


کودکان   ایمنی
در   ونوجوانان

آموزشی    های محیط
واجتماعی

  - مهرماه  نظری 94دکتر   



         �اثر �بر نوج�وان و �كودك هز�ار صدها س�ال�ه �ه�ر
و        ش�ده كشته خشون�ت و غي�ر�عمدي حوادث
بيماري          و عوارض دچار نيز ديگر كودك ها ميليون

. ش�وند        مي ها آس�ي�ب �از ناش�ي هاي
        ،ها آس��يب انواع از ی��ک ه��ر مورد در

و          �بر�وز �از كه دارد وج�ود اي پي�شگي�ر�انه مداخالت
   .      �اين اس�اس كاهد م�ي خط�ر�ات �اي�ن ش�دت
      �از پي�شگي�ر�ي و ش�ناخت �پي�شگي�ر�ان�ه، مداخالت

  . است     غيرعمدي و عمدي حوادث



: بندی    تقسیم نوع دو
عمدی
( عامل در%    90غیرعمدی مرگ موارد

زیر  سنین       18سنین در موارد بیشترین که سال
بوده    (19تا  10 سالگی

مرگبار
 مرگبار غیر

ح�و�ا�د�ث�           ا�ز ن�ا�شی� ف�و�ت� ب�ه م�ن�جر ه�ا�ي� آ�سيب� ا�ي�ن ع�م�ده�
 . ب�و�د�        م�سم�و�م�يت� ي�ا� سقو�ط سو�خ�ت�گ�ي�ه�ا�، شدگ�ی�، غ�رق� ت�را�ف�یک�ی�،

پ�ن�ج�   غير�عمدي   ا�ي�ن آسيبهاي آسيبهاي    60، دسته در�ص�د
 . ميشو�ند      شا�مل ر��ا مر�گ به غيرعمدي«    منجر� های آسيب ساير

هو�ا             دمايباال یا �و بر�و�دتشديد �،�مار گز�ش �خفگ�يها، انو�اع شا�مل
 . مي باشد...  و



  سنين عامل      17تا  10در مهمترين ترافیکی حوادث سال
.استمرگ 

          م�رگ م�يزا�ن� جن�س، ت�فك�يك ه�ا�ب�ه آ�سيب� م�يزا�ن� آ�ن�ا�ليز د�ر�
ا�ف�را�د�            ا�ز ب�يشت�ر سو�خ�ت�گ�ي�ه�ا� جز ب�ه� ح�و�ا�د�ث� ت�م�ا�م� د�ر� م�ذك�ر ا�ف�را�د�

    . اطالعات  اساس بر است زير    WHOمونث كودكان در
ب�ه           15 پ�سره�ا� م�و�ر�د� د�ر� م�رگ ب�ه� م�ن�جر ض��ا�ي�ع�ا�ت� م�يزا�ن� سا�ل

ميانگين   . 24طور دخترهاست     از بيشتر درصد
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محیط         دو در برنامه یک اجرای به توجهی کم



   )   (   نبود مثل محیطی غیر رفتاری غیر عوامل
اقتصادی  –   فقر ایمن مناطق

: رفتاری   عوامل
      ... سطح        -     کاهش مثل و مربیان و والدین

آگاهی 
محل        -        هر در بازی مثل آموزان دانش

       



پيشگيرى 
از حوادث 

در 
مدارس

پيشگيرى 
از حوادث 

در 
مدارس

به     آموزش اجراء ضرورت
آم%وزا%ن%  د%ا%ن%ش

سازمانها     مشارکت از بهرهگيرى
مردم    و نهادها  و

مدرسه     اولیاء وتوانمندسازی آموزش
ووالدین



شود    می فراموش خانواده





ومدرسه        خانه وبینراه مدرسه در حوادث :انواع

سقوط1.

سوزی 2. آتش

ترافیکی 3. حوادث

ورزشی 4. حوادث

وخزندگان      5. ،بندپایان،جوندگان حشرات گزش از ناشی حوادث

وتفریحی    6. علمی گردشهای در حوادث

مدارس   7. آزمایشگاههای در حوادث

مسمومیتها8.





اجتماع   پیشگیری
محور
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