
  پیشگیري از سوانح و حوادث در كودكان

كودكان آسیب پذيرترين افراد در برابر حوادث ھستند، ارتقاء سالمت كودكان از مھم ترين شاخص ھاي سطح سالمت يك جامعه بوده و 

  پیشگیري از وقوع حادثه در كودكان مستلزم رعايت نكات ايمني است. 

د ، بنابراين والدين و مراقبان كودك نقش مھمي در راه مي باشبا میزان باالي ناتواني نیز ھم ،حوادث دوران كودكي عالوه بر مرگ و میر

  تامین ، حفظ و ارتقاي سالمت و ايمني كودكان دارند. 

ھاي اصلي والدين و ساير مراقبان كودك است. در اين راستا  ي برنامه كودكان و يكي از مسئولیتپیشگیري از حوادث از بخش ھاي ضرور

در ھر بار مراقبت از كودكان در مراكز بھداشتي درماني آموزش پیشگیري از  ،بر اساس برنامه كشوري مراقبت ادغام يافته كودك سالم

  سوانح و حوادث به والدين داده مي شود. 

  حوادث غیر ترافیكي - ٢- حوادث ترافیكي -١دو نوعند :  حوادث 

  نكات كلیدي براي پیشگیري از حوادث ترافیكي : 

تا وقتي كه با صندلي تناسب داشته باشند بايد در صندلي مخصوص كودك رو به عقب قرار  ،سالگي ٢نوزادان و كودكان نوپا تا  .١

 گیرند. 

 سال بايد در صندلي عقب وسیله نقلیه بنشینند.  ١٣كودكان زير  .٢

 استفاده از دوچرخه و اسكیت بايد كاله ايمني مناسب بپوشند.  ھنگام كودكان  .٣

 باشید.  خود اتومبیل را مي بنديد ، مراقب انگشتان كودك بكه درزماني  .۴

 . نماییدخودداري جدًا از سوار نمودن كودكان در پشت وانت و وسايل نقلیه مشابه آن  .۵

  نكات كلیدي براي پیشگیري از سوانح و حوادث غیر ترافیكي : 

 ابزار و وسايل برقي را دور از دسترس كودك قرار دھید.  .١

 را روي میز داراي رومیزي نگذاريد چون كودك شما ممكن است آن را به طرف پايین بكشد. مايع داغ ظروف حاوي  .٢

 در ھیچ سن و سالي كودكان را در روروئك نگذاريد.  .٣

 براي پنجره ھا حفاظ و قفل ايمني قرار دھید.  .۴

 از قنداق كردن كودكان يا بستن شكم كودك به صورت محكم بپرھیزيد.  .۵

 برق ، نوارھاي پرده و كركره ھا را از نزديك تخت كودك ، محل خواب و محل بازي او دور كنید. سیم تلفن ، سیم  .۶

 كیسه پالستیكي يا بادكنك ھا را در اختیار كودك قرار ندھید.  .٧

 ا آنھا را در كابینت ھاي بسته و در طبقه باال نگھداريد. كلیه سموم را از خانه دور كنید ی .٨

در گذشته آسیب ھا را نتیجه يك تصادف مي دانستند و براي شانس و قضا و قدر نقش پررنگي قائل بوده اند! در حالي كه امروزه مي 

  دانیم ھمه آسیب ھا قابل پیشگیري ھستند. 
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