اهداف آموزشی
امید است بهورزان محترم پس از مطالعه:
با سناریوی مرگ کودک آشنا شوند.
توصیههای مهم برای بهبود وضعیت و پیشگیری از موارد
مشابه را به کار گیرند.

سنــــــاریوی مـــــرگ کــــودک

مسمومیت با متادون

صغری کمالی
کارشناس سالمت کودکان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

«ســحر کوچولــو» دختــر بچـهای چهــار ســاله بــود کــه در خانــوادهای
یکــرد .روز حادثــه پــدر بــه
آشــفته بــا پــدر و مــادری معتــاد زندگــی م 
همــراه ســحر و مــادرش بــرای دریافــت متــادون بــه کلینیــک تــرک
اعتیــاد مراجعــه میکنــد .پــدر شــربت متــادون را گرفتــه در بطــری
آب معدنــی ریختــه ودر ماشــین میگــذارد .در راه برگشــت ،ســحر کــه
گرســنه اســت درخواســت خریــد ســاندویچ کــرده و بعــد از خــوردن آن
تشــنه میشــود و بطــری آب معدنــی حــاوی متادون را ســر میکشــد!
مــادر متوجــه بیحالــی سحرشــده و از همســرش میخواهــد ســحر را
ً
بــه دکتــر ببرنــد؛ امــا پــدر بــا ایــن توجیــه کــه قبــا هــم ســحر کوچولــو
تریــا ک پــدر را خــورده بــود و پــس از تحریــک بــه اســتفراغ تریــا ک را بــاال
آورده و حالــش خــوب شــده او را قانــع میکنــد کــه اتفاقــی نمیافتــد.
در بیــن راه ،حــال ســحر بدتــر شــده و اســتفراغ میکنــد ،مــادر اصــرار
میکنــد کــه بــه دکتــر برونــد امــا پــدر معتــاد بــا عصبانیــت و تنــد خویــی
مانــع مــادر میشــود .نزدیــک روســتا حــال ســحر رو بــه وخامــت
میگــذارد .بــه خانــه کــه میرســند مــادر بــه امیــد بهبــودی کــودک،
یبــرد؛ ولــی فایــدهای نداشــته و ســحر کوچولــو
ســریع اورا بــه حمــام م 
جــان خــود را از دســت میدهــد.
شاید این اتفاق نمیافتاد ا گر:
پدر شربت رادربطری آب معدنی نمیریخت.
مادر بیشتر مراقب کودک خود بود.
پدر و مادر بالفاصله کودک را به یک مرکز درمانی برده بودند.
پدر و مادر در دام اعتیاد نمیافتادند.
و...

به این موضوع امتیـــاز دهید (  1تا  | )100کد موضــوع  | SMS 30007273010001 | 93216نحوه امتـیاز دهی :امتیاز -شماره مقاله:مثال | :بهــــورز 31

ا گر امتــیاز شـما  80باشد 931-80

