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برای  »عرفان«  خانواده  که  تعطیل  ــای  روزه از  یکی  در 

انجام کارهای مربوط به باغ، از شهر به روستای خود آمده 

بودند ناگهان پدر و مادر متوجه می شوند که از فرزندشان 

که  زنــی  ــراوان،  فـ ــوی  وج جست  از  پس  نیست.  خبری 

پایین تر از محل اسکان آن ها زندکی می کرد، بدن کودک 

را در جوی آب شناور می بیند!  این زن بالفاصله با صدای 

حادثه  وقوع  محل  با  متر  صد  چهار  حدود  که  را  من  بلند 

فاصله داشتم، فراخواند. تا رسیدن من  افرادی که در آن 

از  حیاتی  عالیم  هیچ  بدون  را  کودک  داشتند  حضور  جا 

آب خارج کرده و به اورژانس هم اطالع داده بودند.

با وجود استرسی که داشتم سعی کردم خونسردی ام را 

بود  پرستاری  دانشجوی  که  پسرم  همراه  به  کنم.  حفظ 

از  انجام دادیم. پس  را  اورژانس عملیات احیا  تا رسیدن 

گذشت20 دقیقه کودک شروع به تنفس کرد و زمانی که 

اورژانس در محل حضور یافت ضمن خرسندی از عملکرد 

ما اقدامات بعدی را انجام داده  و کودک  را به بیمارستان 

بیمارستان  در  کــودک  شدن  بستری  از  پس  رساندند. 

وضعیت او را پیگیری کردم. ظاهرًا حال عمومی او رو به 

بهبود بود.

متأسفانه  کودک نجات یافته از مرگ، پس از 5 روز به علت 

تشنج در بیمارستان فوت شد و همه ما را غصه دار کرد.

خاطر  به  را  آرامــش  عمر  یک  که  مــادری  و  پدر  کاش  ای 

اولویت  می دهند  دســت  از  دلبندشان  فرزند  آسایش 

زندگی را بر محافظت و سالمت کودک گذاشته بودند تا 

فعالیت های روزمره که پایانی برای آن نیست آن ها را از 

اولویت های زندگی  بازنمی داشت.

سناریوی مرگ کودک30ماهه

مصطفی سلیمانی
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