.

نمی شود 	  استفاده  ازآن  هنگامی که  فرنگی  توالت  در 

بسته باشد.

ظروف کوچک مانند تشت ها و وان های شست وشو در 	 

معرض باد و باران رها نشوند چون ممکن است با آب 

باران پرشده و به مکانی خطرناک تبدیل شوند.

انبارها از غرق شدگی و 	  نصب حفاظ در ممرآبریز آب 

مرگ کودکان پیشگیری می کند.

حسین پسربچه 14 ماهه، روزشنبه پنجم آبان ماه نزدیک 

ظهر به علت غرق شدگی درسطل آب حمام جان سپرد. 

مادرحسین، درباره این حادثه می گوید: »روزشنبه پنجم 

در  که  پــدرش  ناهار  ازاینکه  ظهرقبل  نزدیک  مــاه  آبــان 

حسین  به  نگاهی  کنم  آماده  را  می کرد  استراحت  منزل 

انداختم و چون مطمئن شدم سرگرم بازی است مشغول 

غذا پختن شدم. در کنار او، پدر و بقیه اعضای خانواده از 

جمله مادربزرگ، عمو و عمه اش بودند و حضورآن ها باعث 

شدکه من بعد از10دقیقه که مقدمات ناهار را تمام کردم 

حسین  داد  جواب  او  بگیرم،  مادربزرگش  از  را  سراغش 

به  سراسیمه  من  حمام  طرف  رفت  دیدم  بود،  جا  همین 

سریع  دیدم.  را  حسین  جان  بی  تن  دویــدم،  حمام  طرف 

متأسفانه  امــا  کردیم،  منتقل  بیمارستان  به  را  حسین 

حسین در محل حادثه جان خود را ازدست داده بود.

به نظرشما چه اقداماتی می توان انجام داد تا از مرگ های 

مشابه پیشگیری کرد؟

مرگ  بودآیا  شده  توجه  حمام  ایمنی  اگربه  نظرشما  به 

کودک اتفاق می افتاد؟

توصیه های ایمنی مرجان شریفات کارشناس مرگ کودکان شهرستان امیدیه رانیزدراین زمینه بخوانید:

سناریوی تلخ مرگ کودک29ماهه

جعفرشریفات

بهورزحبابه علیا، امیدیه
دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

امینه شریفات 

بهورزحبابه علیا، امیدیه
دانشگاه علوم پزشکی خوزستان


