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  بررسي اپیدمیولوژی سوانح و حوادث عمدی و غیرعمدی در كشور
 

  منجر به سوختگي پرسشنامه مخصوص بررسي حوادث 
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 : مكان وقوع حادثه -6
 داخل محل مسكوني محل زندگی کودک  -1
 داخل محل مسكوني غير از محل زندگی کودک -2
 ...(مهد کودک و)محيط آموزشي  يا نگهداری موقت کودک -3
 ......(   پارك، رستوران، باشگاه، سينماو)ط تفريحي در محي -4
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 فضاي غير مسقف  -2فضاي مسقف                 -1
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 مايعات داغ -4
 اجسام داغ -5
 بخار آب   -6
 مواد شيميايي  -7
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 مواد منفجره و محترقه  -9

 نشت گاز لوله كشي -11
 .....ساير موارد   -11

 ؟عاملی که سوختگی را ايجاده نموده در کجا قرار داشته است   -9
 آشپزخانه مستقل از نشيمن و اتاق مجل زندگی يا نگهداری کودکدر  -1
 در محل نشيمن ،بازی يا  استراحت کودک -2
  ......ساير -3

 

 چگونگی بروز حادثه بطور مختصر شرح داده شود؟ -2-9

 کسی حضور داشته است؟(  سوختگی)در هنگام بروز حادثه  -11
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 بوده است؟در صورت بلی اين فرد بزرگسال -11
 خير -2بلی    -1

 آبا در هنگام وقوع حادثه مادر يا مراقب کودک حضور داشته است ؟-12
 خير -2بلی     -1

 در چه زمانی متوجه بروز حادثه شده اند؟-13
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از زمان وقوع حادثه تا رسيدن به اولين واحد درماني ) مدت زمان طي شده براي انتقال فرد به اولين مركز درماني  -15
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 : نحوه خروج فرد مصدوم از موضع بروز حادثه -16
 توسط گروه آموزش ديده امداد و نجات  -1            
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 : نحوه انتقال فرد به اولين مركز درماني  -17
 اير س -3هاي معمولي           باخودروي -2با آمبوالنس                -1

 :  مكان فوت را مشخص نماييد -18
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 کودک، دچار چه آسيبهايي بوده است ؟ -21
 ......با درصد ........ سوختگی 

 

 آيا مادر يا مراقب اصلی در خصوص نحوه برخورد با کودکی که دچار مسمويت شده آموزش ديده است؟ -21

 خير -2بلی           -1

 در صورت دريافت آموزش  از چه طريقی بوده است ؟ -22

 .......ساير -5...    جرايد ، مجله و -4کارمند بهداشتی بجز بهورز     -3بهورز         -2صدا و سيما    -1

تجهيزات و يا نجوه نگهداری مواد مسمويت زا ) نواقص محل زندگی فرد در رابطه با اين حادثه چه بوده است؟  – 23

 ....(و

 مهمترين مشکالت در بروز حادثه از نظر مادر يا مراقب اصلی چه بوده است؟ -24

 دريافت اقدامات در مرکز بهداشتی درمانی شود؟ نوع حادثه؟آيا اين کودک قبال نيز ذچار حادثه شده بود که منجر به -25

آيا در اين خانوار تا کنون بجز اين کودک ، کودک ديگری نيز قبال چار حادثه شده بود که منجر به دريافت اقدامات -26
 و نتيجه آن؟در مرکز بهداشتی درمانی شود؟ نوع حادثه؟

 

بود که منجر به دريافت اقدامات در ...( سقوط،سوختگی،مسموميت و)شده آيا اين کودک قبال نيز دچارهرنوع  حادثه-25
 مرکز بهداشتی درمانی شود؟ نوع حادثه؟

شده ...( سقوط،سوختگی،مسموميت و)آيا در اين خانوار تا کنون بجز اين کودک ، کودک ديگری نيز قبال چار حادثه -26
 درمانی شود؟ نوع حادثه؟بود که منجر به دريافت اقدامات در مرکز بهداشتی 

 


