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سناریوی مرگ کودک
قصه تلخ »بشارت« 

سکینه مبشر

بهورز خانه بهداشت بشارت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد یوسف کودک 3ساله ای بود که پدرش کشاورز ومادرش خانه دار است.

ظهر روز اول تیرماه 97 پدر یوسف برای انجام کارهای کشاورزی با تراکتور قصد 

رفتن به زمین کشاورزی را دارد که یوسف متوجه رفتن  پدر می شود و می خواهد 

با پدرش برود. مادرش مانع می شود وکودک شروع به گریه و زاری می کند.  پدرش که گریه های یوسف رامی  بیند به 

همسرش می گوید یوسف را باخود می  برد وسوار برتراکتور وکنار دست خود می گذارد و به سمت زمین کشاورزی حرکت 

می کند. به مزرعه که می رسند، موقع رسیدن به زمین پدر مشغول کار با تراکتور می شود و یوسف هم سوار برتراکتور 

می ماند و چون زمین کشاورزی ناهموار بوده و دست انداز داشته است در یکی از دست اندازها یوسف تعادلش را از دست 

می دهد و سقوط می کند تا پدر متوجه شود و ترمز کند، یوسف به زیر چرخ می غلتد و زمانی که آمبوالنس می رسد او جان 

خود را از دست داده است.

شایداین اتفاق نمی  افتاداگر:

زمین کشاورزی محیط کارکشاورز 

محسوب می شود، بنابراین حضور 

کودکان هنگام کاردر زمین کشاورزی 

می تواند حادثه سازباشد.

اگرپدریوسف به گریه های فرزندش 

توجه نمی  کرد یا فرزندش را قانع 

می  کرد و خطر های احتمالی را در 

نظر می  گرفت.

مادر سرسختی بیشتری ازخود 
نشان می  داد و اجازه نمی  داد که 
کودک با پدر همراه شود.

ومتوجه رفتن پدر نمی  شد.بازی باخواهر دوقلویش بود با نظارت مادر، یوسف مشغول 

مداخله های انجام شده 
توسط بهورزجهت پیشگیری:

آموزش همگانی جهت پیشگیری
ازسوانح و حوادث برای کودکان


