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سوختگى و تاول در کودکان-- پیشگیرى-- به زبان ساده

سرشناسه:
عنوان و نام پدید آور:
مشخصات نشر:
مشخصات ظاهرى:

وضعیت فهرست نویسى:
راهنماى پیشگیرى از سوختگى در کودکان.عنوان دیگر:
موضوع:
RD/139396 9ر2ب/  4رده بندى کنگره:

617/11083 رده بندى دیویى:
3577689 شماره کتابشناسى ملى:

با تقد یر و تشکر از آقاى دکتر محمد جواد فاطمى (رئیس مر کز تحقیقات سوختگى) 
که در این کتاب از تجربیات گرانقدرشان بهر ه هاى بسیار بردیم.

مجرى طرح و نویسنده  :
تصویرگر  :

اجراى دیجیتال  : 
نوبت چاپ :

تیراژ :
چاپ :

صحافى :
قیمت :

توران باقرى ( کارشناس مرکز تحقیقات سوختگى )
طاهر ه کیوانمهر
اسماعیل گوهر ى
اول

 2000
هنر اشکان
ققنو س
3000 تومان



وسایل پختن غذا ( مانند قابلمه و تابه ) روى شعله هاى عقب اجاق گاز
قرار داده شـوند، به صورتى که دسـتگیره آنها به سـمت عقب و از دسـترس 

کودکان دور باشد.
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از قـــرار دادن ظروف حاوى مایعات داغ (فنجان چـــاى، ظرف حاوى غذا و ...)
روى لبه میز خوددارى کنید. پارچه هاى رومیزى را کامال اندازه سطح میز انتخاب 
کنید و از آویزان بودن آن بپرهیزید، زیرا کودکان خردسال با کشیدن لبه هاى 
پارچـــه مســـبب ســـقوط اجســـام روى میز بـــر روى خود مى شـــوند.
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اطراف اجاق گاز به فاصله یک متر (100 ســـانتى متر)  محوطه خطر 
تلقى مى شـــود، به کودك خود بیاموزید وارد این محوطه نشـــود.
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هنـگام پخـت و پز کنار اجـاق گاز، آماده کردن چـاى و ... 
کودك خود را بغل نکنید.
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وسایل برقى جهت تهیه غذا یا چاى ساز را روى کابینت و دور از دسترس 
کودك خود قرار دهید وسیم آنها را پشت وسیله جمع کنید تا کودك با 
کشیدن سیم مسبب واژگونى وسیله و محتویات آن بر روى خود نگردد.
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بر روى پریزهاى برق که در دسترس کودکان قرار دارد محافظ پالستیکى 
قرار دهید. ســـیم وســـایل برقى مانند سشـــوار و شـــارژر موبایل
باید حتما از برق خارج شده و دور از دسترس کودکان باشند ( جویدن 
سیم برق علت شایع برق گرفتگى درکودکان زیر 2 سال در منازل است).
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دماى آب حمام یا شستشو را قبل از استفاده کودك کنترل کنید(37 درجه 
سانتیگراد مناسب است) و دماى آبگرمکن را کمتر از 50 درجه سانتیگراد 
نگه دارید. هنگام شستشوى کودکان در حمام صورت آنها را به سمت شیرآب 
قرار ندهید زیرا احتمال دارد با آن بازى کنند و آب داغ را به روى خود بریزند.
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هیچ گاه کودکان را در کنار بخارى نخوابانید( امکان افتادن بخارى هاى 
ســبک و متحرك ویا ظــروف روى آن بر روى کــودکان وجود دارد).
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کبریت، فندك و مواد آتش زا را دور از دسترس کودکان خود قرار دهید
و به آنها بیاموزید در صورت مشاهده مواد آتش زا،

آن را به والدین تحویل دهند.
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هنگام خوردن و یا حمل چاى داغ، سوپ و یا سایر مایعات داغ،
کودکان را بغل نکنید.
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بهتر است هنگام اتو کردن از میز بلند استفاده کنید
و پس از اتمام استفاده، اتو را تا زمان سرد شدن دور از دسترس کودکان 

قرار دهید.
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درباره ایمنى در برابر آتش سوزى با کودکان خود صحبت کنید و به آنها 
آموزش دهید :

هنگامى که لباسشان آتش گرفت نباید بدوند، بلکه باید بالفاصله بایستند، 
بخوابنـــد و بر روى زمین بغلطند و در صورتـــى که پتوى ضد حریق در 

دسترسشان بود براى خاموش کردن آتش از آن استفاده نمایند.
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