




در گذشته 
آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند 

و برای شانس و اقبال و قضا و قدر 
نقش پررنگی قائل بودند

در حالیکه امروزه می دانیم 
همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند.
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هوالحکیم
مقدمه

کثر  حدا با  تا  کنیم  کمک  آنها  به  و  باشیم  داشته  سالم  فرزندانی  می خواهیم  ما  همه 
در  بویژه  مرگ  و  معلولیت  اصلی  علل  از  وحوادث،  سوانح  کنند.  زندگی  خود  توانایی 
کودک در داخل خانه و اطراف آن  کودکان باالی یک سال است. هر سال تعداد زیادی 
که عمدتا نیازمند دریافت خدمات پزشکی هستند. خوشبختانه  دچار حوادثی می شوند 
کارکنان بهداشتی و مراقبین کودک بویژه والدین هر یک به نوعی می توانند نقش کلیدی 

کودکان داشته باشند.    در محافظت از 
کودکان استان بر  کتابچه حاضر از طریق به نگارش در آوردن داستان های واقعی مرگ 
اثر سوانح و حوادث و تداعی آن در ذهن خواننده، تصمیم دارد حساسیت و مسئولیت 
در  والدین  به  دادن  گاهی  آ و  آموزش  نقش  به  کید  تا با  بهداشتی  کارکنان  در  را  پذیری 
از  محافظت  و  ایمنی  نکات  رعایت  به  را  والدین  و  نموده  تقویت  حوادث  از  پیشگیری 
زبان  از  کاش ها  ای  شدن  شنیده  شاهد  کمتر  شاید  تا  نماید  تشویق  دلبندشان  کودک 

خانواده های مصدومین و داغ دیده باشیم.         
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سناریوی مرگ بهاره )شهرستان بجنورد(
تاریخ فوت: 93/2/5   کودک: بهاره، 6 ماهه   نام و سن 

محل وقوع حادثه: تصادف در داخل شهر محل سکونت:  بجنورد _  شهر   
محل فوت: بیمارستان  علت فوت: تصادف _ ضربه مغزی  

خ داد؛ سبقت غیرمجاز خودروی کناری  در تصادفی که در داخل شهر )حوالی تاالر آسمان( ر
و ضربه به ماشین از قسمت پشت باعث مصدومیت شدید مسافران شده )شکستگی در 
که در آغوش سرنشینان صندلی پشت بوده  ناحیه قفسه سینه و ...( و شیرخوار 6 ماهه 
گذشت دقایقی در بیمارستان فوت  از  اثر شدت ضربه، دچار ضربه مغزی شده و پس  بر 

می کند. 

اقدامات پیشگیرانه:   
1. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از سبقت غیر مجاز 

کودک در خودرو  2. استفاده از صندلی    
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سناریوی مرگ آدرین )شهرستان بجنورد(
تاریخ فوت: 93/4/7   کودک: آدرین، 13 ماهه   نام و سن 

محل وقوع حادثه: منزل  محل سکونت: بجنورد - منطقه شهری 
محل فوت: بیمارستان  خ خیاطی  علت فوت: مصرف روغن چر

خ خیاطی را از کمد برداشته و مقدار کمی از آن  آدرین در عصر چهارم تیر ماه قوطی روغن چر
را خورده است، مادر سریع متوجه موضوع شده و کودک را به درمانگاه  می برد. پزشک بعد 
گر کودک همه روغن را مصرف می کرد نیز مشکلی برای  از معاینه کودک اظهار داشته  حتی ا
او پیش نمی آمد و جهت درمان او داروی خواب آور تجویز نموده است. بعد از مصرف دارو 
که فرزندش  کودک به خواب رفته و در روز 5 تیر ساعت 3 صبح مادر متوجه شده  در منزل 
که  تند تند نفس می کشد و به دنبال مشاهده این عالئم سریعا او را به بیمارستان برده 
بدلیل مشکل تنفسی بستری می گردد و بعد از 2 روز  در بیمارستان فوت می کند.  علت فوت 

کودک پنومونی شیمیایی به دلیل آسپیراسیون اعالم گردیده است. 

اقدامات پیشگیرانه: 
گذاشت. کودک نوپا را نباید در اتاق تنها   .1

کودکان باشد. ک باید دور از دسترس  2. وسایل خطرنا
قرار  نظر  تحت  مدتی  تا  می بایست  پزشک  معاینه  از  بعد  کودک   .3

گوشزد می شد.  می گرفت یا اینکه نشانه های خطر به والدین 
4. در صورت وجود عالیم جهت گرفتن عکس رادیولوژی ارجاع داده می شد.
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سناریوی مرگ یسنا )شهرستان بجنورد(
کودک: یسنا،  34 روزه    تاریخ فوت:93/8/26         نام و سن 

علت: مسمومیت با اپیوم محل سکونت: روستا                    محل فوت: منزل 

کودک تا شب قبل از فوت سالم بوده و مشکلی نداشته است و حوالی  مادر اظهار می دارد 
که بچه تنفس ندارد و فوت شده است.  صبح متوجه شده 

ک  )تریا مخدر  مواد  به  همگی  می کرد  زندگی  آنها  با  که  یسنا  مادربزرگ  نیز  و  پدر  مادر، 
مادر  همسایه ها،  و  اطرافیان  از  همکاران  پرس و جوی  بنابر  داشتند.  اعتیاد  شیشه(  و 
و  بیماری  به عدم سابقه  توجه  با  است.  داشته  را  نوزاد  به  ک  تریا قباًل سابقه خوراندن 
گونه عالیم دال بر بیماری در شیرخوار قبل از فوت، پزشک مرکز علت فوت  فقدان هر 
و  نداشته اند  محضری  عقد  والدین  ضمن  در  است.  کرده  اعالم  اپیوم  با  مسمومیت  را 
کند و پس  بارداری ناخواسته بوده و مادر در هفته 20 بارداری قصد داشته جنین را سقط 

کودک را بفروشد.   که سقط انجام نشده، تصمیم داشته  از این 

اقدامات پیشگیرانه: 
ک  1. آموزش به والدین در خصوص خودداری از خوراندن تریا

کودکان  به 
گاهی والدین و جامعه از عوارض شدید و غیرقابل جبران  2. آ

کودکان  مصرف مواد مخدر بویژه در مورد 
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سناریوی مرگ بنیامین )شهرستان بجنورد(
نام: بنیامین،  5 ماهه              تاریخ فوت: 93/10/30                محل سکونت: روستا 
محل وقوع حادثه:  منزل             علت فوت: اسپیراسیون            محل فوت: منزل        

گرم  کودک در 93/5/27 با وزن 870  کودک 17 ساله و این دومین فرزندش است.  مادر 
متولد شد و 1 ماه در بیمارستان بستری شد. افزایش وزن او خوب بوده و آخرین وزنش 
کودک مشکل خاصی نداشته، ولی دو روز قبل از فوتش  گرم بوده است.  کیلو و پانصد  پنج 
مقداری شیر باال آورده است. روز حادثه،  در حالی که مادر، بنیامین را برای مراقبت به خانه 
بهداشت می برد، کودک در بین راه استفراغ کرده و چون لباس هایش کثیف شده بود دوباره 
کبود شده و بعد از  کند و متوجه می شود کودک  به منزل برگشته تا لباس هایش ر ا تعویض 

کرده است.  آن فوت 

اقدامات پیشگیرانه: 
1. آموزش به والدین در خصوص  راههای پیشگیری از سوانح و حوادث  

کز بهداشتی درمانی و پزشک با  2. آموزش در زمینه عالیم خطر و مراجعه فوری به مرا
مشاهده عالیم خطر

3. زمانی که کودک استفراغ می کند او را در وضعیت مناسب  قرار داده تا از انسداد راه های 
گردد.  هوایی جلوگیری 

4. آموزش عالئم خطر و روش های پیشگیری از  زایمان زودرس به مادران باردار 
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سناریو مرگ مهدیه )شهرستان راز وجرگالن(
کودک: مهدیه    سن:23 ماهه    تاریخ فوت: 93/1/8     نام 

محل سکونت:روستا   محل وقوع حادثه: منزل     
محل فوت: بیمارستان  علت فوت: مسمومیت با نفت     

ظاهرا مادر کودک در زمین کشاورزی مشغول آبیاری و پدر  در همان حوالی مشغول ساختمان سازی 
ح  گفتۀ مادر کودک )مادر شر کودکان مشغول بازی بوده به  بوده اند و مهدیه در حیاط خانه با سایر 
که  را  که تشنه بوده بطری نوشابه  بیان می کند(، مهدیه  کودک  زبان همبازی های  از  را  جریان 
نفت داخل آن ریخته شده سر می کشد بعد از پنج دقیقه مادر کودک با جیغ همبازی های او متوجه 
گرفته و بالفاصله بطرف  را در آغوش  کودک  او دویده  بدی شرایط فرزندش می شود و به سمت 
مطب دکتر می رود. در آنجا رگ باز برقرار می شود و با آمبوالنس به بیمارستان اعزام می شود در 
می گیرد،  قرار  مراقبت  تحت  و  می شود  بستری  اورژانس  بخش  در  2ساعت  مدت  به  بیمارستان 
کودک حاضر می شوند  کامال بیهوش می شود. بالفاصله پرستارها بر بالین  کودک  بعد از 2 ساعت 
را به بخش مراقبت های ویژه منتقل می کنند، متاسفانه  او  انجام می دهند و  را  اقدامات احیا  و 
گر  ا بیان می کند  مادام  کودک  مادر  تاریخ 8 /93/1 فوت می کند،  در  از چند ساعت  کودک پس 

کنون زنده بود. احتیاط می کردم و نفت را در بطری نوشابه نمی ریختم شاید مهدیه ا

اقدامات پیشگیرانه:
1. از ریختن نفت،مواد سمی و شوینده ها در بطری ها و ظروف 

گردد   کی جددًا خودداری  مواد آشامیدنی و خورا
گیرد.  کودکان قرار  2. ظروف مایعات و مواد سمی دور از دسترس 

ک در ظروف و بطری های ایمن )child proof( نگهداری شود. 3. مایعات و مواد سمی و خطرنا
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سناریوی مرگ محمد پارسا )شهرستان راز وجرگالن(
تاریخ فوت: 24 /93/7  کودک: محمد پارسا، یک ماه و بیست و یک روز   نام و سن 

علت فوت: تصادف محل وقوع حادثه: جاده راز   محل سکونت: روستای اشتوت 
محل فوت: در راه انتقال 

کودک  کردن دفترچه  کودک ساعت 4 صبح برای مهر  در یکی از روزهای مهرماه والدین 
کرده و بعد از مهر  زدن  جهت ختنه وی به سوی مرکز بهداشتی درمانی حصارچه حرکت 
دفترچه به سوی بجنورد حرکت نمودند، بر اثر خواب آلودگی راننده نزدیک دوراهی راز 
خودرو واژگون شده، بعد از حادثه اورژانس 115 در محل حاضر شده و در راه اعالم می دارد 
که محمدپارسا فوت نموده و در نزدیکی تنگه ترکمن توسط پزشک مرکز معاینه شده و 

کرده است. کودک فوت  که  پزشک نیز تایید می کند 

اقدامات پیشگیرانه:
1. رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و سرعت مجاز 

2. آموزش به رانندگان در خصوص عدم رانندگی در مواقع خواب آلودگی و...

 

8 ...........



سناریو مرگ مهدیه )شهرستان راز وجرگالن(
تاریخ فوت:93/11/3  کودک: مهدیه، 36ماهه   نام و سن 

محل وقوع حادثه: منزل  خ   محل سکونت: روستای دویدو
محل فوت: منزل علت فوت: مسمومیت با مواد مخدر  

طی  می باشد.  رازوجرگالن  شهرستان  دویدوخ  روستای  کن  سا ماهه   36 دختر  مهدیه 
کودک اظهار می دارد فرزندش از یک سال پیش چندین  پیگیری های انجام شده مادر 
کودک هنگام بیدار شدن  مرتبه دچار تشنج )غش( شده است. در یکی از روزهای زمستان 
کودک را به مرکز بهداشتی درمانی می رسانند. پزشک پس  از خواب تشنج می کند، والدین 
با  گونه عالئم حیاتی ندارد و علت فوتش مسمومیت  که هیچ  از معاینات اعالم می دارد 

موادمخدر )والدین کودک معتاد هستند( می باشد.

اقدامات پیشگیرانه:
کودکان  ک به  1. آموزش به والدین در خصوص خودداری از خوراندن تریا

گاهی والدین وجامعه از عوارض شدید و غیر قابل جبران مصرف مواد مخدر بویژه  2. آ
کودکان  در مورد 

3. آموزش والدین در خصوص عالئم ونشانه های مسمومیت
کودکان واقدام به موقع  با اپیوم در 
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سناریوی مرگ کیوان )شهرستان راز وجرگالن(
تاریخ فوت: 93/6/24             کیوان، 22 ماهه   کودک:  نام و سن 

محل وقوع حادثه: جاده    محل سکونت: روستا    
محل فوت: در راه انتقال به بیمارستان                          علت فوت: تصادف     

کنند  مسافرت  گیفان  در  ایوب  زیارتگاه  به  می کنند  قصد  کیوان  خانواده   93/6/24 تاریخ  در 
ازدحام جمعیت،  زیارتگاه می شوند.به علت  کیوان، زن عمو و پسر عمو راهی  و مادر به همراه 
گرمای هوا  کودک در بغل مادرش به همراه سه نفر جلوی ماشین وانت سوار می شوند به علت 
راننده در محل پیچ  پایین بوده، در مسیر حرکت روبروی دبیرستان شبانه روزی باغلق  شیشه 
و  کند  حفظ  را  خود  تعادل  نتوانسته  ماشین،  جلو  قسمت  در  نفرات  زیاد  تعداد  دلیل  به  جاده 
کودک  رساندن  مسیر  در  و  شده  پرت  بیرون  به  جلو  شیشه  از  کودک  و  می شود  واژگون  ماشین 
گر راننده مقررات راهنمایی و رانندگی را  کودک فوت می کند. ا به مرکز بهداشتی درمانی باغلق 
از  بزرگ و جبران ناپذیر  به غم  این خوشی  بود شاید  راننده  کنار  نفر  و فقط یک  رعایت می کرد 

کودک تبدیل نمی شد. دست دادن 

اقدامات پیشگیرانه:   
گردد. کردن تعداد افراد بیشتر از ظرفیت اتومبیل جدا خودداری  1. از سوار 
کودک در اتومبیل متناسب با مرحله  2. با نصب صندلی حمایتی 

کودک از او در هنگام نشستن در اتومبیل محافظت شود.  رشد 
کودک  کودکان نوپا در صندلی مخصوص   .3

گیرند. رو به عقب قرار 
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سناریوی مرگ فاطمه )شهرستان فاروج(
کودک: فاطمه،  50 ماهه        تاریخ فوت: 93/1/17       محل سکونت: روستا نام و سن 

محل وقوع حادثه: روستا            علت فوت: خفگی               محل فوت: پارک محل زندگی

کن روستای برگر شهرستان فاروج می باشد. در یکی از روزهای فروردین  فاطمه دختر 50 ماهه سا
ج شده و مادرش به امور منزل  ماه فاطمه ساعت 10 به قصد رفتن به خانه مادربزرگ از منزل خار
بی حرکت  سرسره  روی  دخترش  دادند  اطالع  مادر  به  روستا  اهالی   11 ساعت  می کند.  رسیدگی 
گردن کودک است.  افتاده است. وقتی مادر به محل حادثه می رسد، مشاهده می کند طنابی دور 
گرفته  مادر با چاقو طناب را بریده و به فاطمه تنفس مصنوعی می دهد و بالفاصله او را در آغوش 
و با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان شهدای فاروج می برد. در بیمارستان علیرغم 45 دقیقه 
گزارش  خفگی  را  فوت  علت  پزشکان  می کند.  فوت  کودک  و  نمی آید  بدست  نتیجه ای   CPR
می کنند. در بهمن ماه سال 1392 مسئولین تعدادی وسایل بازی از قبیل تاب، سرسره و... در 
کودکان روستا جهت بازی با این وسایل به آن  محدوده ای از روستا جهت نصب قرار می دهند، و 
که پله های آن نصب  محل می رفتند، فاطمه هم جهت بازی به آنجا می رود و بر روی سرسره  ای 
که یک نخ پرس )که  نشده بود و فقط بر روی دیواری تکیه داده شده بود بازی می کند و از آنجا 
کودکان به سرسره وصل شده بود،  کشاورزی استفاده می شود( جهت باال و پایین آمدن  بیشتر در 

هنگام بازی دور گردن فاطمه حلقه زده و باعث خفگی او شد. 

اقدامات پیشگیرانه: 
کنار خود و حفاظت از او  کودک در  کودکان توسط والدین و توجه به حضور  1. مراقبت از 

2. رعایت اصول ایمنی و حفظ نکات ایمنی در نصب وسایل و ابزار بازی در پارک ها و شهربازی
3.  مسئولیت پذیری و توجه بیشتر شورا و دهیاری  روستاها در خصوص حفظ و رعایت نکات ایمنی 

امکانات رفاهی موجود در روستا و پیگیری جهت اطمینان از ایمن بودن آنها  
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سناریو مرگ مطهره )شهرستان فاروج(
تاریخ فوت: 93/5/25 کودک: 56 ماهه  سن  کودک: مطهره  نام 

محل وقوع حادثه: شهر ج  محل سکونت: شهر فارو
علت فوت: حادثه ترافیکی - خونریزی مغزی    محل فوت: بیمارستان

تابستان مطهره  از روزهای  کن شهر فاروج می باشد. در یکی  مطهره دختر 56 ماهه سا
ج شده و در مسیر بازگشت به  به همراه مادر و برادرش برای بازی در پارک، از منزل خار
گرفته  کودک خود را  منزل؛ به ناچار باید از عرض بزرگراه عبور می کردند، مادر دست دو 
ولی سرعت وسایل نقلیه باال بوده و دست مطهره در اثر برخورد با خودروسواری از دست 
ع  مادرش جدا شده و پس از تصادف پرتاب و به آسفالت برخورد می نماید. مادر در اسر
و  انجام می شود   CPR و  اولیه  اقدامات  فاروج می رساند،  بیمارستان  به  را  کودک  وقت 
بیمارستان  به  کودک  وجود  این  با  می نماید،  مغزی  مرگ  اعالم  بیمارستان  متخصص 
از چند  بعد  و متاسفانه  نبوده  نتیجه بخش  اقدامات درمانی  اما  اعزام می شود  بجنورد 

کودک اعالم می گردد. ساعت مرگ 

اقدامات پیشگیرانه:
کمربندی و بزرگراه ها کودکان در هنگام عبور از خیابان و  1. مراقبت از 
عرض  از  عبور  جهت  هوایی  پل های  ساخت   .2

غ و بزرگراه ها  خیابان در معابر شلو
3. حفظ سرعت مطمئنه توسط رانندگان در معابر 

کنترل اتومبیل  حوالی شهرها جهت 
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سناریوی مرگ پرستو )شهرستان مانه و سملقان(
تاریخ فوت:  93/4/18      کن: روستا  سا کودک: پرستو، 8 ماهه   نام و سن 

علت فوت: مسمومیت با اپیوم  محل فوت: بیمارستان   

پرستو در آبان ماه سال 92 در پی زایمان طبیعی با حال عمومی خوب متولد شد، مادر 
پرستو در 8 ماهگی کودک را با عالئم اسهال و تب به درمانگاه روستای محل سکونتشان 
کودک را مرخص  برده و پزشک مرکز درمانی برای پرستو داروی الزم را تجویز می کند و 
می کند. متاسفانه والدین پرستو برخالف دستورات پزشک، برای بهبودی زودتر فرزند 
کودک خود شدند و به ناچار با حال  که باعث بدتر شدن حال  ک دادند،  خود به او تریا
بسیار بد پرستو را به بیمارستان منتقل کردند ولی با و جود انجام تمام اقدامات الزم برای 

کودک جان سپرد.  نجات جان پرستو متاسفانه 

اقدامات پیشگیرانه:
ک بویژه درمورد کودکان  1. آموزش به والدین در خصوص عدم خود درمانی و مصرف تریا
به  عمل  و  کودکان  سالمتی  حفظ  برای  شدن  قائل  ارزش  جهت  والدین  به  آموزش   .2

دستورات پزشک.
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سناریوی مرگ بصیر )شهرستان مانه و سملقان(
تاریخ فوت: 93/4/4     کن: روستا  سا کودک: بصیر، 21 ماهه  نام و سن 

کشاورزی(   محل فوت: محل وقوع حادثه )زمین 
کتور(  گرفته شدن بوسیله ترا علت فوت: حادثه )زیر 

کشاورز هستند و یک فرزند دیگر  کن روستاست. والدین بصیر  کودکی 21 ماهه سا بصیر 
کار  هم دارند. در یکی از روزهای تابستان سال 93 بصیر به همراه والدین خود به محل 
را  کشاورزی  کار  مادر  و  پدر  و  می شود  بازی  مشغول  بصیر  می روند.  کشاورزی  زمین  در 
کار بوده  کتور مشغول  ترا با  که  کسی حواسش به بصیر نبود پدر بصیر  شروع می کنند و 
گهان  نا که  می دهد  ادامه  خود  کار  به  کتور  ترا کنار  خود  نوپای  کودک  حضور  از  غافل 
کتور با کودک می شود. خون از بینی و گوش کودک جاری می شود و در  متوجه برخورد ترا

محل حادثه جان می سپارد. 

اقدامات پیشگیرانه: 
1. مراقبت از کودکان توسط والدین و اطمینان از حضور کودک در محل ایمن و دور از خطر 

کودکان در هنگام بازی و رها نکردن آنها بدون مراقب  2. توجه و مراقبت از 
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سناریوی مرگ محمد یاسین )شهرستان مانه و سملقان(
کن: روستا    سا کودک: محمدیاسین، 15 ماهه      نام و سن 

تاریخ فوت: 93/6/12     علت فوت: سقوط از پلکان          محل فوت: بیمارستان  

که فاقد شرایط ایمنی  در تاریخ 93/6/12 هنگام عصر محمدیاسین در ایوان منزلشان 
با  و  پله ها سقوط می کند ولی ظاهرا صدمه ای نمی بیند  از  که  بود،  بازی  بوده مشغول 
بار  چند  و  می شود  بدحال  کودک  شب  می کند.  بازی  دوستانش  با  خوب  عمومی  حال 
استفراغ می کند، روز بعد محمدیاسین به بیمارستان انتقال داده می شود و در بیمارستان 
دو  از  بعد  متاسفانه  ولی  قرار می گیرد  با تشخیص خونریزی مغزی تحت عمل جراحی 

ساعت فوت می کند.

اقدامات پیشگیرانه:
1. رعایت نکات و اصول ایمنی در منزل و نصب نرده و حفاظ در ایوان و راه پله ها 

کودکان در هنگام بازی  2. توجه و مراقبت از 
کودکان و مراجعه سریع به پزشک  3. اقدام به موقع در هنگام بروز حادثه بویژه در 
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سناریو مرگ مهدیار  )شهرستان مانه وسملقان(
تاریخ فوت: 93/7/13     کودک: مهدیار، 25 ماهه         نام و سن 

محل وقوع حادثه: جلوی درب منزل محل سکونت: روستا   
محل فوت: بیمارستان    علت فوت: برخورد وسیله نقلیه با عابر       

منزل  درب  جلوی  سکونتش  محل  روستای  در  پاییز  فصل  روزهای  از  یکی  در  مهدیار 
خواهرزاده  سالمتی  حفظ  برای  می گذشت  آنجا  از  که  مهدیار  دایی  بود،  بازی  حال  در 
دایی  وقتی  می دهد.  تحویل  مادرش  به  را  او  و  می گیرد  آغوش  در  را  مهدیار  عزیزش، 
کرده و می دود تا همراه او  مهدیار خداحافظی می کند مهدیار نیز از غفلت مادر استفاده 
دایی  اما  رساند.  ماشین  به  را  خود  مهدیار  که  بوده  ماشین  بر  سوار  مهدیار  دایی  برود، 
اما  تا جا به جا شود  گرفته  و دنده عقب  بوده  کنار ماشینش بی خبر  از حضور مهدیار در 
کرده و به  گم  گرفته و با سروصدای اطرافیان، دست و پایش را  ناخواسته مهدیار را زیر 
کودک را زیر می گیرد، اطرافیان خیلی سریع مهدیار را  جلو حرکت می کند و برای بار دوم 
کسی بر نیامده و مهدیار در اثر شدت جراحات  کاری از دست  به بیمارستان رساندند ولی 

فوت نموده است. 

اقدامات پیشگیرانه:    
1.  مراقبت و کنترل کودکان و رها نکردن آنها  بدون مراقب مخصوصا 

کوچه و خیابان  در 
2. اطمینان از بسته بودن درب منزل جهت جلوگیری از 

کودک از منزل و حفظ شرایط ایمنی منزل. ج شدن  خار
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سناریوی مرگ کوثره )شهرستان مانه وسملقان(
تاریخ فوت: 93/10/10      محل سکونت: روستا      کوثره، 45 روزه     کودک:  نام و سن 

محل فوت: منزل         علت فوت: مسمومیت با اپیوم                

کوثره در یکی از روستاهای دور افتاده و محروم در آبان ماه سال 93 به دنیا آمد. مادر 
کوثره سومین فرزند خانواده بوده و حال عمومی  کوثره سواد خواندن و نوشتن نداشت. 
کردن  خوبی داشت. ولی در یکی از روزهای زمستان بی قرار می شود و والدین برای آرام 
کبود شده و قبل از رسیدن  کوثره  ک می دهند. در ساعت پنج صبح بدن  کودک به او تریا

به مرکز درمانی فوت می کند.

اقدامات پیشگیرانه: 
کودکان و مراجعه به  1. آموزش به والدین جهت ارزش قائل شدن برای حفظ سالمتی 

موقع به پزشک.
ک بویژه در خصوص  2. آموزش به والدین در خصوص عدم خود درمانی و مصرف تریا

کودکان 
گاه سازی والدین و جامعه از عوارض شدید و  3. آموزش و آ

جبران ناپذیر مواد مخدر 
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سناریو مرگ مانیا )شهرستان شیروان(
کودک: مانیا، 13 ماهه        محل سکونت: روستا                            تاریخ فوت: 93/5/27   نام و سن 
علت فوت:  بلعیدن جسم خارجی     محل فوت: بیمارستان  محل وقوع حادثه: منزل 

کودکش را با عالمت استفراغ به درمانگاه  برده و پس  در مورخه 93/5/6 مادر ساعت 4 بعدازظهر 
از ویزیت توسط متخصص اطفال و دریافت دستورات درمانی به منزل می برد، ولی ساعت 6:30 
بعداز ظهر بعلت بهتر نشدن وضعیت او، کودک را مجددًا به مطب متخصص اطفال می برد. ساعت 
10 شب دستور بستری داده می شود و به مدت 6 روز در بیمارستان بستری می شود و سپس والدین 
کودک را ترخیص نموده و او را به مطب متخصص اطفال در بجنورد می برند  با رضایت شخصی 
کودک تشخیص داده می شود و او را سریعًا به  که پس از انجام رادیوگرافی، وجود باطری در بدن 
کودک 6 روز در  ج نمودن باطری،  از عمل جراحی و خار کرده و پس  بیمارستان در مشهد اعزام 
به  از مراجعه  بعد  با حال عمومی خوب مرخص می شود. ولی 2روز  بیمارستان بستری و سپس 
کودک را سریعًا به بیمارستان برده، ولی در مورخه  کودک استفراغ خونی نموده و مادر  منزل مجددًا 

93/5/27 ساعت 9:30 در بخش اورژانس بیمارستان فوت می شود. 

اقدامات پیشگیرانه:
کودکان  ک در دسترس  1. قرار ندادن اسباب بازی خطرنا

کودک در حین بازی و اطمینان از ایمن بودن آنها  2. توجه و مراقبت والدین از 
کودک جهت انجام اقدامات بموقع  ح حال دقیق از والدین در زمان بستری  گرفتن شر  .3
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سناریوی مرگ امیرعلی )شهرستان شیروان(
کودک: امیر علی، 3 ساله       محل سکونت: روستا              تاریخ فوت: 93/7/13    نام و سن 

محل وقوع حادثه: منزل         علت فوت: سقوط از پله        محل فوت:بیمارستان       

در مورخه 93/5/17 کودک در آغوش مادر بوده و قصد داشتند از طبقه اول به سمت پارکینگ آمده 
که خودش از پله ها پایین رفته و درب  کودک از مادر درخواست می کند  و به بیرون از منزل بروند، 
پارکینگ را باز کند، مادر کودک را روی پله ها می گذارد. بعد از اینکه کودک چند پله به تنهایی پایین 
کودک بعد از سقوط هوشیار  کرده و سرش به لبه پله برخورد می کند،  می رود، از پله هفتم سقوط 
ولی بی حرکت بوده است و بالفاصله توسط والدین به سمت بیمارستان برده می شود. در میانه راه 
توسط اورژانس به بیمارستان گرگان منتقل می شود و در بخش آی سی یو بستری می شود. سپس 
بعلت خونریزی داخلی جراحی می گردد. بعد از عمل جراحی به مدت 6 روز بیهوش بوده و پس از 
گرفته و همچنان در بخش آی سی یو  آنکه بهوش می آید، یک جراحی دیگر بر روی مغز انجام 
ج  بستری می ماند. بعد از 3 ماه هوشیاری، بمدت 48 ساعت به کما می رود و بعد از اینکه از کما خار
می شود، طی یک جراحی شنت در کمر او قرار داده می شود و کودک در حین بستری در بخش دچار 
کودک  کلیه نیز می شود. بعد از یکماه از آخرین جراحی با جراحی دیگری شنت در سر  عفونت ریه و 
گذاشته می شود و نهایتا یک هفته قبل از فوت، کودک به کما می رود و در کما در تاریخ 93/10/14 

فوت می کند.

اقدامات پیشگیرانه: 
ک کودک در محل های خطرنا کافی والدین بر  1. توجه و نظارت 

مانند پله ها ...
کودکان نوپا  به هنگام پایین  کافی و رها نکردن  2. حمایت 

ک مشابه آمدن از پله ها و محل های خطرنا
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در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند 
و برای شانس و اقبال و قضا و قدر نقش پررنگی قائل بودند

در حالیکه امروزه می دانیم 
همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند.


