سناریوی مرگ کودک
زینب جهاندیده
کارشنـاس سـالمت کـودکـان
دانشگاه علوم پزشکیجیرفت

حادثه اول  /بازیگوشی مرگبار

دکتر فرزانه صحافی
رئیس گروه سالمت نوزادان،کودکان و ترویج
تغذیه باشیرمادر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرور دوباره ماجرا

ریحانه دومین بهار زندگی خود را در کنار والدین خود

در این حادثه تلخ ،همه سهل انگاری متوجه مادرنیست.

آمدن فرزند دوم بودند و زندگی آرامی را سپری
بهدنیا
ِ
میکردند .در روز  ۱۱اردیبهشت ماه بارندگی قابل توجهی

با اینکه هنوز فصل گرما آغاز نشده و نیازی به استفاده
از کولر نبوده اما جریان برق کولر قطع نبوده است .کسی

داده بود و همگی مسرور بودند.

دچار اتصالی باشند .بارندگی زیاد شب گذشته و رطوبت

آغاز کرده بود ،خانواده سه نفره آنها شادمان ،منتظر

در محل زندگی آنها (چهلمنی از توابع قلعه گنج) رخ

بیتوجهی پدر یا سرپرست خانواده هم سهم زیادی دارد.

هم دقت نکرده است که سیمها یا بدنه کولر ممکن است

روز بعد ۱۲ ،اردیبهشت مــاه ،حــدود ساعت  10صبح،

باال سبب میشود برق بیشتری از بدنه کولر به محفظه

ریحانه که  6سال دارد نیز با ریحانه همبازی میشود.

دست میزند ،بالفاصله دچار برقگرفتگی میشود.

مادر ریحانه را به حیاط میبرد تا بازی کند .پسر دایی
چون ریحانه از چند روز قبل آبریزش بینی داشته ،مادر

برای آوردن دستمال کاغذی به داخل خانه می رود .وقتی
بر میگردد ،دخترش را میبیند که کنار محفظه فلزی که

کولر گازی در آن نصب شده روی زمین افتاده است! پسر

دایی ریحانه ،هراسان و در حالی که رنگش پریده میگوید
ریحانه در حین بازی به محفظه کولر دست زده و ناگهان
روی زمین افتاده اســت .مــادر همانطور شــوکزده و با

سروصدا ریحانه را بغل کرده و به درمانگاه میرساند .اما

گویا دیر شده است و کودک دیگر به زندگی بر نمیگردد.
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فلزی منتقل شود و زمانی ریحانه حین بازی به محفظه

اقدامهای پیشگیرانه
•بـررسـی وسـایـل بـرقـی در مـنــزل و اطـمـیـنـان از ایـمـنـی
اتصاالت آنها

•آمــوزش والدین در خصوص انتقال پریزهای برق به
سطوح باالتر در منزل

•آموزش خانوادهها درخصوص جمعآوری و ایمنسازی
سیمهای سرگردان و بدون محافظ وسایل برقی درمنزل

•کنترل مسیرانشعاب جریان برق وسیمکشیکولرهایآبی

حادثه دوم

بازهم استخر بدون حفاظ

در یکی از روزهــای گرم خرداد ماه ،مادر و

اعضای خانواده در زمین کشاورزی مشغول
تغذیه دامهایشان بودند.کودک به همراه
تنی چند از دوستانش در حال بــازی بود.

لحظهای والدین از کــودک غافل میشوند
و کــودک ســرگــردان به دنبال دوســتــان راه

افتاده و استخر بدون حفاظ مربوط به زمین

کشاورزی توجه او را به خود جلب میکند.
بعد از حدود نیم ساعت مادر متوجه غیبت

کودک شده و خانواده هراسان به دنبال او
میگردند.متاسفانه چند دقیقه بعد والدین
پیکر ب ـیجــان کـــودک را در اســتــخــر پیدا

میکنند .تا اورژانــس برسد ،عموی کودک

تا حــدودی عملیات احیا را انجام میدهد
اما تالشها بینتیجه میماند و کودک در
بیمارستان فوت میکند.

فراموش نکنیم اغلب خطراتی که کودکان

را تهدید میکنند ،ناشی از شیطنتها و

کنجکاویهایی است که برای آنها شیرین و

لذتبخش هستند .با کمی دقت و مراقبت
مستمر از کــودکــان مــیتــوان از بسیاری

از ســوانــح بـــرای کــودکــان پیشگیری کــرد.

اقدامهای پیشگیرانه
•حــصــارکــشــی ح ــوضه ــا و اســتــخــرهــای
کشاورزی

•رهــا نــکــردن کــودکــان ،حتی ب ــرای مدت
کوتاه

•ممانعت از بازی کردن کودکان در اطراف
استخرها

•آشنایی خانوادهها با اصول نجات غریق
واحیای قلبی وریوی
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