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المشاركة من العوامل المساعدة!

سواء كان ذلك بالتبرع، أو كعضو، أو في العمل التطوعي، 
فإن جمعیة باولینشن المسجلة ترحب بأي دعم. 

كل ما علیكم ھو كتابة رسالة برید إلكتروني أو االتصال المباشر 
بجمعیة باولینشن المسجلة!



أحبائي اآلباء، األقرباء األعزاء،

تعتبر الحروق واالحتراقات من أكثر 
األسباب شیوًعا لحوادث األطفال. ففي ألمانیا یصاب سنویًا أكثر من ۳۰۰۰۰ طفًال 

وشابًا دون سن الخامسة عشر. ویصاب من ھؤالء ما یقرب من ٦۰۰۰ بجروح 
بالغة لدرجة أنھم یخضعون للعالج الطبي داخل المستشفى. األطفال الصغار ھم 

األكثر عرضة لخطر اإلصابة باالحتراق.

یمكنم تجنب العدید من الحوادث إذا جعلتم طفلكم في المنزل آمنًا. ولھذا یجب 
علیكم دائًما مواءمة اإلجراءات األمنیة مع قدرة طفلكم المستمرة على االمتداد 
لإلمساك باألشیاء. ما ھي المناطق األكثر أمانًا لكم وكیف یمكنكم توفیر المزید 

من الحمایة لطفلكم: ھذا ما سنوضحھ لكم في ھذا الكتیب.

جمعیة باولینشن المسجلة - ھي مبادرة لألطفال المصابین بالحروق

فكروا في األمر:
من الحوادث یمكن تجنبھا 

عن طریق الوقایة. ٪٦۰ ما یقرب من

منع الحروق واالحتراقات 
عند األطفال



منطقة الخطر

المطبخ



!  المشروبات الساخنة ال توضع أبًدا قریبة جًدا من حافة سطح المنضدة 
وسطح العمل بالمطبخ.

ال تستخدموا مفارش الُسفرة المتدلیة.   !

!   غالیة الماءو األجھزة الكھربائیة األخرى، یُرجى إبعادھا دائًما عن متناول 
أیدي طفلكم. الحذر من الكابالت المتدلیة!

!  ال تأكلوا أو تشربوا شیئًاساخنًا حینما یجلس طفلكم على حجركم. حیث إنھ 
سوف یمسكھا لیرى ما فیھا.

!  توضع األواني والمقالة دائًما على مواقد التسخین الخلفیة
والطھي علیھا. یتم تدویر المقابض دائًما إلى الخلف.

!  احرص على تأمین موقد الطبخ من خالل سیاج حمایة للموقد لمنع طفلكم 
من اإلمساك باألطباق الساخنة أو سحب األوعیة ألسفل ناحیتھ.

إبعاد الطفل عن األفران الساخنة والمواقد.  !

!   قلّب القواریر والھریس بعد إخراجھ من المیكروویفدائًما جیًدا، وجّرب 
مذاقھا بنفسك أوًال. ما یبدو دافئًا من الخارج غالبًا ما یكون في الداخل ساخنًا 

مغلیًا!

!  أخمد حریق الدھون من خالل وضع غطاء علیھا. ال تطفئوھا أبًدا بالماء 
وإال سوف یسبب انفجار دھني!

مزید من السالمة في منطقة الطھي ومنطقة تناول الطعام



منطقة الخطر

الحمام



!  تأمین صنابیر المیاه بمنظم للحرارة یحد من 
وصول درجة حرارة المیاه إلى حد أقصى قدره 

٥۰ درجة مئویة .

!  ال تتركوا منظم المیاه على "الساخن" أبًدا فقد 
یحترق طفلكم في الماء الساخن.

!  تحقق دائًما من درجة حرارة ماء االستحمام، 
وال تعتمد فقط على الماء شدید السخونة!

!  ال تمأل زجاجات الماء الساخنإال بماء تقل 
حرارتھ عن ٥۰ درجة مئویة وأحكم غلق 

الزجاجة جیًدا.

!  التضعوا الجرادل أوأطباق الغسل وبھا سوائل 
ساخنة على األرض. فقد یتعثر طفلكم بھا أو 

یسقط فیھا.

!  في حالة االستنشاق، ال تستخدموا إال أجھزة 
استنشاق ثابتة ومعتمدة وأن تبقوا مع الطفل في 

أثناء االستنشاق. ال تستنشقوا أكثر من وعاء 
واحد من الماء الساخن.

ھكذا تحمون طفلكم في الحمام

فكروا في األمر:
ال تقللوا من أھمیة إمكانیة وصول طفلكم لإلمساك باألشیاء. 

فھذه اإلمكانیة تزید كل یوم!



انتباه

حریق

حوادث الشواء یمكن تجنبھا 
بنسبة تصل إلى 

!٪۱۰۰
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انصب الشوایةبشكل ثابت ال تمیل ومحمیة من الریاح.  !

!  ال تستخدموا أبًدا مواد سریعة االشتعال مثل الكحول أو البنزین - سواء 
لإلضاءة أو إعادة التعبئة، فھناك خطر االنفجار!

!  استخدموا فقط مشاعل الشوایة المعتمدة الثابتة من المتجر المتخصص.

راقبوا الشوایة باستمرار.  !

!  ال تسمحوا لألطفال باالقتراب من الشوایة – وحافظوا على مسافة أمان - 
من ۲ إلى ۳ متر!

ال یُسمح لألطفال أن یستخدموا الشوایة أو أن یشعلوھا.  !

!  قوموا بتجھیز دلو من الرمل أو طفایة حریق أو بطانیة حریق إلخماد حریق 
الشواء.

بعد الشوي، تستمر مراقبة جھاز الشواء حتى یتم تبرید الجمر بالكامل.  !

!  ال یتم الشواء في األماكن المغلقة وال توضع الشوایة في المنزل للتبرید – 
خطر التسمم!

!  شوایات المرة الواحدة على الشاطئ تطفأ بالماء وتترك لتبرد، وكذلك توضع 
الرمال أسفل الشوایة.

!  ال یتم دفن جمر الشواءالساخن بعد الشوي على الشاطئ في الرمال أبًدا – 
حیث یبقى الفحم متوھًجا حاًرا لعدة أیام! ویتم إخماد فحم الشواء الساخن 

بالماء وتبریده كذلك.

!  حریق الدھون كذلك ال یطفأ مطلقًا بالماء بل عن طریق تغطیتھ!

االحذر عند الشواء



!  تؤمن األسطح الساخنة، مثل ألواح المواقد 
والدفایات وأنابیب التدفئة وإال قد تحدث حروق 

االتصال!

!  ال تضعوا البطانیات الكھربائیة في أسرة 
األطفال. فالرضیع/الطفل الصغیر ال یستطیع أن 

یقول متى یصبح الجو حاًرا جًدا.

!  أطفئوا المكواة واسحبوا القابس عندما تغادرون 
الغرفة.

!  قوموا فقط بتدفئة الوسائد المصنوعة من حجر 
الكرز.

التقلیل من 

المخاطر

ھكذا تتجنبون الحروق

أغلقوا باستمرارعلب الكبریت والقداحات.  !

!  ال تتركوا األطفال وحدھم ومعھم نار مكشوفة 
وشمع مشتعل.

استخدموا الشمع LED كبدیآل من.  !

!  في شجرة عید المیالد استخدموا سالسل ضوئیة 
معتمدة فقط وال تستخدموا الشموع.

!  احرقوا األلعاب الناریة في لیلة رأس السنة فقط 
بشكل جماعي.

!  ال تحمل المرفقعات في جیوب البنطلون– فھي 
قد تشتعل جراء االحتكاك.

!  ال تعطوا لألطفال مطلقات الشرر في أیدیھم فقد 
یضرمون النار في المالبس.

!  ال تستخدموا الغراء والمواد الالصقة القابلة 
للذوبان وعلب الرش بالقرب من النار فقد 

یتسبب ھذا األمر في حدوث انفجارات 
وفرقعات.

!  ال تقوموا بتغطیة المصابیح باألقمشة أو الورق – 
خطر الحریق!



!  تخزن المنظفات واألدویة بعیًدا عن متناول 
األطفال، وتغلق بإحكام.

!  ال تقوموا أبًدا بتعبئة السوائل الكاویة أو السامة 
في زجاجات الصودا أو زجاجات المیاه أو 

الحاویات المماثلة.

!  یتم تزوید المقابس بأجھزة أمان للطفل وقواطع 
للدوائر الكھربائیة تعمل بالتیار المتبقي (مفاتیح 

FI الكھربائیة).

!  ال توضع األجھزة الكھربائیة بالقرب من المیاه.

!  ال تتسلق أبًدا على القطارات أو أبراج الجھد 
الكھربى العالیة – فھذا أمر خطیر على الحیاة! 
حتى بدون االتصال المباشر مع خطوط الطاقة، 

یمكن أن تتجاوز منحنیات الجھد ۱٫٥ متر.

!  دعوا الطائرات الورقیة ترتفع، فقط بصحبة 
الطفل ولكن ال تدعوھا تقترب أبًدا من األعمدة 

الكھربائیة!

تجنب خطر الحروق الكیمیائیة 
والتسممات

تدابیر مھمة في التعامل مع الكھرباء



اإلسعافات األولیة 

في حاالت الطوارئ

۱۱۲
اتصلوا دائًما بطبیب الطوارئ على الرقم ۱۱۲. 

إذا كان طفلكم في حالة صدمة - ال تتركوه بمفرده حتى یصل طبیب 
اإلسعاف. 

وفي حالة اإلصابات الطفیفة اذھبوا إلى طبیب األطفال.



خط الطوارئ ۱۱۲  +

+  تبرد جروح الحرق لمعالجة األلم حوالي 
۱۰ دقائق باستخدام ماء فاتر (ما یقرب من 

۲۰ درجة مئویة)، حتى وصول سیراة 
اإلسعاف.

+  تجنبًا لخطر انخفاض حرارة الجسم یتم تبرید 
األجزاء المصابة فقط! 

بینما ال یتم التبرید في حاالت اإلصابات الكبیرة 
(أكثر من ۱٥٪ من مساحة سطح الجسم)، 

واألطفال حدیثي الوالدة، والرضع، واألشخاص 
الفاقدین الوعي.

+  إخماد اللھب من خالل التدحرج على األرض  
أو عن طریق الماء.

+  تدرب مع الطفل على اإلشعال وخاصةً إخماد 
عیدان الكبریت والشمع ونیران المخیم – تعلیم 

الوقایة من الحریق!

+  احرص على تأمین المنزل من خالل أجھزة 
الكشف عن الدخان. في حالة الحریق، یصبح 

الدخان أكثر خطورة من النیران. 

+  تدرب مع الطفل على تنبیھ رجال اإلطفاء 
واألسئلة الخمسة: ماذا حدث؟ أین حدث ذلك؟ 

كم عدد المصابین؟ من یتصل؟ في انتظار 
األسئلة.

اإلسعافات األولیة إلصابات الحروق

كشف المخاطر - تجنب حاالت الطوارئ

+  في حاالت الحرق ال تقوموا
بإزالة المالبس المحترقة.

+  في حاالت االحتراق ال تنزعوا 
عن الطفل المالبس المبتلة على الفور.

+  في حاالت إصابات التیار الكھربائي، قوموا 
على الفور بإغالق الدائرة الكھربائیة.

+  ال تستخدم الطحین أو معجون األسنان أو
الزیت مطلقًا على الجروح.

+  أوضحوا لطفلكم أنھ في حالة الحریق، یتوجب 
علیھ الھرب والصیاح عالیًا قائلین "حریق". 

فغالبًا ما یختبئ األطفال بدالً من الھروب.

قدموا مثاًال جیًدا یُحتذى بھ.  +

+  أوضحوا للطفل طرق الھروب وتدربوا معھ. 
عند تصاعد الدخان یمكن التنفس بشكل أفضل 

زحفًا على األرض.

+  احرص على تأمین جمیع مصادر الخطر في 
الوقت المناسب.



درجة

الحرق

یعتمد مدى إصابة الجلد بعد الحروق أو االحتراق 
على مستوى درجة الحرارة ومدة التأثیر. وفقًا 
لعمق الحرق، یُشار إلى اإلصابة على أنھا من 

الدرجة األولى أو الثانیة أو الثالثة. عند األطفال، 
فإن راحة الید بما في ذلك األصابع تمثل ۱٪ من 

سطح الجسم.

الحروق من الدرجة األولى: 

!  احمرار سطحي، على سبیل المثال حرق 
الشمس. یشفى دون مزید من التدخل بعد ٥ إلى 

۱۰ أیام.

الحروق من الدرجة الثانیة: 

۲ أ سطحیًا: التبثر، موضع الجرح رطب. یشفى   !
دون عملیة جراحیة بعد ۲ إلى ۳ أسابیع.

!  ۲ب العمق: التبثر، تَبَدُُّل اللَّون األبیض 
الرمادي، موضع الجرح جاف. یجب معالجتھ 

جراحیًا، وعادةً ما یترك ندوب.

الحروق من الدرجة الثالثة: 

!  مناطق البشرة الجلدیة ذات اللون األبیض 
الرمادي، موضع الجرح الجاف، وتتلف جمیع 
طبقات الجلد. یجب معالجتھ جراحیًا، وعادةً ما 

یترك ندوب.

ھكذا یتم تحدید مدى اإلصابة



ھام: یجب أن یتم االعتناء بطفلكم في عیادة خاصة إلصابات الحروق إذا:

• أظھر أكثر من ٥٪ من سطح الجسم حروقًا من الدرجة الثالثة
• تم حرق الوجھ أو الیدین أو القدمین أو األعضاء التناسلیة
• كان ھناك إصابة بسبب التیار الكھربائي أو حرق كیمیائي

• عمر طفلك أقل من سنة
• كان ھناك اشتباه في تسمم بالدخان

مراكز 
للمصابین

بالحروق الشدیدة
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الداعمون

مجموعة العمل - الطفل المصاب بحروق بالغة

الجمعیة االتحادیة المسجلة - مزید من السالمة لألطفال

(DFV) جمعیة خدمة اإلطفاء األلمانیة المسجلة

وكالة Gutgestalten - وكالة التصمیم

لیمان طباعة أوفست ش.ذ.م.م.
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