Ya ngına kar şı
e rk e n KOR U N MA
Bilgi M e tni

Yanıklar, yaralanmalar içinde insan bedenine en acı verici olanıdır. Acının
yanısıra yaralı gencin, deri yamama, kaşınma, kalıcı yara izleri, su toplamaları,
biçim bozukluğu ve duygusal travma gibi durum ve uygulamalara dayanması
gerekebilir. Yaşam boyunca bedensel ve duygusal acılar çekilebilir. Yaralanma,
duygusal ve mali yönden, kısa ve uzun sürede tüm aileyi etkiler.
Bunları biliyor muydunuz?
•
•
•
•

Yanıklar ve haşlanmalar çoğu evde meydana gelir
Beş yaşından küçük çocuklar tehlikeyi algılayamazlar
Beş yaşından küçük çocuklar yanık ve haşlanmaların karşı savunmasızdırlar
Yanık ve haşlanma yaralanmaları önlenebilir

Yanıkların nedenleri
HAŞLANMA: Sıcak sıvılar, örneğin; çay ve kahve dökülmeleri, sıcak yiyecekler, tencereler,
sıcak musluk ve banyolar.
ATEŞ YANIKLARI: açık ateşlerden yanıklar, örneğin; açık ateşler, kibritler, çakmaklar
ve sigaralar.
DOKUNMAYLA İLİŞKİLİ YANIKLAR: sıcak maddelere dokunma, örneğin; ısıtıcılar, sobalar,
ocaklar, fırın ve mangallar.

Yanıklar için ilk yardım
Yanma işlevini durdurun
• Deriye yapışık olmaması durumunda giysiyi çıkartın
Yanık yüzeyi soğutun
• Yanık yüzeyi, 15 ile 20 dakika kadar soğuk akar suyun içine sokun ya da bu suyu yanık
yüzeyin üstünden akıtın
• Hiçbir zaman yağ, tereyağı ya da merhem kullanmayın
Örtme
• Yanığı temiz bir bez ya da cling wrap (ince plastik örtü) ile örtün ve çocuğu sıcak tutun
Daha ileri önlemler
• Yanığın yüzde, ellerde, ayakta, cinsel organlarda, su toplamış ya da 20 sentlik bir metal
paradan büyük olması durumunda, bir doktorla görüşün
Acil bir durumda ambulans çağırmak için 000 numaralı telefonu arayın.
Daha fazla bilgi için:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Daha fazla bilgi için ilişki kurma:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Ülke İtfaiye Kuruluşu [Country Fire Authority (CFA) ] ve Anakent İtfaiye ve Acil hizmetler Kuruluşu [ Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) ] bu bilgileri ve belgeleri, kullanırken makul ölçülerde önlemler alacağınızı varsayarak
hazırlamıştır. Bu bilgilerin, sizin özel durumlarınızla ilgili kullanımında herhangi bir belirsizlik bulunduğunda, bir uzmanın tavsiyesine başvurun. CFA ve MFB sunulan bilgileri uygulamanız, yorumlamanız ya da anlamanızla ilgili sorumluluk
üstlenmez. CFA ve MFB bu bilgileri, hazırlanması aşamasında istemeden yapılan yanlışlar, belirsizlikler ya da eksikler ile ilgili olararak kullanmanız sonucunda oluşacak kayıp ya da hasarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Yanık ve haşlanma
yaralanmalarını anlama
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