عنوان :تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سالمت مرتبط با مصدومیتهای غیرعمد کودکان در
مهدکودک های شهر تهران
تعريف مسئله :کودکان اساس توسعه پایدار جوامع محسوب می شوند .سالهای اولیه زندگی نه تنها به لحاظ
سالمت فردی و تکامل جسمی حائز اهمیت است بلکه به لحاظ تکامل شناختی و اجتماعی نقش مهمی را به
عهده دارد .وقایع و حوادث سالهای اولیه زندگی در ساخت سرمایه اجتماعی ،شکست چرخه فقر ،توسعه
اقتصادی و کاهش تبعیضات اجتماعی و بی عدالتی بسیار مهم محسوب می شوند .توجه به پدیده های جاری
دوران رشد و تکامل و تسهیل عوامل مثبت و کاهش عوامل منفی در این پولیمرها به تحقق پتانسیلها و
ظرفیتهای آینده کودکان کمک می کند و زمینه دسترسی به مراقبت با کفایت در این دوره را برای خانواده ها و
سازمانهای ارائه دهنده مراقبت فراهم می آورد .بدون شک تجربیات سالهای ابتدایی کودکی زیر بنای مهم کل
زندگی فرد را شکل می دهد .توجه به نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در این دوره نیازمند پاسخ دهی
مناسب می باشد.
در اکثر کشورهای جهان ،سوانح و حوادث جزو عللی هستند که فراوان ترین میزان مرگ و میر ،خصوصا در
کودکان را ایجاد می کنند .بسیاری از حوادث ،وقتی رخ دادند قابل برگشت نیستند و منجر به خطر جانی یا
معلولیت غیر قابل درمان می شوند .برای وقوع یک سانحه نیازی به اشتباهات بزرگ نیست ،و یک لحظه بی
توجهی ،یا نادیده گرفتن یک توصیه ساده ایمنی برای ایجاد حادثه کافی است .پیشگیری از ایجاد حادثه بسیار
کارآمد تر و ضروری تر از درمان عوارض آن می باشد .گزارش های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی(نظام مراقبت مرگ کودکان 1تا 59ماهه) و گزارش کشوری ثبت حوادث و مصدومیتهای غیرعمدی ،به
مصدومیتهایی که بیشترین علت مرگ و میر کودکان (صفرتا  5سال) است اشاره کرده است .در مجموع این
داده ها نشان می دهند که مصدومیتها به ویژه مصدومیتهای غیر عمدی همچون حوادث ترافیکی ،خفگی،
سوختگی ،مسمومیت ،غرق شدن ،سقوط ،خفگی و بعضا آسیبهای مرتبط با حیوانات بیشترین تهدید برای

سالمت کودکان به شمار می آیند .مهدکودکها یکی از اماکنی است که محل تجمع و اقامت زمانمند کودکان
بوده و ریسک بروز مصدومیتها در آن وجود دارد .هدف این مطالعه:
 -1بررسی تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سالمت مرتبط با مصدومیتهای غیرعمد کودکان تا  4سال می
باشد.
 -2تعیین رابطه تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سالمت با مصدومیتها می باشد.
شناخت خطرات و حوادث دوران کودکی پاسخی است به این نیازها باید به یادداشت که شناخت حوادث به
عنوان یک مشکل قابل پیشگیری منجر به توسعه استراتژیهای پیشگیری و کاهش عوارض آن خواهد شد.
اهداف مورد انتظار مطالعه :هدف اصلی مطالعه تعیین شیوع  5مصدومیت غیرعمد شایع(خفگی ،سقوط،
سوختگی ،مسمومیت برخورد با شئ سخت) در نمونه ی معرفی از کودکان مهدهای شهر تهران است.
پیامدهای مورد انتظار مطالعه :تحلیلی از وضعیت ایمنی در مهد کودکهای شهر تهران (طبق قوانین و
استانداردهای موجود و شکاف آن با وضعیت واقعی)
مواد و روشها توصیفی تحلیلی:
زمانبندی مطالعه :یک سال
سقف پیشنهادی بودجه 100 :میلیون ریال

