وقتی مایـه حیات،
ق ــاتلجــانمیشود!
سنـــاریوی مرگ دو کودک

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

راحله ذبیحی جوشقان
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
فاطمه مسرورپور
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دیبا رئوفی
مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
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اهداف آموزشی
امید است بهورزان محترم پس از مطالعه:
با سناریوی مرگ کودک آشنا شوند.
توصیههای مهم برای ایجاد محیط ایمن بازی کودکان و
پیشگیری از موارد مشابه را به کار گیرند.
مهـ ـ ــارتهای نجات زندگی (احـ ـ ــیای قلبی ریوی) را بــــــــــرای
والدین آموزش دهند.
مقدمه
همه ما میخواهیم فرزندانی سالم داشته باشیم و به آنها
کمک کنیم تا با حدا کثر توانمندی خود زندگی کنند .غرقشدگی
از علل شایع مرگ کودکان زیر 5سال است و خوشبختانه والدین
میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از غرق شدگی و محافظت
کودکان دلبندشان داشته باشند.
سناریوی مرگ کودک
اردیبهـ ـ ــشت س ـ ـ ــال جـ ـ ــاری وقتی عق ـ ـ ــربههای ســـــــاعــــــــت
اولین دقیقههای بامداد را نشــــان میداد ،امیرعلی  17ماهه در
آغوش دایی آخرین دقایق زندگیاش را تجربه کرد....

مادر امیرعلی که از غم فرزندش سکوت کرده بود و نمیخواست قبول کند که امیرعلی آنان را
برای همیشه تنها گذاشته است در تشریح حادثه میگوید:
«برای همدردی با خواهرم که فرزندش تصادف کرده بود به منزل مادرم در روستا رفته
بودیم ،امیرعلی به همراه برادر و بقیه بچهها بیرون از منزل مشغول بازی بودند و به حاشیه
جوی آب نزدیک منزل رفته بودند که نا گهان پسرم به داخل جوی آب سقوط میکند و
بچهها هراسان به برادرم که در منزل بوده اطالع دادهاند ،بالفاصله او را از آب بیرون و به
اورژانس بیمارستان انتقال دادند .با وجود انجام اقدامهای احیا متأسفانه پسرم در محل
حادثه دردم فوت کرده بود .حاال خانهمان سوت و کور است و غم از در و دیوار میبارد،
نمیدانیم چگونه به زندگیمان بدون امیر علی و آرزوهایمان برای آیندهاش ادامه دهیم.
اما مرگ امیرعلی تنها مرگ به علت غرقشدگی نیست؛ حسین کودک  4ساله دیگری است که
به همراه خانواده برای گذراندن تعطیالت و تفریح به کنار دریا میروند .حسین و خواهرش
مشغول بازی و جمعکردن صدف و بزرگترها نیز مشغول آمادهکردن غذا میشوند .بچهها
بدنبال صدفهای بزرگتر و بیشتر ،کمکم از بقیه فاصله میگیرند و حواسشان نیست که
دریا موج دارد .بچهها کفشها را در آورده و شروع به بازی میکنند و با باال آمدن موج به
طرف ساحل میدوند و موج که پایین میرود آنها به طرف دریا میدوند که نا گهان با یک
موج بلند ،حسین که نتوانسته بود سریع به طرف ساحل برود همراه موج به وسط دریا
برده میشود و مریم به خیال این که بعد از برگشت موج ،حسین را میبیند همچنان منتظر
فرورفتن موج میماند و وقتی موج فرو مینشیند و حسین را نمیبیند ،به طرف مادرش
دویده و فریاد میزند....
پــدر و مــادر کــه تــازه متوجــه فریــاد شــده بودنــد ،ب هطــرف مریــم دویدنــد و پــدر بــه همــراه چنــد
نفــر دیگــر هــر چــه جس ـتوجو کردنــد کمتــر یافتنــد .لحظــات غمانگیــز و ترســنا کی بــود .همــه
مــردم آنجــا جمــع شــده بودنــد .غریــق نجــات و نیروهــای امــداد ســاحل هــم اطــاع یافتنــد و
آنهــا هــم شــروع بــه جس ـتوجو کردنــد .بــه شــب نزدیــک میشــدند و دیگــر نجــات حســین
شــبیه بــه یــک معجــزه بــود.
مــادر هــر چــه دارایــی داشــت ،بــرای دیــدن یــک لحظــه خندیــدن حســین مــیداد .ولــی
افســوس کــه دیگــر ایــن غفلــت و پشــیمانی جبرانــی نداشــت .صــدای قایــق تنــدروی نیروهــای
امــداد ســاحل ،نزدیکتــر شــد و باالخــره موفــق شــده بودنــد حســین را بیابنــد کــه دچــار خفگــی
شــده بــود.

آیــا بهتــر نیســت بــرای مراقبــت بیشــتر از کــودکان بــه مــادران توصیــه کنیــم تــا کــودکان خــود را
در هیــچ شــرایطی تنهــا نگذارنــد؟
والدیــن بایــد بداننــد کــودکان خردســال در معــرض خطــر ســقوط و خفگــی در آب هســتند.
یشــود در تمــام مکانهایــی کــه چــاه ،حــوض ،رودخانــه ،حتــی
کنجــکاوی کــودکان ســبب م 
لگــن یــا ظــرف حجیــم پــر از آب وجــود دارد ،بــه ســمت آن رفتــه و حوادثــی از قبیــل خفگــی
قشــدگی کــودک را تهدیــد میکنــد .آنچــه کارکنــان بهداشــتی میتواننــد انجــام دهنــد،
و غر 
نهــای
آمــوزش والدیــن ،همــکاری بــا دهیــاری و شــوراهای روســتا در زمینــه شناســایی مکا 
نهــا اســت.
نکــردن ایــن مکا 
پرخطــر و ایم 
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