Macedonian

Повреди од изгоретини
Изгоретините се едни од најсериозните повреди на човековото
тело. Освен болката, повреденото дете може да има потреба
од пресадување на кожа, сврабеж, пликови, деформираност и
емоционална траума. Физичкото и емоционалното страдање може да
биде доживотно. Повредите оставаат последици на целото семејство,
како емоционални така и финансиски во пократок и во подолг период.

Дали знаете?
•
•
•
•

Повеќето случаи на изгоретини се случуваат дома
Децата под петгодишна возраст не ја препознаваат опасноста
Децата под петгодишна возраст се во поголема опасност од изгоретини
Повредите од изгоретини може да се спречат

Причини за изгоретини
ИЗГОРЕТИНИ СО ТЕЧНОСТИ: жешки течности, на пр. посипување со чај или кафе,
жешка храна, садови за готвење (тенџериња), жешка вода од славина и во бањата.
ИЗГОРЕТИНИ СО ПЛАМЕН: изгоретини од оган, на пр. отворен оган, кибрит, запалки
и цигари.
ИЗГОРЕТИНИ СО ДОПИР: допирање на жешки предмети, на пр. греалка, шпорет,
рерна или скара.

Прва помош при изгоретини
Запрете го горењето
• Отстранете ги алиштата, освен ако не се залепени за кожата
Изладете ги изгорените површини
• Потопете го или полијте го изгорениот дел во студена протечна вода во траење од
15 до 20 минути
• Никогаш не користете масло, путер или други смеси
Покријте
• Покријте го изгорениот дел со чиста ткаенина или пластична фолија и одржувајте
го детето загреано
Побарајте помош
• Појдете на лекар ако изгоретината е на лицето, рацете, стопалата, гениталиите,
ако е со пликови или ако изгорената површина е поголема од паричка од 20 центи
Во итни случаи јавете се на 000 за брза помош.
За повеќе информации:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

За повеќе информации контактирајте ги:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Country Fire Authority (CFA) и Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) прифатете ги овие информации со разбирање дека вие сте одговорни кога ги користите. Ако не сте сигурни за користењето на
информациите во вашите услови побарајте понатамошни професионални информации. CFA и MFB не прифаќаат одговорност како вие ги применувате, разбирате или се потпирате на понудените информации.
CFA и MFB не прифаќаат одговорност за било каква загуба или оштетување како последица на користењето на информациите, било заради ненамерна непрецизност, грешка или било која друга причина.

Информации за
превенција од пожари

