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با شعار حال خوش کودکی،رنگ خوش زندگی



آشنایی با حوادث و سوانح در کودکان 

واحد آموزش و ارتقای سالمت

بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار



.استماکشوردرکودکانپیشگیریقابلومیرمرگعلتمهمترینحوادثوسوانحباشیمداشتهیادبه

کمیندرهمیشهحوادثولی،باشدهمراهآرامشوایمنیباکودکشانرشدوزندگیکهدارنددوستهمه

ارفرازناتوانیوخطراتبهنسبتشناختعدم،اطرافازمحیطآگاهیعدمعلتبهسال6زیرکودکان.هستند

مراقبینوهابزرگترمابنابراین.شوندمیحادثهدچارزاآسیبعاملازخودنجاتیاخطرناکموقعیتاز

یعنینآپیامدهایکهدهدرخاتفاقاتیمامباالتیبییاوکوتاهیاثردردهیماجازهنبایدکههستیمکودکان

.شودگناهبیکودکانگیرگریبانمعلولیتورنجودرد



بهمربوطترافیکیغیرحوادثازناشیمیرومرگمیزانبیشترین

،جامدونیمهموادجامدباتنفسیراههایشدنبسته،شدگیغرق

قوطس،داروهایاموادبااتفاقیمسمومیتشعلهوداغموادباسوختن

اهانگیوحشراتخزندگانونیشدودوگازنتیجهدرخفگیارتفاعاز

باشدمیسمی



عمدهدنیادرمرگعلتپنجمینحوادثوسوانح

وبیمارستانهادروبستریمرگعلتترین

سالگی18تا1سنیندرمرگاصلیعلتهمچنین

.است



ب هنگام مسافرتهای درون و برون شهری امن ترین محل برای کودکان صندلی عق❑

.اتومبیل می باشد 

یمنی در بستن کمر بند ا. برای کودکان خردسال از صندلی مخصوص استفاده کنید ❑

.کودکان بزرگتر را فراموش نکنید

کودک خود را دور از وسایل نقلیه در حال حرکت ، جاده های ماشین رو و خیابان ها ❑

.نگه دارید

.هنگام رد شدن از خیابان حتی یک لحظه هم دست کودک خود را رهانکنید❑

تصادف و حوادث ترافیکی



.  یا پیاده شوندرو سوار کودکان همیشه از سمت راست خود ❑

.زمانی که در اتومبیل را می بندید ، مراقب انگشتان کودک باشید ❑

.اجازه دوچرخه سواری در خیابان را به کودک ندهید❑

هنگام سوار کردن کودک بر دوچرخه یا سه چرخه کاله ایمنی بر سر او ❑

لغ بگذارید و مطمئن شوید که وقتی کودک شما بر روی دوچرخه یک فرد با

.نشسته است ، ایمن از خطر سقوط است 



.کنیدخودروخودداریعقبصندوقووانتپشتوسیکلتموتورترکبرکودکانسوارکردناز❑

.نیاورندبیرونخودروازراخوددستوسرکودکانباشندمراقبوالدین❑

.کنیداستفادهکودکانمخصوصایمنیقفلازروخودعقبدرهایروی❑

.کنیدخودداریسیکلتموتورواتومبیلآمدورفتمسیردرکودکانکردنازبازی❑

.یدباشاومواظبدائم،استمروروعبورمحلیاروماشینهایجادهوخیابانهانزدیککودکبازیمحلاگر❑

عابرخطوط،گذرزیرپلهایازعبور:ازعبارتندخیابانازعبوربرایروشترینایمنبیاموزیدکودکانبه❑

.دیگربزرگسالفردیاپلیسکمکباخیابانازعبوروهواییهایپل،پیادهعابرچراغمحل،پیاده



سوختگی
ازشماستآغوشدرکودککهزمانیوکردنبغلهنگام❑

.دکنیپرهیزجداًسیگارکشیدنوداغچای،مایعاتنوشیدن

.گیردقرارآفتابمعرضدرطوالنیمدتبهنبایدکودک❑

چوننگذاریدرومیزیدارایمیزرویراداغمایعحاویظروف❑

.بکشدپایینطرفبهراآنشماکودکاستممکن



،پختحالدرغذایظروف)داغمایعاتمعرضدرراکودک❑

،سماور)سوزانندهوسایلو(جوشآبکتریوداغهایدیگ

.ندهیدقرار(...واتوتنور،،منقل،کرسی،اجاق،بخاری

.دهیدقرارمحافظپالستیکیدرپوشبرقپریزهایبرروی❑

دستتانمچرویبرراگرمآبحرارتدرجهکردنحمامازقبل❑

.نیستداغآبشویدمطمئنتاکنیدآزمایش



.دهیدقرارگازاجاقعقبهایشعلهرویراداردستهظروفغذاپختزماندر❑

رادیاتور،،بخاری،جوشآبکتری،داغماهیتابهمثلاستاجاقرویآنچهازراکودک❑

وفر،روشنسیگار،فندک،کبریت،آتش،گازاجاقگرمازا،وسایلواطو،دیواریبخاری

.نگهداریددورپزیخوراکهایچراغ

.دهیدقرارکودکاندسترسازدوررابرقیوسایلوابزار❑



واموشخدلیلبیرابرقکلیدنبایدکهبیاموزیدکودکانبه❑

.کنندروشن

کودکانهمراهبهآنهاتعمیروبرقیوسایلبازرسیاز❑

.بپرهیزید

.هیدندفشفشهوترقهازاستفادهاجازهکودکانبهوقتهیچ❑



.بگیریدزیرازراخوارشیرحملساک❑

ککودخصوصاً.نکنیدرها...ونیمکتومیزها،هاصندلی،هاتخت) حفاظوبدونبلندجاهایدرراخودکودک❑

.قراردادامنمحلیدربایدرازندمیغلتکهراسالیکزیر

استممکنزیراندهیدراشدهچیدههمرویهایرختخوابرویبرکردنوبازیرفتنباالاجازهکودکانبه❑

.شوندخودبازیهمکودکانوخودخفگیوآسیبموجب

.ودشمیکودکخوردنزمینباعثزیراباشدنداشتهوجودبرگشتههایلبهانداززیروفرشدرکنیددقت❑

سقوط



.بگذاریدمناسبوحفاظنردهبالکنوهاپلهراهباالوپایین❑

.بگذاریدپوشدرآنرویحتماًمنزلدرتنوریاوگودالگونههریاآبچاهوجودصورتدر❑

.کنیدثابتدیواربهپیچباراهاکتابخانهوهاقفسههاکابینت❑

.دهیدآموزشکودکبهراهاپلهازرفتنوپایینباال❑

.شودپیشگیریسقوطازتامتریکازکمترآنارتفاعاتاقدرتابنینیوتابازاستفادهصورتدر❑

وگردندوربهطنابپیچیدنخطرچوننگذاریدتنهاتاببرشدنسوارهنگامراسال5ازکمترکودکان❑

.داردوجودخفگی



خفگی و غرق شدگی
(نخوابانیدشکمبه).بخوابانیدپهلوبهراکودک❑

.کنیدپرهیزکودکشکمبستنمحکمیاکردنقنداقاز❑

بهمنجرمواقعبعضیدردادنشیرزماندرمادرآلودگیخوابزیرا.باشدهوشیارکامالًمادرشیردهیحیندر❑

.شودمیویخفگیباعثوگردیدهشیرخوارتنفسیراههایبستن

گرهککودگردندوربهآنهانواروبندویاباشدمیدارسوراخآنهابافتیادارندکشیالیافکههاییلباس❑

خفگیباعثوبخورندگرهدیگرجاهاییاکالسکهقالببهاستممکنچونخطرناکندکودکبرایخورندمی

.بشونداو



نگهباالاوراسرخواهیدمیاگر.شودخفهاستممکنزیرانکنیداستفادهبالشازسالیکزیرکودکبرای❑

.دهیدقرارتشکزیررابالشدارید

ازوردراآالتوزیوربادکنک،نایلونیهایکیسهوکوچکاشیاسایر،شوندهجداریزقطعاتبابازیاسباب❑

.دهیدقرارکودکدسترس

ینخبلندبندهایوریسمانوآویزوحلقهدارایهایبازیاسباب(...ولحاف،بالش،پتو)نرمرختخواباز❑

.نکنیداستفاده

اوبهونگهدارید(...ومخدرمواد،دودزاوسایل،سیگار)دودازعاریخودرووخانهدرکودکزندگیمحیط❑

.نمالیدنیزاوبدنندهیدورویمخدرمواد



یروبررختخوابریزشزیرانخوابانیدونگذاریدشدهچیدههمرویهایرختخوابکناردرراخودکودکهرگز❑

.شدخواهداوخفگیسببکودک

،غذابزرگهایتکهبلعیاکودکحلقبهغذاییموادپریدندلیلبهسالگیدوتاکمکیغذایشروعزماناز❑

،ینیزمبادام،پوستباآجیل،سفتمکیدنیهایشکالت:ندهیدقرارکودکاندسترسدررازیرغذاییمواد

...و،نباتآب،حبوباتهایدانه،بودادهذرت،کشمش،انگور،کرفس،هویجتکه،سوسیس،ذرت

وقعم.بخوردغذانشستهحالتدرکهکنیدتشویقراکودک.نکنیدتنهارهاخوردنغذاهنگامراکودکهرگز❑

.نگذاریداودهاندرچیزیگریهوخنده

.داردحفاظطرفهمهازفتانواطراشماساختماندرهاحوض،شنااستخرهایکهشویدمطمئن❑



ردرااودقتبه(توالتوتشت،سطل،بازیآبلگن،حماموان)استآبنزدیککودکوقتی❑

.نظربگیرید

.نگذاریدکودکاختیاردروبادکنکپالستیکیکیسه❑

.دهیدآموزشکودکبهراآبایمنیوقوانینشنا❑

.ندهیدکودکبهرابادیهایقایقوتیوپبابازیاجازه❑



مسمومیت
تی کلیه سموم وحشره کش ها ، فراورده های نفتی ، داروها و مواد شوینده و سفیدکننده ، مواد آرایشی و بهداش❑

. ، رنگ ها و حالل ها را در محلی امن با قفل مطمئن و دور از دید و دسترس کودک قرار دهید

. سموم و نفت را در بطری نوشابه ، شیشه مربا یا خوردنی های دیگر نریزید❑

.درا در ظروف مخصوص خود و یا در ظروف قابل تشخیص نگهداری کنی... مواد سمی ، محلولهای سفید کننده و❑

.در کابینت آشپزخانه را طوری طراحی کنید که قابل باز کردن توسط کودک نباشد ❑



.هستندمخصوصیشکالتهایداروهاوقرصهاکهنگوییدکودکانبههرگز❑

کپوشتعویضازبعدوکودکتغذیهازقبلخصوصبهومرتباًراخوددست❑

بشوئید

.بشوئید(شویندهمواد)صابونوآبباراهابازیاسباب❑

.ندهیدقرارکودکدیدمعرضدرواتاقکفرویراآلودهوخطرناکاشیای❑

انگیاهبرخیخوردن.کنیددورنوپاکودکاندسترسازراهاگلدانوگیاهان❑

.شودمیکودکانخطرناکوشدیدمسمومیتبهمنجرزینتی


