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ب دلبندانمان باشیم
 مراق

همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند: 

همه ما می خواهیم فرزندانی ســالم داشــته باشیم. هر سال 
تعداد زیادی کودک در داخل خانه واطراف آن دچار حوادثی 
می شوند که عمدتاً نیازمند دریافت خدمات پزشکی هستند.

 کودکان تا سنین 4تا5 ســالگی معنای خطر ومفهوم هشدار 
را متوجه نمی شوند. 

گروه ســنی زیر 4 ســال بیشــتر در معرض خطــر حوادث 

خانگی قرار دارند. شــدیدترین صدمات ناشــی از حوادث، 
مرتبط با سوختگی ها وســقوط از ارتفاع است. خوشبختانه 
والدیــن می توانند نقــش کلیدی در محافظــت از کودکان 
دلبندشان داشته باشــند. بنابراین حوادث از طریق افزایش 
آگاهی والدین، ایجاد بهبود در محیط خانه وایمنی بیشــتر 

محصوالت، قابل پیشگیری هستند. 
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 پیشگیری از سقوط کودکان 

کمتر از 2 سال
از بدو تولد تــا 3 ماهگی: وقتی کودک را در آغوش 
خود گرفته وراه می روید، اسباب بازی ها را کنار بگذارید تا به 
آن ها گیر نکنید ونیفتید. کودک را روی ســطوح مرتفع قرار 

ندهید، ممکن است با حرکت سقوط کند.
ازبدو تولد تا 9 ماهگی: اگر کــودک غلت می زند، 

پوشکش را روی زمین عوض کنید.
کودک 6 تا تــا 24 ماهه: اگر صندلی پایــه بلند یا 
کالسکه دارد، از مهارکننده های پنج نقطه ای استفاده شود تا 
نیفتد. جلو پله ها، ورودی های امن بگذارید تا نتواند باال برود. 
هرچیز باال رفتنی را از کنار پنجره بردارید تا کودک از آن باال 
نرود. اگر از اســباب بازی های بزرگ روی تخت خوابش باال   

می رود، آن ها را از روی تخت بردارید.

 پیشگیری از خفگی کودکان 
کمتر از 2 سال

کودکان به سادگی دچار خفگی می شوند زیرا دوست 
دارند برای شــناخت محیط اطرافشان اشیا را در دهان خود 
بگذارند وچون مسیر تنفســی باریکی دارند به راحتی دچار 

گرفتگی وخفگی می شوند.
از بدو تولد تا 12 ماهگی: در تخت خواب کودک از 

بالش نرم ولحاف پر استفاده نکنید.
کودک 10تا24 ماه: بند پرده های کرکره ای یا آویزی 

را باال گره بزنید تا هیچ گره یا حلقه ای آویزان نماند.
کودک 6 تا24 ماه: خوراکی هایــی که خیلی بزرگ 
هســتند یا شــکل های عجیب غریب دارنــد را به تکه های 

کوچکتر تقسیم کنید.
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پیشگیری از غرق شدگی کودکان 
کمتر از 2 سال

وقتــی در حال لذت بردن در اســتخر یا ســاحل دریا 
هستیم، به فکرآســیب های احتمالی نیستیم. در حالی که 
غرق شــدگی از علل شــایع مرگ کودکان 1 تا 4 سال است. 
کودکان می توانند در عمق کمتر از 3 ســانتی متر آب غرق 

شوند.
از بدو تولد تا 24 ماهگی: کــودک را در حمام تنها 

نگذارید.
کودک 10 تا 24 ماه: کنار حوض، پارک ها یا اســتخر 

کودکان را تنها نگذارید. 

پیشگیری از مسمومیت کودکان 
کمتر از 2 سال

مواد شــیمیایی مانند شــوینده های خانگی وداروها 
می توانند در کودکان ایجاد مســمومیت کنند. بیشترموارد 
مسمومیت ها شــامل مســمومیت با دارو، محصوالت پاک 
کننده خانگی ولوازم آرایشــی هســتند. کــودکان از روی 

کنجکاوی یا تشنگی آن ها را می نوشند.
کودک 7 تا 24 ماه: اگر کودک مــی تواند داروها را 

به دهان بگذارد، داروها را دوراز دسترس کودک بگذارید.
کودک 15 تا24 ماه: درب کمد، کابینت وکشوهایی 
که در آن دارو یا مواد شیمیایی نگه داری       می کنید، قفل کنید.
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پیشگیری از سوختگی کودکان کمتر از 2 سال

هر روز تعداد زیادی از کودکان در اثر ســوختگی جان 
خود را از دست می دهند. در کودکان با سنین پایین تر، بیشتر 
جراحات ناشی از ســوختگی با آب جوش، مایعات گرم وبخار 
است. اما در کودکان بزرگتر بیشترین احتمال جراحات ناشی 
از تماس مستقیم با شعله آتش است. کودکان مشغول بازی با 
کبریت وفندک غالباً آغاز کننده آتش سوزی در خانه هستند. 
آتش ســوزی های خانگی یکی از بزرگترین خطرات را برای 
کودکان به دنبال دارند وبیشترین علت حوادث منجر به مرگ 
در کودکان است.  کودکان دوســت دارند دنیای اطراف خود 
را کشــف کنند، بنابراین به سمت اشیا حرکت کرده وآن ها را 
دست می زنند ومی کشــند در نتیجه چیزی می ریزد وباعث 
سوختگی آن ها می شود. پوســت کودکان خیلی نازک تر از 

پوست شماست وبه سادگی تاول می زند.
از بــدو تولد تا 18 ماهگــی: وقتی مــی خواهید 
نوشــیدنی های داغ بخورید، اول کودک را پایین بگذارید بعد 

نوشیدنی تان را بردارید.
از بدو تولد تا 24 ماهگی: به یاد داشــته باشــید قبل 
از آوردن کــودک به حمام دمــای آب را تنظیم کنید. دمای 
مناســب آب حمام برای کودکان 37-38 درجه سانتی گراد 

می باشد.
 کودک 4 تا 24 ماه: مو صاف کن واتو ها را از دســترس 

کودک دور کنید.
کودک 7 تا 24 ماه: نوشیدنی های داغ، قوری یا کتری 

را از دسترس کودک دور کنید.
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پیشگیری از حوادث ترافیکی کودکان
همه کودکان در دو ســال اول زندگی برای مسافرت با 
اتومبیل بایستی طوری در صندلی کودک قرار گیرند که روی 
بچه به سمت عقب باشــد. اگر روی بچه به سمت جلو ماشین 
باشد درهنگام ترمز شدید  ســر کودک سر کودک به سرعت 
به جلو خم می شــود وچون عضالت سر وگردن کودک به حد 
کافی قوی نیســت ممکن اســت در تصادف گردن او آسیب 

ببیند. 
*زمانی که کودک دو ســاله شــد، می تــوان وضعیت 

صندلی را رو به جلو تغییر داد.
*بچه ها باید تا ســن 4 تا 5  ســالگی وتا  وزن حدود 18 

کیلوگرم از صندلی کودک استفاده کنند. 
*زمانی که قد کودک بــه حداقل حدود 1 متر و وزنش 
به حدود 20 کیلوگرم رســید، می تــوان او را در یک صندلی 
حمایتی همراه با کمربند گذاشــت تا کمربند اتومبیل جلوی 

سر وصورت کودک را نگیرد.
*کمربند ایمنی برای کودکان باالی 10 ســال با وزن  
30 کیلوگرم وبیشــتر وبا قدهای بلند تر از 145 ســانتی متر 

استفاده می شود.
همه کودکان زیر 13 ســال باید در صندلی عقب وسیله 

نقلیه بنشینند.
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توصیه هایی برای مراقبت از کودکان بیرون از خانه

*وقتی با کودک به خیابان می روید ممکن است جلوتر 
از شما به ســوی خیابان بدود، پس دســت کودک را نزدیک 

خیابان محکم نگه دارید تا خطری برایش پیش نیاید. 
*همیشه از ایمن ترین محل) خط کشی عابر پیاده، پل 
های روگذر یا زیر گذر( برای عبور از عرض خیابان اســتفاده 
کنید. هنگام عبور از خط کشــی عابر پیــاده، به رنگ چراغ 

مخصوص عابرین پیاده توجه کنید.
*وقتی در تاریکی می خواهید از خانه بیرون بروید، مطمئن 

شوید که عالوه  بر خود، کودکتان نیز لباس روشن بپوشد.
*ممکن است هنگام پیاده کردن کودک از ماشین اورا 

به خطر بیندازید، از درب ماشــین کنار پیــاده رو برای پیاده 
کردن کودکتان استفاده کنید.

*هنگام سوار شــدن به خودرو تحت نظارت بزرگترها 
باید اول کودکان ســوار اتومبیل شوند وبرای پیاده شدن اول 

بزرگترها پیاده شوند وبعد کودکان.
*هنگام بســتن درب خودرو مواظب باشــید، انگشت 

کودک الی درب اتومبیل گیر نکند.
در گذشــته آســیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و 
برای شانس اقبال وقضا وقدر نقش پررنگی قائل بودند، در حالی 

که امروزه می دانیم همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند.
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@ s a r e m h o s p i t a l n e w s
ins tagram.com/saremhosp i ta l
w w w . S a r e m h o s p i t a l . o r g
S a r e m i n f o 1 3 9 3 @ g m a i l . c o m

دفتر پرستاری - واحد آموزش
کد 9975-96003

تهران، شهرک اکباتان
انتهای فاز 3

کدپستی: 1396956111
تلفن : 4702 - 021 
فکس: 44670432


