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ماه  روزهـــای  از  یکی  ظهر  از  بعد 

مبارک رمضان، خانواده امیرعلی، 

شــامــل پـــدر، مـــادر و مـــادربـــزرگ 

بــا خــودروی  ــرای مهمانی افــطــار  ب

شهرهای  از  یکی  راهــی  شخصی 

در  بزرگ  مادر  استان همجوارند. 

صندلی عقب نشسته و امیرعلی 

به همراه مادرش در صندلی جلو. 

پدر امیرعلی هم رانندگی می کند. 

واکسن  دیـــروز  همین  علی  امــیــر 

است.  کرده  دریافت  را  18ماهگی 

پدر امیرعلی بعد از یک روز کاری 

و خــســتــگــی، مــی خــواهــد هــرچــه 

زودتــر به مقصد برسد و تا پیش 

از افطار کمی استراحت کند. 

هنوز نیم ساعت از حرکت نگذشته 

که خودرو با سرعت باال به سرعتگیر 

متوجه وجود  دیر  راننده  می رسد، 

مانع می شود و به دلیل سرعت باال، 

کنترل خودرو را از دست می دهد و 

حادثه مرگبار شکل می گیرد. همه 

چیز در یک لحظه اتفاق می افتد. 

آغــوش مادر  این که در  با  امیرعلی 

قرار دارد از خودرو به بیرون پرتاب 

اورژانــس می رسد،  می شود. وقتی 

مــادربــزرگ فــوت کــرده و امیر علی 

هـــم بـــه دلـــیـــل شــــدت جـــراحـــات 

نــــدارد. در  مــســاعــدی  وارده حــال 

طول مسیر به سمت بیمارستان، 

کــودک شروع  بــرای  احیا  عملیات 

احیا  نیز  بیمارستان  در  می شود. 

ناموفق  اما تالش ها  ادامــه می یابد 

این  در  ماهه  امیرعلی 18  و  است 

حادثه جان خود را از دست می دهد. 

نکات آموزشی

کودک 	  از صندلی مخصوص  اتومبیل  در  حادثه،  هرگونه  از  پیشگیری  برای 

استفاده کنید.

صندلی عقب اتومبیل ایمن ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است.	 

نگه داشتن کودک در بغل خودتان روی صندلی جلو ایمن نیست. زیرا در صورت 	 

تصادف یا ترمز ناگهانی قادر به حفظ او نخواهید بود و ممکن است کودک 

از پنجره به بیرون پرتاب شود یا صورت او به داشبورد برخورد کند و له شود. 

اتومبیل به او شیر 	  درصورتی که کودک شما شیرخوار است هنگام حرکت 

ندهید زیرا در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی وزن شما روی کودک می افتد و 

باعث وارد آمدن آسیب به او می شوید.

مقررات 	  همه  که  شــود  تأکید  می کنند  رانندگی  که  خــانــواده  از  اعضایی  به 

راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و به تابلوهای راهنمای کنار جاده توجه کنند.

سناریوی مرگ کودک 18 ماهه

امیرعلی
زینب شیخ نصری

کارشنـاس برنـامـه کـودکان
 دانشگاه علوم پزشیک بوشهر

مینا فروردین
مربی مرکزآموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشیک بوشهر


