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چكيده

مقدمــه :ایمنــی مقولــه پیچیــدهای اســت کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا ســامت دارد،کــودکان بــه دلیــل ماهیــت کنجــکاوی و جســتجوگرانه
رفتارهایشــان خطرآمیــز بــوده و منجــر بــه آســیب و حتــی مــرگ آنهــا میگــردد .ایمنــی نگرشــی اســت کــه در رفتــار تأثیــر داشــته
و محیــط را تــا حــد ممکــن بــرای کــودکان ایمــن میســازد بهویــژه بــرای کــودکان زیــر  5ســال کــه نیــاز بــه مراقبــت بیشتــری
داردنــد .ایــن مطالعــه بــا تولیــد ابــزار کمــک شــایانی بــه ســنجش ایمنــی منــزل بــرای کــودکان بــه خانوادههــا نمــوده اســت.

روش کار :مطالعــه حاضرمقطعــی بــوده بــا تولیــد ابــزار خودســاخته بعــد از مــرور متــون ،نظــر متخصصیــن ،دلفــی و انجــام پایلــوت
ابــزار ســنجش ایمنــی منــزل بــرای کــودکان زیــر  5ســال را تدویــن نمــوده اســت .ایــن ابــزار در بیــن خانوادههــای منقطــه ایوانــک
بــا کمــک داوطلبیــن و بــا نــوآوری کارنامــه بازخــوردی بهصــورت جامعــه محــور انجــام گردیــده اســت.
يافتههــا :مطالعــه حاضرمنجــر بــه تهیــه چکلیســت  5حیط ـهای  84ســؤالی بــرای ســنجش ایمنــی منــزل بــرای کــودکان اســت کــه
نتایــج بهصــورت کارنامــه ایمنــی انفــرادی تنظیــم گردیــد.

نتيجهگيــري :ضــرورت ارتقــاء ایمنــی منــزل بــرای کــودکان و نیــاز بــه داشــتن ابــزار ســنجش کمــی وضعیــت ایمنــی از نیازهــای
جامعــه اســت کــه ایــن چکلیســت ارزیابــی ایمنــی تــاش نمــوده تــا حــد امــکان از جامعیــت و بومــی بــودن برخــوردار باشــد و
میتوانــد کمکــی بــرای سیاســتگذاران حــوزه ســامت در آمــوزش خانوادههــا بــرای ارتقــاء ایمنــی وکاهــش آســیب کــودکان
باشــد کــه بهصــورت عینــی مفهــوم ایمنــی را در حیطههــای مختلــف شــفاف نمــوده اســت.
گلواژگان :ایمنی ،کودک ،ابزار ،خطر ،خانوادهمحور

مقدمه

ایمنــی یــک حــق اساســی بشــری اســت و ارتبــاط مســتقیم
و تنگاتنگــی بــا ســامت دارد .در واقــع محیــط و رفتــار از
عوامــل اصلــی تأثیرگــذار بــر ایمنــی بــوده کــه بهطــور
مســتقیم و غیرمســتقیم بــر ســامت و وضعیــت رفاهــی بشــریت
تأثیرگــذار هســتند ( .)1ایمنــی مفهــوم پیچیــدهای اســت کــه
میتواندحیطههــای متنوعــی را در برگیــرد؛ برخــی ایمنــی را
بــه معنــی کنتــرل شــرایط خطــر ذکــر کــرده و از ســوی دیگــر
بــر اســاس دیــدگاه صاحبنظــران ایمنــی و امنیــت بــر مبنــای
هــرم نیازهــای بشــر ،از جملــه نیازهــای اولیــه و پایــه محســوب
میشــود (.)3 ,2در واقــع ایمنــی دوری از خطــر اســت .بنــا
بــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت ،ایمنــی دارای دو
بعــد متمایــز ذهنــی و عینــی اســت کــه در ایمنــی عینــی،
عــدم بــروز صدمــه و حادثــه مطــرح اســت و در بعــد ذهنــی آن،

درک و احســاس ایمنــی جــای دارد ( .)4از ســویی کــودکان بــه
دلیــل حــس کنجــکاوی نســبت بــه کشــف محیــط خــود ،در
معــرض خطــرات بســیاری قــرار دارنــد کــه قــادر بــه تشــخیص
آنهــا نیســتند و کوچکتریــن ســهلانگاری والــد در مراقبــت
میتوانــد منجــر بــه بــروز حــوادث جبرانناپذیــری بــرای
آنهــاشــود ( )5لــذا موضــوع ســامت و ایمنــی بایســتی
موردتوجــه و دقــت قــرار گیرنــد ( .)4آمارهــا نشــان دادهانــد
کــه هــر ســاله حــدود  1/2تــا 2میلیــون کــودک بــه علــت
حــوادث خانگــی مصــدوم شــده و یــا جــان خــود را از دســت
میدهنــد .در حالــی کــه آمــوزش ایمنــی و شــناخت آن در
جهــت اطمینــان از ایمــن بــودن فضــای خانــه میتوانــد از
بســیاری از ایــن حــوادث پیشــگیری کنــد .بنابرایــن بــا مراقبــت
از کــودکان ،یادگیــری نــکات ایمنــی در خانــه و محوطــه
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-1گــروه ســامت در حــوادث و بالیــا و فوریتهــا  ،دپارتمــان ســامت در بالیــا ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران .گــروه ســامت در بالیــا ،مؤسســه ملــی
تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -2رئيــس مرکــز تحقيقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت؛ دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران،
ایــران  -3عضوهیــات علمــی ،دانشــکده ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران .مرکــز تحقیقــات ارتقــاء ایمنــی و پیشــگیری از آســیب،
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران  -4دانشــجوی دکتــرای پژوهــش محــور؛ مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت ،دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی،
تهــران ،ایــران.
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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روش كار

ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی جامعهمحــور و
خانوادهمحــور اســت کــه در منطقــه ایوانــک کالن شــهر تهــران
انجــام شــده اســت .در مجمــوع مطالعــه حاضــر شــامل مراحــل
زیــر اســت -1 :مــرور متــون  -2طراحــی چکلیســت ارزیابــی
ایمنــی  -3تشــکیل تیمهــای داوطلــب محلــه تحتعنــوان
رضــاکاران  -4ارزیابــی ایمنــی منــازل منطقــه منتخــب توســط
خــود خانوادههــا  -5تجزیــه و تحلیــل و بازخــورد نتایــج ارزیابــی
بــه خانوادههــا در قالــب کارنامــه ابداعــی کــه نــوعآوری ایــن
مطالعــه میباشــد .منطقــه جغرافیایــی پژوهــش محلــه ایوانــک
در ناحیــه  7منطقــه  2تهــران واقــع در شــهرک غــرب تهــران
Cohort Study
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اطــراف آن میتــوان از وقــوع حــوادث بــرای کــودکان و حتــی
بزرگســاالن پیشــگیری کــرد (.)6
در واقــع حادثــه یــک رخــداد اســت ،امــا ایمنــی نیازمنــد
برنامهریــزی اســت .والدیــن و مربیــان کــودک بایــد از دانــش
و مهــارت کافــی برخــوردار شــوند تــا بتواننــد محیــط امــن و
بیخطــری را بــرای کــودکان بهویــژه گــروه ســنی زیــر  5ســال
کــه تــوان مراقبــت از خــود را ندارنــد فراهــم کننــد و میــزان
آســیب و حتــی مــرگ کــودکان را کاهــش دهنــد .عــاوه بــر
ایــن ،بزرگســاالن میتواننــد بــا فراگیــری و اجــرای اصــول
ایمنــی فــردی در زندگــی روزمــره خویــش ،بــه الگــوی مثبتــی
بــرای کــودکان و دانشآمــوزان تبدیــل شــوند .توجــه و دقــت
بــرای ایجــاد محیــط ایمــن از طریــق شناســایی مخاطــرات
احتمالــی و پتانســیلهای آســیبزا کــه میتوانــد ناشــی از
محیــط و حتــی رفتارهــای فــردی و اجتماعــی باشــد؛ امــری
قابلتوجــه اســت .بســیار مفيــد خواهــد بــود کــه ایــن اقدامــات
اصالحــی جهــت افزایــش ایمنــی منــازل بــرای کــودکان توســط
خــود افــراد جامعــه و بــا کمــک خانوادههــا انجــام گــردد تــا
خطــر را از محیــط کــودکان دور نمــوده و ســامت آنهــا را بــا
افزایــش ایمنــی محیــط آنهــا تــا حــد بســیار مرتفــع ســازد.
1
البتــه ایمنــی ابعــاد مختلفــی دارد همانطــور کــه موریــس
( )1998ایمنــی را متأثــر از دو عامــل محیطــی و رفتــاری دانســته
و عوامــل محیطــی را شــامل :مــوارد اجتماعــی ،فرهنگــی،
تکنولــوژی ،ســازمانی و فیزیکــی و عوامــل رفتــاری را شــامل
فــردی و گروهــی بیــان داشــته اســت ( )1همچنیــن پورصفــا
( )2011و همکارانــش عوامــل محیطــی متعــددی را در ایمنــی
و ســامت تأثیرگــذار بیــان داشــتهاند کــه از قبــل از تولــد در
دوران بــارداری ،دوران کودکــی و جوانــی تــا بلــوغ ســامت
کــودکان را تهدیــد میکنــد ( .)7ایــن مســئله گویــای ایــن
اســت کــه ایمنــی و رفتــار ایمــن بایســتی بهصــورت فرهنــگ
در بیــن خانوادههــا نهادینــه شــود .از ســوی دیگــر میتــوان
بــه اثــرات بیتوجهــی بــه مســئله ایمنــی کــودکان اشــاره نمــود
کــه ســالیانه منجــر بــه مــرگ تعــداد زیــادی اســت ،همانطــور
کــه مطالع ـهای در اســترالیا ،آســیب کــودکان را بهعنــوان یکــی
از مشــکالت حــوزه ســامت بیــان كــرده و اشــاره نمــوده کــه
تقریبـ ًا  280کــودک در نتیجــه آســیب میمیرنــد و اغلــب مــوارد
آســیبدیده کــودکان زیــر  5ســال هســتند؛ ایــن در حالــی اســت
کــه بیشتــر مــوارد مــرگ و آســیب را میتــوان بــا پیشــگیری،
تشــخیص خطرهــای بالقــوه بــرای کــودکان و کاهــش آنهــا را
هــم از نظــر كثــرت و هــم شــدت وخامــت کاهــش داد ( .)8در
واقــع چیدمــان وســایل و لــوازم منــزل میتــوان بــه گونــهای
تنظیــم گــردد تــا احتمــال خطــر را کاهــش داده و عامــل
تهدیدکننــده ایمنــی منــزل را بــرای کــودکان برطــرف نمــود.
در هــر منزلــی عوامــل بالقــوه خطــرزا و در عیــن حــال جــاذب
بــرای کــودکان وجــود دارد مثــل مــواد خطرنــاک ،پریزهــای

بــرق و غيــره کــه طبــق آمــار کمیســیون ایمنــی آمریــکا ،ســاالنه
 3900مــورد آســیبپذیری در اثــر حــوادث ناشــی از پریــز بــرق
در اورژانــس بیمارســتانها گــزارش میشــود .در حالــی کــه
بــا محافــظ پالســتیکی ،پریزهــای مقــاوم ،پوشــش مقــاوم و
اقدامــات ایمنــی میتــوان از بــروز صدمــات جــدی و مــرگ
کــودکان جلوگیــری بــه عمــل آورد (.)9
محققیــن رســیدن بــه ایمنــی مناســب و قابلقبــول در محیــط
خانــواده را کــه رکــن اصلــی اجتمــاع و محــل رشــد و پــرورش
کــودکان و جوانــان اســت ،امکانپذیــر ندانســته مگــر بــا آموزش،
پیشــگیری و رعایــت رفتارهــای ایمــن کــه توســط تمامــي افــراد
خانــواده صــورت پذیــرد (.)5رعایــت نــکات ایمنــی از جملــه
اســباببازی تختخــواب و محیــط خــواب کــودک ،مراقبــت
از غرقشــدگیهای خانگــی ،اســتفاده از نردههــای ایمنــی،
صندلیهــای پایــه بلنــد مخصــوص کــودکان ،کالســکههای
حمــل کــودک ،دور نگــه داشــتن کــودکان از مســمومیت و
ســوختگی ،دود دخانیــات از جملــه مــواردی اســت کــه بــرای
کــودکان بایســتی در نظــر گرفتــه شــود ( .)6ایــن مــوارد بیانگــر
ضــرورت داشــتن دقتنظــر و دیــد جامــع بــه حیطههــای
مختلــف فیزیکــی و رفتــاری مؤثــر بــر ایمنــی و کاهــش خطــر
میباشــد .همانطــور کــه مطالعــات دیگــر نشــان میدهــد
یکــی از مــوارد خطرآفریــن و آســیبزا بــرای کــودکان ســقوط
ایشــان هســت ( )12-10کــه ضــرورت توجــه والدیــن نســبت بــه
ارتقــاء ایمنــی منــزل جهــت ممانعــت از ایــن رخــداد را دو چنــدان
میکنــد .در یــک مطالعــه کوهــورت 2نیــز بــر ایــن مســئله تأییــد
نمــوده اســت کــه خانوادههــا و آموزشهــای ایشــان میتواننــد
کمــک شــایانی بــه کاهــش آســیبهای کــودکان داشــته باشــد
و ایمنــی منــزل را بــرای حفاظــت کــودکان فراهــم کنــد (.)13
ایــن در حالــی اســت کــه ابــزار جامعــی بــرای ارزیابــی وضعیــت
ایمنــی قســمتهای مختلــف منــزل بهصــورت منســجم و
مصداقــی موجــود نمیباشــد؛ لــذا مطالعــه حاضــر بــه طراحــی
چکلیســت مناســب ارتقــاء ایمنــی منــزل بــرای کــودکان زیــر
 5ســال و ارزیابــی آن بــا کمــک خــو ِد خانوادههــا و داوطلبــان
رضــاکار بهعنــوان تســهیلگران پرداختــه اســت.
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در ابتــدای چکلیســت نحــوه امتیازدهــی چکلیســت
مشــخص گردیــد ،بــه ایــن صــورت کــه بــرای پاســخ ســؤاالت
 4حالــت در نظــر گرفتــه شــده بــود؛ بــرای ســؤاالتی کــه مــورد
ایمنــی ذکــر شــده اص ـ ً
ا در منــزل رعایــت نشــده اســت (عــدد
صفــر) ،مــواردی کــه ایمنــی یــا وجــود دارد امــا موردتوجه نیســت
یــا در همــه قســمتهای منــزل آن ایمنــی لحــاظ نشــده اســت
(عــدد  ،)5ســؤاالت ایمنــی کــه در منــزل کامـ ً
ا لحــاظ شــده و
رعایــت میشــود (عــدد  )10بــه عنــوان باالتریــن امتیــاز بــه
ســؤال تعلــق میگیــرد .از مــادران در پرسشــنامه خواســته شــده
بــود کــه در مقابــل ســؤاالتی کــه بــا توجــه بــه ســن کــودک،
ســنخیتی بــا وی نداشــته مــورد (ن) را یادداشــت کننــد.
فــاز دوم کــه در واقــع شــروع فــاز اجرایــی کار بــوده اســت،
بــا سرشــماری خانوارهــای محلــه آغــاز گردیــد بــه دو منظــور
شــناخت خانوادههایــی کــه کــودک زیــر  5ســال داشــتند و
خانمهــای عالقهمنــد بــرای تشــکیل تیمهــای رضــاکار و
توجیــه ایشــان نســبت بــه هــدف طــرح .تیمهــای رضــاکار
(داوطلبــان) -بــه ایــن مفهــوم کــه ایــن افــراد تنهــا بــرای رضای
خــدا و عالقهمنــدی بــه بهبــود وضعیــت نســل آتــی تمایــل بــه
مشــارکت دارنــد -همزمــان برنامهریــزی و اجــرا گردیــد .بــا توجه
بــه جامعهمحــور بــودن ایــن پژوهــش ،مقــرر بــود کــه رابــط
بیــن محققیــن و خانوادههــا ایــن گــروه داوطلــب باشــند .لــذا
خانوادههــا بــر اســاس دسترســی جغرافیایــی بیــن  10رضــاکار
نهایــی تقســیم و تحت پوشــش قــرار گرفتنــد .زونکنهایــی برای
تکتــک خانوادههــا در دو رنــگ جهــت دختــر و پســر ،توســط
رضــاکاران بــرای تکتــک کــودکان خانوادههــا تهیــه گردیــد.
فــاز ســوم در واقــع تربیــت و آمــوزش رضــاکاران بــرای آشــنایی
بــا مفاهیــم و کمــک بــه خانوادههــا بــرای تکمیــل چکلیســت
بــوده بــا آمــوزش مباحــث ایمنــی بــه رضــاکاران آغــاز گردیــد.
چکلیســت ایمنــی در جلســهای آموزشــی بــرای رضــاکاران
توضیــح و آموزشهــای الزم مبنــی بــر اهمیــت موضــوع
ایمنــی ،میــزان خطــرات کــودکان تشــریح گردیــد و توضیحــات
خدمــت ایشــان داده شــد.
فــاز چهــارم انجــام پایلــوت بــود ،چکلیســت تنظیــم شــده
خودآمــوز طراحــی گردیــده بــود و توضیحــات الزم در ابتــدای
ســؤاالت درج گردیــده بــود .بعــد از چــک روایــی و پایایــی
چکلیســت ،بــه تعــداد  200خانــوار منطقــه ایوانــک تکثیرگردیــد و
در اختیــار رضــاکاران قــرار گرفــت تــا بــه دســت خانوادههــای تحت
پوشــش قــرار دهنــد و توضیحــات الزم را بــه ایشــان بدهنــد ،جهت
ســهولت کار فــردی در مرکــز کلینيــک رضــاکاران را همراهــی و
مســاعدت میکردنــد .رضــاکاران از طریــق شــبکه اجتماعــی
تلگــرام و تلفــن بــا یکدیگــر در ارتبــاط بودنــد و ســؤاالت یکدیگــر
را پاســخ میدادنــد و اگــر نکاتــی وجــود داشــت در اختیــار دیگــران
قــرار میدادنــد ،اگــر نیــاز بــه اطــاع بیشتــر بــود رضــاکاران
بــا تیــم پژوهــش تمــاس میگرفتنــد و پاســخ را بــه خانوادههــا
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بــوده اســت .ایــن منطقــه از نظــر جغرافیایــی از شــمال بــه
بلــوار ایوانــک غــرب ،از جنــوب بــه بزرگــراه شــهید همــت؛ از
شــرق :بلــوار شــهید فرحــزادی و از غــرب بــه اتوبــان یــادگار
امــام مجــاور اســت .ایــن محــدوده مســاحتی معــادل 3022
کیلومتــر مربــع را در بــر میگیــرد .ابــزار جم ـعآوری داده بــرای
ارزیابــی منــازل منطقــه نســبت بــه ایمنــی بــرای کــودکان بــا
پرسشــنامهاي كــه محقــق ســاخته؛ انجــام گردیــد .روش ایــن
مطالعــه در قالــب شــش فــاز انجــام گردیــده اســت.
در فــاز اول مــرور متــون در خصــوص ابزارهــای ســنجش
ایمنــی در پایگاههــای داخلــی و خارجــی بــه مــدت ســه
مــاه انجــام گردیــد .خاطرنشــان میگــردد بــا توجــه
بــه اقدامــات وزارت بهداشــت کشــور مبنــی بــر ســنجش
ایمنــی چکلیســتهای ایشــان نیــز بررســی گردیــد.
چکلیســتهای مذکــور تفکیــک ســنی نداشــته و در برخــی
مــوارد بومــی بــودن آن لحــاظ نگردیــده بــود .بــا توجــه بــه
نیــاز بــه بررســی سیســتماتیک و ارزیابــی جامــع از وضعیــت
ایمنــی منــزل بــا لحــاظ نمــودن تفکیــک ســنی ایــن مطالعــه
فازهــای زیــر را دنبــال نمــوده اســت .پــس از مــرور متــون،
جمعبنــدی ،ترجمــه و روایــی صــوری و محتــوا چکلیســت
بــا نظرســنجی از متخصصیــن حــوزه ایمنــی ،کــودکان بــه
بحــث و تبادلنظــر گذاشــته شــد ،ســؤاالتی کــه شــفافیت آن
مشــخص نبودنــد بازنگــری شــدند ،ســؤاالتی کــه متناســب بــا
فرهنــگ و بومــی کشــور ایــران نبودنــد حــذف شــدند؛ بهطــور
مثــال ســاختار اولیــه چکلیســت در قالــب ســؤال امــا در
بازنگــری بــه فرمــت جملــه اخبــاری تهیــه شــد ،چکلیســت
تهیــه شــده چندیــن مرتبــه توســط اســاتید و صاحبنظــران بــه
روش دلفــی 3مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت تــا بــه تأییــد نهایــی
ایشــان رســید .همچنیــن چکلیســت تنظیــم شــده بهصــورت
پایلــوت 4در بیــن ســاکنین منطقــه ایوانــک تهــران بهصــورت
تصادفــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و ســؤاالت نامفهــوم و
غیرکاربــردی کــه حــدود  17مــورد بودنــد اصــاح گردیدنــد .در
نهایــت پــس از  7مــاه چکلیســت نهایــی و مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .در واقــع فــاز اول بعــد از بررســی میدانــی ،کتابخانـهای
منجــر بــه تهیــه چکلیســت اولیــه گردیــد و بعــد از لحــاظ
نمــودن نظــر متخصصیــن ،بررســی دلفــی و مطالعــه پایلــوت
منجــر بــه تنظیــم چکلیســت  84آیتمــی گردیــد.
چکلیســت نهایــی شــامل  5حیطــه :شــرایط فیزیکــی بــا
 27ســؤال ،آشــپزخانه و مــواد خطرنــاک بــا  14ســؤال ،حمــام
و دستشــویی بــا  12ســؤال ،اســباببازی بــا  16ســؤال،
کمکهــای اولیــه و تلفنهــای ضــروری بــا  15ســؤال و در
مجمــوع چکلیســت مذکــور مشــتمل بــر  84ســؤال میباشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه چکلیســت خودآمــوز طراحــی گردیــده
بــود؛ نحــوه امتیازدهــی بــه هــر ســؤال در ابتــدای هــر جــدول
توضیــح داده شــده بــود.

نحوه امتیازدهی

ابزار خانوادهمحور برای ارزیابی ایمنی منزل ...
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ایــن پرسشــنامه  84آیتمــی مشــتمل بــر  5حیطــه اصلــی
میباشــد کــه ســؤاالت هــر حیطــه مجــزا بــوده و شــامل مــوارد
زیــر اســت.
-1شــرایط فیزیکــی منــزل [(بــرق ،روشــنایی ،گرما) ( /قفســه،
نــرده ،تخــت کــودک ،نردههــا ،پلههــا)] کــه شــامل 27 :ســؤال
 -2آشــپزخانه و مــواد خطرنــاک شــامل 14 :ســؤال -3 ،حمــام
و دستشــویی :شــامل  12ســؤال -4 ،اســباببازی کــه شــامل:
 16ســؤال و مــورد آخــر کــه کمکهــای اولیــه و تلفنهــای
ضــروری اســت مشــتمل بــر  15ســؤال بــوده اســت.

جدول  -1حیطهها و زیر حیطههای چکلیست ارزیابی ایمنی منزل برای کودکان زیر  5سال

حیطهها
شرایط فیزیکی منزل

آشپزخانه و مواد خطرناک
حمام و دستشویی
اسباببازی

زیرحیطهها

ایمنی قفسه ،نرده ،تخت کودک ،پله ،پنجره ،ایمنی برق روشنایی -گرما
نبــود تیــزی لبههــای وســایل ،تناســب میــز و صندلــی بــا ســن کــودک ،نصــب و اســتحکام وســایلی کــه قابلیــت
ســقوط دارنــد ،محافــظ تخــت و نردههــا ،عــدم احتمــال ســقوط اشــیاء ،دوری مــکان اســتقرار کــودک از وســایل
ســنگین و شــکننده ،شناســاگرهای دود ،اســتاندارد پریــز ،نــکات ایمنــی وســایل گرمایشــی و برقــی ،عــدم لغزندگــی
ســطوح ،ایمنــی دربهــا و غيــره
نــکات ایمنــی در زمــان پخــت و پــز ،مراقبتهــای اســتفاده از وســایل آشــپزخانه و ماشــینهای لباسشــویی،
ظــرف شــویی ،وســایل آشــپرخانه ،کمــد ،خوراکیهــا ،داروهــا
نــکات ایمنــی عــدم لغزندگــی ســطوح ،درب و پریــز ،ســینک دستشــویی ،وســایل الکترونیکــی ،وســایل خطرنــاک،
رفتارهــای پــر خطــر
ایمنــی اســباب بــازی ،رفتارهــای ایمــن ،مراقبتهــای خــاص ،تناســب اســباب بــازی بــا ســن کــودک ،مــکان
اســباب بــازی

کمکهای اولیه و تلفنهای ضروری شمارههای ضروری ،حداقلهای ابزار الزم در جعبه کمکهای اولیه در منزل

یافتههــا بیانگــر ( 96 )%48کــودک دختــر و (104 )%52
کــودک پســر بــوده اســت.مادران ایــن کــودکان  %25/5شــاغل
و بقیــه خانــهدار بــا  %80تحصیــات دانشــگاهی و پدرانــی
بــا  %74/5تحصیــات دانشــگاهی بودنــد .میانگیــن انحــراف
معیــار ســن مــادران ( )32/70± 4/63و پــدران (± 5/13
 )36/52در ایــن مطالعــه میباشــد .ســطح زیربنــا بــه ازاء هــر
نفــر بهعنــوان شــاخص اجتماعــی اقتصــادی در ایــن مطالعــه
 30/9 ± 13/31بــوده اســت .خانوادههــای مــورد مطالعــه %66
بُعدخانــوار کمتــر از  3نفــر و  %34بُعــد خانــوار بــاالی  3نفــر را
داشــتند.

کارنامه ایمنی منزل برای کودک

در ایــن کارنامــه حیطههــای ایمنــی ،در واقــع  5حیطــه

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

تعداد سؤاالت
27

14
12
16
15

ایمنــی بهصــورت مجــزا بررســی شــدند ،کــودکان در دو دســته
زیر6مــاه و بــاالی 6مــاه تقســیم شــدند و در بیــن گــروه خــود
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .ســؤاالت مرتبــط بــا ســن کــودک
در هــر حیطــه مشــخص گردیــد و تحــت عنــوان « تعــداد فقرات
در ارتبــاط بــا ســن کــودک» در کارنامــه درج گردیــد .میانگیــن
نمــره کــودک کــه معــدل وی در آن حــوزه میباشــد و از عــدد
 10محاســبه میگــردد ،در ســتون دوم ثبــت گردیــد .کودکانــی
کــه امتیــاز مشــابه داشــتند در ســتون « تعــداد مــوارد مشــابه»
آمــده اســت .همچنیــن رتبــه کــودک در بیــن همســاالن خــود
محاســبه گردیــد .در کارنامــه ایمنــی منــزل بــرای کــودک زیــر
 5ســال ،بــا اســتخراج مــواردی کــه ضعــف ایمنــی میباشــد،
توضیحــات مرتبــط بــا هــر حیطــه بــرای هــر کــودک ذکــر
گردیــده اســت.
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میرســاندند .طــی بازخــورد اکثریــت خانوادههــا چکلیســت
ایمنــی منــزل بــرای کــودکان شــفاف و گویــا بــوده اســت .توزیــع
و دریافــت چکلیســتها از  200خانــواده مذکــور ســه مــاه بــه
طــول انجامیــد.
فــاز پنجــم تجزیــه و تحلیــل چکلیســتهای خانوادههــا
بــود .دادههــای چکلیســت در نرمافــزار  SPSS17وارد شــدند
و میانگیــن و نمــرات ایمنــی منــزل بــرای تکتــک کــودکان
محاســبه گردیــد .ضعفهــای ایمنــی منــزل بــرای یکایــک
ایشــان اســتخراج گردیــد.
فــاز ششــم کــه جمعبنــدی نتایــج بــوده و در واقــع نــوآوری
تیــم پژوهــش در ابــداع کارنامــه ایمنــی بــرای کــودکان زیــر
 5ســال بــود .ایــن کارنامــه بــرای خانوادههــا بــا توضیحــات
اصالحــی ارســال گردیــد (جــدول .)2
جــدول  2شــامل ســر ســتونهای زیــر اســت ،حیطههــای
جــدول پرسشــنامه در یــک ســتون ،بــا توجــه بــه ایــن کــه
شــرایط منــزل بــرای کــودکان زیــر  6مــاه و بــاالی 6مــاه
متفــاوت اســت ،کارنامههــا بــرای دو گــروه بهصــورت مجــزا
تنظیــم گردیــد .ســؤاالت هــر حیطههــا متناســب بــا ســن
کــودک کــه در گــروه زیــر یــا بــاالی 6مــاه میباشــد شــمارش

و مشــخص گردیــده و ســتون آن «تعــداد فقــرات درارتبــاط بــا
ســن کــودک» مشــخص گردیــده ،ســتون میانگیــن از عــدد 10
بــرای کــودک محاســبه گردیــده اســت ،ســتون «تعــداد مــوارد
مشــابه» ،شــامل کودکانــی اســت کــه نمــره میانگیــن مشــابه
ایــن کــودک را از بیــن کــودکان رده خــود کســب کــرده اســت.
خاطرنشــان میگــردد مقالــه حاضــر جــزو پــروژه مــزدک
(محیــط زیســت دوســتدار کــودک) میباشــدکه در حوزههــای
دیگــر و پروژههــای دیگــری نیــز دنبــال میکنــد.

لیال محمدینیا و همكاران
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جدول  -2نمونه کارنامه ایمنی منزل برای یکی از کودکان

قفسه ،نرده ،تخت کودک،
پله ،پنجره

11

8/18

22

51-72

برق ،روشنایی ،گرما

8

8/75

32

20-51

آشپزخانه ،مواد خطرناک

14

8/57

16

52-67

حمام و دستشویی

11

6/82

7

80-86

اسباببازی

15

8/67

3

61-63

کمکهای اولیه

14

6/79

6

54-59

حیطه

توضیحات :والد گرامی لطف ًا موارد زیر را اصالح بفرمایید:

در زمینه ایمنی فیزیکی منزل

  ـپوشــش مناســبی بــرای لبــه و گوش ـههای تیــز در میــز و
صندلــی ،مبلمــان و ســایر وســایل در نظــر بگیریــد.
  ـوســایل بلنــد خانــه ماننــد کمــد ،جالباســی ،بوفــه ،کتابخانــه،
یخچــال کــه احتمــال ســقوط دارنــد بــه دیــوار نصــب و
محکــم کنیــد و لبههــای تیــز آنهــا را بپوشــانید.
  ـنحــوه بــاز شــدن تمامــي دربهــای منــزل بــه ســمت
بیــرون شــوند یعنــی (بــه ســمت خودتــان درب بــاز شــود)
نــه بــه ســمت داخــل (بهویــژه درب حمــام و دستشــویی)
تــا اگــر کــودک اتفاقــی برایــش ُرخ داد بــه راحتــی بتوانیــد
وارد آنجــا شــوید و کــودک پشــت درب گیــر نیفتــد.
  ـمنــزل را مجهــز بــه شناســاگر دود ،حــرارت و سیســتم
هشــداردهنده حریــق کنیــد تــا در صــورت آتشســوزی
سیســتم هشــدار دهــد.
  ـســرامیکهای منــزل را بــا موکــت پوشــانده یــا بــرای ثابــت
کــردن فــرش و لیــز نخــوردن آن بــر روی ســرامیک جهــت
عــدم آســیب کودکتــان از ترمــز فــرش اســتفاده کنید.

در زمینه افزایش ایمنی آشپزخانه

  ـدر هنــگام پختوپــز دســته قابلمــه همــواره بهطــرف
پشــت اجــاقگاز برگردانیــد تــا دور از دســترس کــودک باشــد
  ـبــرای منــزل حتمــ ًا یــک کپســول خاموشکننــده آتــش
مثـ ً
ا کپســول پــودر و گاز تهیــه کنیــد ،نحــوه کار بــا آن را
آمــوزش ببینیــد و حتم ـ ًا آن را در دســترس بگذاریــد

در زمینه افزایش ایمنی حمام و دستشویی

  ـســطح زمیــن ،کاشــیهای کــف حمــام و دستشــویی
لغزندگــی نداشــته باشــند.
  ـدرب توالت فرنگی بسته باشد.
  ـدر صــورت اســتفاده از توالــت فرنگــی ،ســایز متناســب
کــودک شــما موجــود باشــد یــا از درب تبدیلکننــده
اســتفاده کنیــد.
  ـکلید و پریز را بیرون از دستشویی نصب کنید.

برای بهبود این موضوع
لطف ًا به نکات پایین
جدول توجه فرمایید

در زمینه افزایش ایمنی اسباببازی:

  ـاز خمیرهــای بــازی بــا رنــگ طبیعــی اســتفاده کنیــد و
اســباببازیهایی کــه رنــگ ثابــت دارنــد.
  ـاجــازه ندهیــد کــودک شــما از قیچــی تیــز اســتفاده کنــد،
مگــر ایــن کــه قیچــی ایمــن و دارای محافــظ پالســتیکی
باشــد و شــما بــر او نظــارت داریــد.

در زمینه جعبه کمکهای اولیه

  ـدر جعبــه کمکهــای اولیــه حتمــ ًا آیشــیلد یــا پوشــش
چشــمی محافــظ چشــم را قــرار دهیــد.
  ـحداقل  3عدد باندپیچی سهگوش در آن قرار دهید.
  ـگیرههــای ایمــن بــرای باندپیچــی ســهگوش داشــته
باشــید.
  ـاســپیلینت آلومینیومــی (آتــل) کوچــک بــرای بیحرکــت
کــردن انــدام آســیبدیده تهیــه کنیــد.

بحث

توجــه بــه ایمنــی و ارتقــاء آن در منــزل تأثیــر زیــادی در
کاهــش صدمــات کــودکان دارد .شناســایی عوامــل خطــر و
مهــار آنهــا نــه تنهــا از آســیبهای جــدی بلکــه مرگهــای
ناگــوار کــودکان زیــر  5ســال را کــه بــه مراقبــت بیشتــری
نیــاز دارنــد را تــا حــد زیــادی مهــار میکنــد .ایــن مطالعــه بــا
طراحــی چکلیســت ایمنــی منــزل طراحــی شــده ،مشــتمل بــر
 84ســؤال بــه ارزیابــی وضعیــت ایمنــی منــازل بــرای کــودکان
زیــر  5ســال در محلــه ایوانــک ،نشــان داد کــه وضعیــت
ایمنــی منــزل بــرای کــودکان نیازمنــد برنامهریــزی ،آمــوزش
و مداخلــه بیشتــر اســت .چکلیســت تنظیــم شــده مذکــور
بهصــورت خودآمــوز بــود و بــا توجــه بــه بازخــورد والدیــن در
بردارنــده نــکات آموزشــی مفیــدی بــرای ایشــان بــوده اســت.
تکمیــل پرسشــنامه ،خــود کمــک شــایانی بــه ارتقــاء دانــش و
نگــرش والدیــن بــوده اســت کــه برخــی بــه صراحــت آن را
مطــرح نمودنــد .بــه گفتــه یکــی از والدیــن «ســؤاالت خوبــی
مطــرح شــده بــود تاکنــون محیــط را اینگونــه مــورد بررســی
قــرار نــداده بــودم ،خیلــی چیزهــا را از ایــن چکلیســت یــاد
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در ایــن مطالعــه ابــزار ایمنــی منــزل بــرای کــودکان در پنــج
Maurice
Henly
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5
6

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

مطالعــه حاضــر نمونــهای از اقــدام خانوادهمحــور بــ ه
منظــور ارتقــای ایمنــی منــازل بــرای کــودکان زیــر  5ســال در
یــک منطقــه تهــران میباشــد کــه میتوانــد الگویــی بــرای
دیگــر مناطــق نیــز باشــد .چکلیســت تهیــه شــده میتوانــد
منبــع آموزشــی خودآمــوز مناســبی بــرای خانوادههــا بــوده
و کمــک شــایانی بــه شــهروندان در ارتقــاء وضعیــت ایمنــی
منــزل بــرای کــودکان در راســتای برنامههــای خودمراقبتــی
ســامت باشــد .ابــزار تنظیــم شــده مفاهیــم ایمنــی را
بهصــورت انتزاعــی دســتهبندی نمــوده کــه راهنمــای مؤثــری
بــرای برنامهریــزان و تصمیمگیــران حــوزه سیاســتگذاری
ســامت و متولیــان گــروه ســنی کــودکان در مداخــات آتــی
خواهــد نمــود.

محدودیتها

از محدودیتهــای مطالعــه اولویــت نداشــتن مســئله ایمنــی
در جامعــه ،چالشهــای اقدمــات مردممحــور و هماهنگیهــای
بینســازمانی از منظــر اجرایــی بودنــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه
اهمیــت موضــوع مکــرراً بیــان شــده امــا مطالعــات نــادری در
خصــوص اقدامــات اصالحــی و ارتقــای ایمنــی بهویــژه مــوارد
بومــی موجــود میباشــد.

تشكر و قدرداني

از مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت مرکز
کلینيــک قــدس و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد پزشــکی تهــران
بهخاطــر حمایتهــای مالــی و همــکاری ایشــان؛ صمیمانــه
تشــکر و قدردانــی داریــم .همچنیــن بــر خــود الزم میدانیــم
از تمامــي داوطلبــان مردمــی محلــه ایوانــک کــه تحــت عنــوان
رضــاکار بــا مجموعــه پژوهشــی مــزدک همــکاری داشــتند،
تقدیــر و تشــکر نماییــم.
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گرفتــم» ،مــادری دیگــر میگفــت « ایــن چکلیســت خیلــی
خــوب بــود بــا توجــه بــه کامــل و جامــع بــودن ایــن پرسشــنامه
بهنظــر نمیرســد موضوعــی مغفــول واقــع شــده باشــد».
مطالعــه موریــس )1998( 5ایمنــی را متأثــر از دو عامــل
محیطــی و رفتــاری دانســته ( ،)1ایــن مطالعــه نیــز نشــان داد
کــه رفتــار والدیــن و محیــط خانــه نقــش بهســزایی در کاهــش
خطــر کــودکان دارنــد و همســو بــا مطالعــه هنلــی)2007( 6
( )8و دیزجــی ( )5( )1382آمــوزش بهویــژه آمــوزش والدیــن
میتــوان میــزان آســیب کــودکان را کاهــش داد و ایمنــی را
ارتقــاء داد .مطالعــه پورصفــا ( )7( )2011اشــاره خوبــی بــه ایمنــی
در طــی دوران مختلــف نمــوده اســت امــا کمتــر مصداقــی بــه
توضیــح مــوارد پرداختــه اســت و بــه صــورت مصداقــی بــرای
خانوادههــا شــفاف نکــرده اســت.
مطالعــه حاضــر مــوارد ایمنــی منــزل را در قالــب  5حیطــه
فیزیکــی ،آشــپزخانه و مــواد خطرنــاک ،اســباببازی ،حمــام
و دستشــویی ،کمکهــای اولیــه بهصــورت مجــزا و بــا
ســؤاالت شــفاف بــا رویکــرد آموزشــی بــه مخاطــب پرداختــه
اســت ،در حالــی کــه کریمیــان تنهــا بــه نــکات خــوب ایمنــی
اســباببازی ،تخــت خــواب و محیــط خــواب کــودک،
اســتفاده از نردههــای ایمنــی ،صندلیهــای پایــه بلنــد
مخصــوص کــودکان ،کالســکههای حمــل کــودک ،دور نگــه
داشــتن کــودکان از مســمومیت و ســوختگی ،دود دخانیــات ()6
پرداختــه اســت امــا بهصــورت ســاختارمند و سیســتماتیک بــه
مــوارد خطرآمیــز و چگونگــی مداخلــه و حــذف آنهــا نپرداختــه
اســت.
از نقــاط برجســته ایــن مطالعــه وجــود رابطیــن رضــاکار بــا
خانوادههــا بــوده اســت ،تیــم پژوهــش مســتقیم بــا خانوادههــا
در ارتبــاط نبــوده و خــود مــردم محلــه مجریــان طــرح بودنــد.
همچنیــن اقــدام نوآورانــه تدویــن کارنامــه ایمنــی انفــرادی
بــرای خانوادههــا ،جهــت بازخــورد و ارايــه دســتورالعمل پیوســت
اصالحــی جهــت انجــام مداخلــه خــود خانوادههــا در کاهــش
مــوارد ُپرخطــر منــزل بــوده اســت .پژوهشــگران بهصــورت
مســتقیم در انجــام کار مداخلــه نداشــته بلکــه نقــش نظارتــی
و تســهیلگری را ایفــا میکردنــد و امــور توزیــع ،توضیــح و
آمــوزش ،بازخــورد همــه از طریــق رضــاکاران بــا خانوادههــا
انجــام گرفــت .رضــاکاران هــر جــا نیــاز بــه کمــک و افزایــش
مهارتــی داشــتند بــه راحتــی بــا تیــم پژوهــش ارتبــاط برقــرار
میکردنــد و اطالعــات و آموختههــای خــود را در اختیــار
خانوادههــای تحــت پوشــش خودقــرار میدادنــد .از دیگــر
اقدامــات انجــام شــده بهکارگیــری شــبکههای اجتماعــی بــرای
تســهیل ارتباطــی رضــاکاران بــا خانوادههــا بــوده اســت.

حیطــه فیزیکــی ،گرمایشــی ،سرمایشــی ،آشــپزخانه ،حمــام و
دستشــویی ،اســباببازی ،جعبــه کمکهــای اولیــه در قالــب 84
ســؤال بســته بهصــورت خودآمــوز تنظیــم گردیــد .چکلیســت
تنظیــم شــده از طریــق رابطیــن رضــاکار کــه دورههــای آمــوزش
دیــده را فــرا گرفتنــد در دســترس خانوادهــا قــرار داده شــده و
بعــد از تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی وضعیــت ایمنــی تکتــک
کــودکان منطقــه منتخــب بهصــورت کارنامــه بــه خانوادههــا
بازخــورد داده شــده اســت .اقدامــات جامعــه و خانوادهمحــور از
مؤثرتریــن گامهــای حــوزه ســامت بهویــژه ایمنــی کــودکان
میباشــد؛ هرچنــد اقدامــات خوبــی در زمینــه ایمنــی در کشــور
انجــام شــده اســت امــا کمتــر مطالعــهو مقالــه علمــی-
پژوهشــی دیــده میشــود کــه ضــرورت انجــام مطالعــه بیشتــر
در ایــن حــوزه را نشــان میدهــد.
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Abstract:
Introduction: Safety is a complex issue that is directly related to health, while the children’s curiosity and
exploratory behavior are risky and due to damage or even death. The safety approach affects the behavior of
the family in improving home safety, especially for under five children who need more attention. This study
produced a home safety assessment tool for children to help families in this way.

Methods: This is a cross sectional study that produced a home safety assessment tool after reviewing the
literature as well as using expert’s opinions such as Delphi and pilot study for under five children The Tool
evaluated the safety of family homes in the Eyvanak area of Tehran. Then, the record of innovation feedback
to the families and volunteers for community-based interface of the residents was done.

Results: This study led to the preparation checklist with 5 domains and 84 questions to assess home safety
for children under 5. After evaluating the cross-sectional in Tehran, the results for the records of safety for each
of the children has been set.

Conclusion: The necessity to improve home safety for under 5 children and the need to have a tool to

assess the safety of the community needs assessment. This safety checklist tried to have the integrity and
indigenous as much as possible and can help health policy makers in educating the families to promote safety
and reduce children damage by this objective and clear aspects of safety concept.

Keywords: Safety, Children, Tools, Risk, Family base
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طرح مزدک
چکلیست ارزیابی ایمنی منازل برای کودکان زیر  5سال

چکلیست شامل  5حیطه به شرح ذیل است:

1 -1شرایط فیزیکی منزل [(برق ،روشنایی ،گرما)( /قفسه ،نرده ،تخت کودک ،نردهها ،پلهها)]
2 -2آشپزخانه و مواد خطرناک
3 -3حمام و دستشویی
4 -4اسباببازی
5 -5کمکهای اولیه و تلفنهای ضروری

مشخصات عمومی:

نام کودک .............................:نام خانوادگی کودک ............................ :جنس کودک :دختر  Oپسر O
تاریخ تولد :روز  /.......ماه/ ....سال  .........فرزند چندم خانواده.............. :
نام تکمیلکننده چکلیست....................:
نسبت تکمیلکننده با کودک .............:تاریخ تکمیل ......../....../...:تلفن تماس تکمیلکننده..............................:
ایمیل تکمیلکننده ............................................................. :نام رضاکار.........:
تحصیالت مادر :ابتدایی  Oمتوسط  Oدیپلم  Oلیسانس  Oفوق لیسانس  Oدکترا O
وضعیت اشتغال مادر :شاغل  Oخانهدار O

سن مادر........................... :

تحصیالت پدر :ابتدایی  Oمتوسط  Oدیپلم  Oلیسانس  Oفوق لیسانس  Oدکترا O
شغل پدر :بیکار  Oکارگر  Oکارمند  Oشغل آزاد O

سن پدر............................. :

تعداد افراد خانواده .............مالکیت محل مسکونی :مالک  Oاجاره یا رهن  Oسطح زیربنای مسکونی بر حسب متر مربع.......... :
راهنمایی تکمیل:

ال مطلوب است یا ایمنی کام ً
نمره باال :10 :برای مواردی است که ایمنی کام ً
ال مراعات شده است.
نمره میانی :5 :برای مواردی که ایمنی در برخی موارد مطلوب است و یا ایمنی در بعضی از موارد مراعات شده است.
نمره پایین :صفر :برای مواردی که همه موارد نامطلوب است و یا در هیچ مورد ایمنی مراعات نشده است.
حرف ن :برای مواردی که سؤال ایمنی مطرح شده با سن کودک مناسبت ندارد (شامل گروه سنی کودک من نمیشود)
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سالمت
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد پزشکی تهران

تابستان  ،96دوره بیستم ،شماره دوم ،پیاپی 77

Downloaded from hakim.hbi.ir at 2:22 IRDT on Friday March 22nd 2019
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توجه :راهنمای تکمیل:

والد محترم لطف ًا در جداول زیر در مقابل هر سؤال عدد صفر یا  5یا  10یا حرف ن بگذارید.
حیطه اول -1 :شرایط فیزیکی منزل :این بخش شامل  27سؤال ایمنی میباشد.

2

وســایل بلنــد خانــه ماننــد کمــد ،جالباســی ،بوفــه ،کتابخانــه ،یخچــال کــه احتمــال ســقوط دارنــد بــه دیــوار نصــب و محکــم
هســتند و لبههــای تیــز آنهــا پوشــانده شــدهاند

1

3

تناســب میــز و صندلــی و قفس ـهها باســن کــودک (باالتریــن ارتفــاع مناســب دسترســی بــرای قفســه  90ســانتیمتر و میــز
 53ســانتیمتر اســت)

5

تختخواب کودک زیر پنجره ،زیر لوستر ،زیر تابلو ،زیر ساعت دیواری نیست

4

تخت ،صندلی و سایر وسایل کودک دور از وسایل گرمازا (سماور ،چراغ ،بخاری یا شوفاژ) و پنجره قرار دارد

6

بــرای پیشــگیری از ســقوط در کنــار پلههــا ،نــرده و یــا میلههــای محافــظ قــرارداد (فاصلــه بیــن نردههــا بهگون ـهای اســت
کــه امــکان ســقوط کــودک از الی آنهــا نیســت)

7
8
9

 -گرما

نحــوه بــاز شــدن کلیــه دربهــای منــزل بــه ســمت بیــرون هســت (بــه ســمت خودمــان درب بــاز مــی شــود) نــه بــه ســمت
داخــل (بهویــژه درب حمــام و دستشــویی)

پنجرههــا ،میلههــا و نردههــای محافــظ کــه ارتفــاع  80س��انتیمتر دارن��د دارای محاف��ظ هس�تـند؛ حفاظهــا بهگونــهای
وصــل شــدهاندکه بــا فشــار کــم کنــده نشــوند (محافــظ پنجــره ایمــن اســت و کــودک نمیتوانــد آن را بــاز کنــد امــا بــاز
کــردن آن بــرای بزرگســاالن در مواقــع اضطــراری و آتشســوزی آســان اســت)

10
12

کودکان با قد کمتر از  90سانتیمتر در تختخواب کودک که دارای حفاظ است گذاشته میشوند

11

درصورتیکه کودک شما دارای تختخواب است ،فاصله بین نردههای تخت کودک کمتر از  6سانتیمتر است

13

من��زل مجه��ز ب��ه شناس��اگر دود و حرــارت و سیس��تم هش�دـاردهنده حری��ق هســت و در ســالن هــر طبقــه و در هــر اتاقخــواب
هشــداردهنده دود و حــرارت نصــبشــده اســت و فعــال مــی باشــد.

15
16

پریزهــای بــرق در ارتفــاع مناســب ( 110ســانتیمتری) و دور از دســترس کــودکان اســت ،اگــر در فاصلــه کمتــر نصبشــده
اســت حفــاظ دارد
سیم برقی آویزان یا بدون پوشش در محل خانه وجود ندارد

وســایل برقــی کنــار دیــوار قــرار دارنــد و پریــز و دوشــاخههای بــرق آن دور از دســترس کــودکان هســت تــا انگشــت یــا
جســم خارجــی داخــل آن پریــز یــا دوشــاخه نکننــد

17

مسیرهای تردد بین محل خواب کودکان و والدین از روشنایی کافی برخوردار است

19

از بخاریهای دارای حفاظ استفاده میشود (لولههای بخاری محکم و دور از دسترس کودکان قرار دارد)

18
20

سایر موارد

راهپلهها پاکیزه بوده و وسایل و لوازم اضافی عرض آنها را اشغال نکرده است.

پنجرههــا جهــت عــدم ورود حشــرات و پشــه مجهــز بــه تــوری هســتند تــا نــوزادان و کــودکان از گــزش حفــظ شــوند؛ تــوری
محکــم هســت تــا بــا کوچکتریــن فشــار کنــده نشــود

14
ایمنی برق
–روشنایی

عدم وجود لبه و گوشههای تیز در میز و صندلی ،مبلمان و سایر وسایل

هر وسیله گرمازا دارای دودکش مستقل است.

اتــو داغ درجایــی ،دور از دســترس کــودکان قــرار داده میشــود و ســیم آن بهگون ـهای هســت کــه توســط کــودک کشــیده
نگــردد

21

ن��وزادان و کــودکان نوپ��ا :از پســتانک اســتفاده نمیکننــد و اگــر اســتفاده میکننــد بنــد آن از  15ســانتیمتر کمتــر اســت.
(اساس ـ ًا متخصصیــن بهداشــت اســتفاده از پســتانک را توصیــه نمیکننــد)

23

اندازه سطل زباله بهگونهای است که امکان مخفی شدن کودکان در آن وجود نداشته باشد

22

نوزادان و کودکان نوپا؛ روی صندلیهای بلند و یا میز تعویض پوشک تنها رها نمیشوند (خطر سقوط کودک)

24

وسایل شیشهای اعم از بوفه و وسایل دکوری مانند گلدان ولوستر دور از دسترس کودکان است

25
26
27

بــه کــودکان کمتــر از هفــت ســال و نوپایانــی کــه مشــکالت خــوردن (بلعیــدن) دارنــد ،اجــازه اســتفاده از غذاهایــی ماننــد
ســاندویچ ،آبنبــات ،آجیــل ،ذرت بــوداده ،انگــور و زیتــون کــه ممکــن اســت ســبب خفــه شــدن آنهــا شــود ،داده نمیشــود
بــرای ثابــت کــردن فــرش و لیــز نخــوردن آن بــر روی ســرامیک جهــت عــدم آســیب کــودکان اقدامــی انجامشــده اســت
(مث ـ ً
ا از ترمــز فــرش استفادهشــده اســت)

تمام موکتها به زمین چسبیدهاند.

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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ایمنی قفسه ،نرده ،تخت کودک ،پله ،پنجره

حیطهها

ردیف

موضوع

نمره وضعیت ایمنی

لیال محمدینیا و همكاران
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حیطه دوم :آشپزخانه و مواد خطرناک

توجه :راهنمای تکمیل :والد محترم لطف ًا در جداول زیر در مقابل هر سؤال عدد صفر یا  5یا  10یا حرف ن بگذارید.
والدین محترم؛ این بخش شامل  14سؤال در حوزه ایمنی آشپزخانه به شرح زیر است.
ترتیب

نمره وضعیت ایمنی

موضوع

2

در صورت امکان از شعلههای عقبی اجاقگاز استفاده میشود تا خطر کمتری کودک را تهدید کند

3

اجاقگاز دارای پوشش ایمن هست و دستگیرههای گاز دارای محافظ میباشند که کودک قادر به باز کردن آن نیست.

4

درب فر ،اجاقگاز ،کمد آشپزخانه  ،ماشین لباسشویی و ظرفشویی بسته است و کودک نمیتواند آن را باز کند.

5

شیر اصلی گاز شهری در جایی دور از دسترس کودکان قرار دارد و کودک قادر نیست آن را باز و بسته کند.

6

در منزل یک خاموشکننده آتش مث ً
ال کپسول پودر و گاز وجود دارد و از آشپزخانه بهراحتی در دسترس است

7

چرخگوشت و وسایل برقی هنگام استفاده دور از دسترس کودکان می باشند

8

وسایل تیز و برنده (مانند چاقو و قیچی) دور از دسترس کودکان قرار داشته و داخل کشوهای قفلدار نگهداری میشوند

9

کــودک دسترســی بــه ســموم و مــواد شــوینده نــدارد و ایــن مــواد در کابینتهــای باالیــی نگهــداری میشــوند نــه در زیــر ســینک
ظرفشــویی

10

مواد غیرخوراکی و سموم در ظرف نگهداری مواد غذایی نگهداری نمیشود

11

داروهای یخچالی بهگونهای نگهداری میشوند که کودک به آنها دسترسی ندارد

12

درب سطل برنج بسته هست و کودک به آن دسترسی ندارد

13

از قرص برنج استفاده نمیگردد و در صورت استفاده ،کودک به آن دسترسی ندارد

14

گیاهان سمی مانند گل خرزهره در منزل وجود ندارد تا سالمتی کودک را تهدید کند
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1

در هنگام پختوپز دسته قابلمه همواره بهطرف پشت اجاقگاز برگردانده میشود تا دور از دسترس کودک باشد

حیطه سوم :حمام و دستشویی
والدین محترم ،این بخش شامل  12سؤال ایمنی هست.
توجه :راهنمای تکمیل :والد محترم لطفا در جداول زیر در مقابل هر سوال عدد صفر یا  5یا  10یا حرف ن بگذارید.
ترتیب

نمره وضعیت ایمنی

موضوع

1

سطح زمین ،کاشیهای کف حمام و دستشویی لغزندگی ندارند

2

درب حمام و دستشویی کلید یدکی دارد

3

در مقابل درب ورودی حمام و دستشویی موکتی پهنشده است تا کودک هنگام خروج روی سرامیک لیز نخورد

4

درب توالت فرنگی بسته است

5

در صــورت اســتفاده از توالــت فرنگــی ،متناســب کــودک نیــز توالــت فرنگــی ســایز کوچــک وجــود دارد یــا درب تبدیــل توالــت فرنگــی
متناســب کــودک وجــود دارد

6

در داخل حمام از وسایل الکتریکی ثابت مانند ماشین لباسشویی و وسایل سیار مانند سشوار استفاده نمیشود

7

کلید و پریز بیرون از دستشویی نصب گردیده است

8

کودکان زیر  5سال بدون مراقب و تنها در حمام و دستشویی رها نمیشوند

9

حتی برای چند ثانیه ،هرگز کودکان بهتنهایی در وان حمام یا در لگن آب با ارتفاع بیش از  10سانت رها نمیشوند

10

آبگرمکن و بخاری در حمام وجود ندارد

11

درجه آبگرمکن روی  50درجه سانتیگراد و یا کمتر نگهداشته میشود

12

تیغهای برنده و قیچیهای تیز و برنده در جای قفلشده و دور از دسترس کودکان نگهداری میشوند
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حیطه چهارم :اسباببازی

والدین محترم ،این بخش شامل  16سؤال ایمنی هست.
توجه :راهنمای تکمیل :والد محترم لطف ًا در جداول زیر در مقابل هر سؤال عدد صفر یا  5یا  10یا حرف ن بگذارید.
ترتیب

1

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

اسباببازیها قسمتهای جداشدنی و اجزای کوچک قابل بلع که سبب خفگی کودکان شود را ندارند

اسباببازیها قسمتهای سوراخدار ندارد تا انگشتان کودک گیر نکند
اسباببازی پیچ و مهره لق ندارد

اسباببازیها بارنگ بدون سرب رنگآمیزی شدهاند

اســباببازیها زمانــی کــه اســتفاده نمیشــوند مرتــب و در جــای مخصــوص قــرار میگیرنــد و احتمــال گیرکــردن بهپــای افــراد و
خطــر ســقوط نیســت

کودک با کیسه پالستیکی یا بادکنک بازی دهانی نمی کند

سکه ،گیره و تیله در میان اسباببازیهای کودکان وجود ندارد

اسباببازیهای پرتاب کردنی و پرتابشونده خطرناک و تیز در اختیار کودکان نیست
اسباببازیهای پارچهای در برابر حرارت و آتش مقاوم هستند

جغجغه یا اشیای دیگر دور گردن کودکان آویزان نیست
از خمیرهای بازی بارنگ طبیعی استفاده میشود
کودک از قیچی استفاده نمیکند یا با نظارت مراقب از قیچی ایمن و محافظ دار پالستیکی استفاده می کند
از اسپریها و اسباببازیهایی که چسبهای حاوی حاللها و مواد فرار قوی دارند استفاده نمیشود
جنس اسباببازیها از جنس پالستیکهای بازیافتی نیست و سالمتی کودک را تهدید نمیکند.
(چگونگی تشخیص پالستیک بازیافتی :وجود لکههای رنگی در پالستیک -زبر و یکنواخت نبودن سطح)
همه اسباببازیها ،بالشها ،تشکهای نرم و وسایل پالستیکی از محل خواب کودک دور است

حیطه پنجم :کمکهای اولیه و تلفنهای ضروری

این بخش شامل  15سؤال هست.
توجه :راهنمای تکمیل :والد محترم لطف ًا در جداول زیر در مقابل هر سؤال عدد صفر یا  5یا  10یا حرف ن بگذارید.
ترتیب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

موضوع

کارت حاوی شماره تلفنهای ضروری (آتشنشانی  ،125اورژانس  ،115پلیس  )110در کنار دفترچه تلفن موجود است
گاز استریل برای تمیز کردن سطح صدمهدیده و پوشاندن زخمها و بریدگی هاموجوداست
باندکشی یا وسیلهای مانند آن برای بستن ناحیه آسیبدیده مث ً
ال پیچخوردگی مچ پا موجود است
پماد سوختگی موجود است
پوشش چشمی برای محافظت چشمها در مواقعی که جسم خارجی در چشم رود ،موجود است
حداقل  3عدد باندپیچی سهگوش موجود است
گیرههای ایمن برای باندپیچی سهگوش موجود است
اسپیلینت آلومینیومی (آتل) کوچک برای بیحرکت کردن اندام آسیبدیده موجود است
داروهای خاص برای کودکانی که سابقه حساسیت دارند موجود است
دستکش یکبارمصرف برای محافظت دستها از تماس با خون یا مایعات دیگر موجود است
مواد ضدعفونیکننده (بتادین ،الکل) و آب مقطر ،سرم نمکی برای تمیز کردن محل آسیب موجوداست
قیچی برای بریدن نوار یا لباس موجود است
دماسنج برای کنترل دمای بدن موجوداست
بطری آب (محلول نرمالسالین) برای شستشوی محل آسیب و شستن دستها موجود است
مایع ضدعفونیکننده و صابون برای شستشوی عضو آسیبدیده موجود است

نمره وضعیت ایمنی

توجــه :والدیــن گرامــی ،چنانچــه بــرای تکمیــل چکلیســت ایمنــی فــوق ،ســؤال و حیط ـهای بــه نظــر شــما میرســد کــه میتوانــد
چکلیست را در دفعات آتی کاملتر کند؛ سپاسگزاریم یادداشت کرده و به رضاکاران تحویل دهید.
با تشکر

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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موضوع

اسباببازیهای کودک متناسب با سن او تهیهشده و ایمن هستند( بدون لبه تیز ،بدون نقاط گاز گیر)

نمره وضعیت ایمنی

