
• کودک را روی میز تعویض پوشک، تنها رها نکنید.

• میز تعویض پوشک با لبه های کناری بلند، روی زمین پوشک کودک را 

عوض کنید 

• تخت، ترازوی اندازه گیری نوزاد، میز تعویض پوشک، کاناپه افتادن ها 1 هفته تا 1  ماه

• تا درجه حرارت کمرت از 50° سانتیگراد گرم کنید، درجه حرارت را با آرنج 

چک کنید، درجه دمای متام مایعات را چک کنید

• دمای بطری )اجاق های مایکروویو(، بطری آب گرم، حامم سوختگی ها

• حامم مناسب و/ یا صندلی کمکی

• کودک را تنها رها نکنید

• حامم غرق شدگی

• از نگهداری طناب، حیوانات در اتاق خواب جلوگیری کنید

فاصله میان نرده  های گهواره: حداکرث 6.5 سانتی مرت، بدون بالشت

• طناب، گردنبند، نرده تخت، رضبه گیر پارچه ای، سکه، 

اقالم کوچک

اختناق

• سینه خیز رفنت

• غلتیدن به یک سمت

 2 تا 3 ماهگی

• هرگز یک صندلی خودروی روبه جلو مخصوص کودک را در یک خودرو 

که دارای کیسه هوای رسنشین است قرار ندهید

• صندلی خودرو تایید شده که متناسب با سن و وزن کودک است

• هرگز کودک را تنها در ماشین رها نکنید

• اگر کودک به صندلی خودرو متناسب با سن و وزنش محکم 

بسته نشده باشد، می افتد/ صدمه می بیند

خودرو

• دروازه کودک در باال و پایین پله ها، کودک بسته شده به کالسکه، گوشه 

های میزها

• میز تعویض پوشک، روروئک و پله ها، مبلامن، تخت، 

صندلی بلند

افتادن ها • هر چیزی که در دسرتس است برمی دارد

• در دهان قرار دادن

• غلت خوردن از پشت به شکم

 4 تا 6 ماهگی

• با کمک می ایستد

• بدون کمک می ایستد

• اشیاء کوچک را بر میدارد

• عمدا اشیاء را می اندازد

• همه چیز را ملس می کند

• طرز قرارگیری را تغییر می دهد

 نشسنت، سینه خیز رفنت، ایستادن

• از دسرتس قرار دادن اسباب بازی های دارای قطعات کوچک خودداری  9 تا 12 ماهگی

منایید

• اقالم کوچک )دکمه ها، پونزها، اسباب بازی ها(، موادغذایی 

کوچک )بادام زمینی(

اجسام خارجی

• سوکت های به برق وصل شده، روکش های ایمنی برای سوکت ها، 

نگه داری ایمن سیم و لوازم برقی

• سوکت ها، لوازم برقی و سیم های برق، سیم های رابطی که

به درستی وصل نشده اند

برق گرفتگی

• دور از دسرتس نگه دارید • اشیاء تیز و شکننده بریدگی ها

• صندلی خودرو مناسب متناسب با سن در صندلی عقب

• هرگز کودک را تنها در خودرو رها نکنید

• اگر کودک به صندلی خودرو متناسب با سن و وزنش محکم 

بسته نشده باشد می افتد/ صدمه می بیند

خودرو

• دروازه کودک در پله ها، اقدامات ایمنی پنجره، از قرار دادن صندلی در 

جلوی بالکن/ پنجره ها خودداری کنید، از کف پوش ضدلغزش استفاده 

کنید، مبلامن را ثابت کنید.

• پله ها، سبد خرید، مبلامن، پنجره ها، بالکن ها، تخت های 

دونفره، فرش، زمین بازی

افتادن ها • به تنهایی قدم برمی دارد و باال می رود، به سمت عقب 

حرکت می کند

• درحالی که ایستاده است پله ها را باال و پایین می رود

• رشوع به استفاده از فنجان و قاشق می کند

• برای تست کردن مزه و ملس کردن هر چیزی کنجکاو 

است

 18 ماهگی

• درپوش بخاری/ اجاق را بگذارید، دستگیره های ماهیتابه را به سمت 

داخل جمع کنید، مواد غذایی داغ را دور از دسرتس نگه دارید

• شیر آب داغ، اجاق   ها، قابلمه ها، اتو، دستگاه بخور، 

مایعات داغ

سوختگی ها

• هرگز کودک را تنها رها نکنید، در ارسع وقت او را با آب آشنا کنید • شنا کردن در استخر، آب های حجیم، حامم غرق شدگی

• خارج از دسرتس بگذارید کیسه های پالستیکی اختناق

• از دسرتس قرار دادن اشیاء دارای قطعات کوچک خودداری کنید )قطر 

اشیاء باید حداقل به اندازه یک توپ پینگ پونگ باشد(

• اشیاء کوچک در حفره های بدن 

)دهان، گوش ها، بینی...(

اجسام خارجی

• از رها کردن این اقالم خودداری منایید، آنها را در جایی امن به ارتفاع 

حداقل 1 مرت و 60 سانتی مرت نگهداری منایید

• داروها، لوازم آرایشی، محصوالت پاک کننده، حرشه کش ها، 

انواع توت ها، گیاهان سمی

مسمومیت

• ادای دیگران را در می آورد

• توضیحات ساده را درک می کند 

 24 ماهگی

• کودک را با حیوانات تنها رها نکنید، کودک را به ویژه هنگام رصف غذا از 

حیوانات دور نگه دارید.

• حیوانات شناخته شده یا ناشناس گاز گرفتگی

• کشوها و درها را باز می کند

• در ظروف را باز می کند

• دانه های تسبیح چوبی را نخ می کند

• سوال مطرح می کند

 3 سالگی
• لوازم را از پریز برق بیرون بکشید، از تجهیزات به درستی نگه داری کنید • لوازم برقی، سیم رابط قطع شده/ سیم های برقی که قطع 

شده اند

برق گرفتگی

• اشیائی را که امکان وارونه شدن آنها وجود دارد از دسرتس خارج کنید • اشیاء شکسته یا تیز، ماشین های چمن زن بریدگی ها

• صندلی خودرو مناسب متناسب با سن در صندلی عقب

• هرگز کودک را تنها در ماشین رها نکنید

• اگر کودک به صندلی خودرو متناسب با سن و وزنش محکم 

بسته نشده باشد می افتد/ صدمه می بیند

خودرو

• واژگان: امکان ارائه توضیحاتی به او در مورد خطرات وجود دارد

• ناحیه زمین بازی را بررسی کنید، لباس هایی را به تن کودک کنید که 

امکان دیده شدن وی هنگامی که در فضای بیرون است وجود داشته باشد

• آسانسور، گاراژها، خیابان ها، زمین های بازی، شنا کردن 

در استخرها

خطرات خارجی • کنجکاو است، کشف می کند

• خودش را با بزرگساالن یکسان تلقی می کند و ادای 

آنها را درمی اورد

• می خواهد کار را به تنهایی انجام دهد

 4 سالگی

• دروازه کودک در پله ها، اقدامات ایمنی پنجره، از قرار دادن صندلی در 

جلوی بالکن/ پنجره ها خودداری کنید، از کف پوش ضدلغزش استفاده 

کنید، پایین رفنت از یک رشته پلکان را به وی بیاموزید

• کاله کاسکت

• پله ها، پنجره ها، بالکن ها، تخت های دو نفره

• دوچرخه

افتادن ها

• از 3 و نیم سالگی یاد می گیرد حرارت اشیاء را حس کند، کربیت ها و 

فندک ها را دور از دسرتس نگه دارید

• کربیت ها، فندک ها، شمع ها، آتش بازی ها، اجاق ها،

قابلمه ها، کباب پزها

سوختگی ها

• هرگز کودک را تنها رها نکنید، در ارسع وقت شنا کردن را به وی 

بیاموزید، روی استخرهای واقع شده در فضای باز را بپوشانید.

• آب های حجیم، شنا کردن در استخرها غرق شدگی

• کودک را در محدوده دسرتسی به این اقالم رها نکنید، این اقالم را در 

جایی به ارتفاع حداقل 1 مرت و 60 سانتی مرت نگه دارید

• توضیح دهید که چرا نباید آن ها را خورد

• محصوالت پاک کننده، داروها، لوازم آرایشی، انواع توت ها، 

قارچ ها، گیاهان سمی

مسمومیت

• استقالل کودک افزایش می یابد

• منی تواند رسعت یک وسیله نقلیه را دقیق اندازه گیری 

کند

• خودش را با بزرگساالن یکسان تلقی می کند و ادای 

آنها را درمی اورد

 6/5 سالگی

• به قلمروی حیوانات احرتام می گذارد، هنگام نوازش کردن حیوان، به ویژه 

هنگام وعده های غذایی مراقب است.

• حیوانات شناخته شده یا ناشناس گاز گرفتگی

• از این ابزار در اتاق هایی که دارای آب هستند استفاده نکنید، جهت 

ایمنی برای سوکت ها درپوش بگذارید، لوازم را از دوشاخ بیرون بکشید

• سشوارها، دریل ها و سایر وسایل برقی برق گرفتگی

• دور از دسرتس نگه دارید • اشیاء تیز، قوطی ها، کاردستی و ابزار باغبانی بریدگی ها

• صندلی خودرو مناسب متناسب با سن در صندلی عقب

• هرگز کودک را تنها در ماشین رها نکنید

• اگر کودک به صندلی خودرو متناسب با سن و وزنش محکم 

بسته نشده باشد می افتد/ صدمه می بیند

خودرو

برخی نکات مفیدخطرات طبیعیعوامل کلیدی خطرسازویژگی های رشدسن

• از تنها گذاشنت کودک خود خودداری منایید
• الگوی خوبی برای او باشید

• کودک را به خاطر داشنت رفتار خوبش مورد ستایش قرار دهید
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این حرکت ممکن است باعث ایجاد ضایعات جدی در مغز گردد 

که می تواند منجر به معلولیت و یا حتی مرگ شود.

آیا گریه نوزادتان شام را عصبانی می کند؟

او را در تخت خوابش گذاشته و بروید فردی که به آن اطمینان دارید و یا یک فرد 

حرفه ای را صدا بزنید. 

موارد اورژانسی در خصوص وضعیت سالمت : 144

هرگز نوزاد خود را شدید تکان ندهید!

حادثه کودک

برنامه پیشگیری


