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در همه جوامع ،کودکان از آسیبپذیرترین افراد در برابر
حــوادث هستند .ارتقای سالمت کودکان از مهمترین
شاخصهای سالمت یک جامعه بوده و پیشگیری از وقوع
حادثه در کودکان ،مستلزم رعایت نکات ایمنی است.
کودکان قادر به درک خطرات پیرامون خود نبوده و در
برابر بسیاری از خطرات آسیبپذیری بیشتری دارند.
والدین و مراقبان کودک نقش مهمی در تأمین ،حفظ و
ارتقای سالمت و ایمنی کودکان دارند و برای ایفای چنین
نقشی باید از دانش و مهارت کافی برخوردار شوند.
وداعی تلخ با فرزند (سناریوی مرگ کودک 2ساله)
دهمین روزآذرمــاه ،ساعت  8صبح ،مادر طبق روال هر
روز به اتفاق  3فرزند خردسالش راهی زمین کشاورزی
شد ،غافل از اینکه زمــان ،آبستن حادثه ای تلخ برای
خانواده است .مادر به اتفاق کارگران ،کار خود را در
مزرعه آغاز کرد و کودکان هم ،دور از چشم مادر ،هرکدام
در گوشهای سرگرم بازی و شیطنتهای کودکانه بودند.
صابر 2ساله نیز مانند سایر کودکان مشغول بازی بود.
کم کم داشت ظهر میشد و پرتوی طالیی رنگ خورشید
در سراسر روستا گسترده شده بود .ناگهان کودک بزرگتر
سرآسیمه نزد مادر رفت و با فریاد و اضطراب خبر افتادن
صابر در گودال آب را داد! مادر سرآسیمه به سمت گودال
رفت اما کارگران ،پیکر بیحال صابر را از گودال محلول
کود مرغ که در مجاورت مزرعه تعبیه شده بود خارج کرده
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بودند .آنها صابر را در حالی که ترشحات کف آلود از

بینی و دهانش خارج میشد ،بهسرعت به خانه بهداشت
روستا بردند .در همان روز مامای پزشک خانواده مرکز
خدمات جامع سالمت نیز جهت انجام دهگردشی در
خانه بهداشت حضور داشت .با وجود اینکه عالیم حیاتی
در کودک دیده نمیشد ولی عملیات احیا توسط ماما بر
روی کودک انجام و با  115تماس گرفته شد .کودک را
به بیمارستان منتقل کردند اما تالشها نتیجهای نداشته و
مادر ناباورانه و به تلخی با پیکر بیجان فرزندش وداع کرد.
آسیبهای کودکان قابل پیشگیری هستند اگر در چنین
مواقعی:
1.1مادر یا مراقب کودک نظارت کامل داشته و تمام مدت
کام ً
ال مراقب کودک باشد.
2.2حصارکشی کامل در اطراف حوضچهها ،گودال ها و
استخرها انجام شود.
3.3آمــوزش و یادگیری اصــول مقدماتی احیا (عملیات
احیای پایه) به مراقبان کــودک به عنوان یکی از
اولویتهای آموزشی
4.4هرگز کودک را در کنار استخر یا حوض حتی برای
مدت کوتاهی تنها رها نکنید.
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