Chwila nieuwagi i Twoje dziecko próbuje ściągnąć z
pieca garnek z gotującą się wodą. W kuchni wiele się dzieje,
dziecko jest ciekawskie i trudne do upilnowania. Tym razem
w porę zauważyłaś, ale czy wiesz, co zrobić w przypadku
wylania na siebie gorącej wody?

Pierwsza pomoc u dzieci – oparzenie
Bezpieczny dom
Oparzenie (a przede wszystkim oparzenie gorącymi płynami) to jedna z najczęstszych
przyczyn urazów dzieci w domu. Na szczęście dom to Twoje królestwo i masz ogromny wpływ na
to jak bezpiecznym miejscem dla twojego dziecka będzie. Skorzystaj więc z tej możliwości i zrób
wszystko, co możesz by zapobiec nieprzyjemnym, a czasem bardzo niebezpiecznym przygodom.
Odpowiedz sobie szczerze na poniższe pytania i zastanów się, co możesz poprawić, żeby w Twoim
domu było bezpieczniej.
– Czy gniazdka elektryczne są zabezpieczone przed łatwym dostępem małego dziecka? Czy
starsze dziecko wie, że nie można wkładać do gniazda nic poza przeznaczonymi do tego
wtyczkami?
– Czy naczynia z gorącymi cieczami często stoją u Ciebie na stole, na którym jest obrus? dzieci uwielbiają łapać za zwisające brzegi obrusu - z ciekawości, lub żeby pomóc sobie
wstać;
– Czy stawiasz naczynia blisko krawędzi stołu lub pieca? Pamiętasz, żeby były odwrócone
rączkami do wnętrza pieca, nie do krawędzi?
– Zastanawiałaś się kiedyś jak ciekawym dla dziecka przedmiotem może być kolorowy
papierek na końcu sznurka od herbaty ekspresowej? - lepiej stawiać na stole herbatę już
zaparzoną.
– Czy dziecko ma dostęp do kominka?
– Czy zdarza Ci się zostawić dziecko w pomieszczeniu z zapalonymi świeczkami? - zwróć
uwagę, że mrugające płomienie mogą być dla niego bardzo atrakcyjne.
– Czy zapałki i zapalniczki są zawsze schowane, kiedy nie są używane?
– Czy gorące urządzenia, takie jak żelazko lub toster stoją zawsze poza zasięgiem dzieci?
– Czy w miarę jak dziecko dorasta rozmawiasz z nim o możliwych zagrożeniach
i bezpiecznych zachowaniach?
– Czy dziecko wie, że w niektórych miejscach nie może przebywać bez Twojej opieki? - np.
w kuchni w pobliżu piekarnika, blisko kominka, w kotłowni.
– Czy dziecko wie, że wszystkie płomienie spowodują krzywdę kiedy się ich dotknie?
– Dziecko uczy się przez naśladowanie – czy zawsze zachowujesz się rozsądnie? Zdarzyło ci
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się np. sprawdzać temperaturę przedmiotów przez ich dotknięcie?
– Czy używasz fajerwerków w domu i okolicy?
– Czy zdarza Ci się wlewać do ognia łatwopalne ciecze (np. rozpałka do grilla)? - dziecko,
które spróbuje Cię naśladować może narazić się na bardzo poważne konsekwencje.
– Czy dziecko wie jak postępować w przypadku zapalenia się ubrania? - naucz je, że powinno
rzucić się na ziemie i turlać, aż do ugaszenia płomienia - bieganie w takiej sytuacji
spowoduje jedynie szybkie rozniecenie większego ognia i większe oparzenia.
– Czy dziecko wie (a właściwie czy wszyscy domownicy wiedzą), że w przypadku pożaru
i dużego zadymienia właściwym postępowaniem jest ucieczka na zewnątrz
"na czworakach"?
– Czy sprawdzasz temperaturę jedzenia zanim podasz je W skrócie
dziecku? Wiesz, że rzeczy podgrzewane w
BEZPIECZEŃSTWO
mikrofalówce mogą mieć nierównomierną temperaturę,
np. będą ciepłe na zewnątrz a bardzo gorące wewnątrz? - zabezpiecz miejsca /
– Czy zawsze kontrolujesz temperaturę wody zanim przedmioty, które mogą być
zagrożeniem (schowaj
włożysz do niej dziecko?
całkowicie lub umieść poza
– Czy wiesz, że temperatura wewnątrz samochodu, który zasięgiem dziecka),
stał na słońcu może być bardzo wysoka? - sprawdź czy
- nie zostawiaj dziecka samego
fotelik dziecka nie parzy. Zwróć szczególną uwagę na
w miejscach gdzie ma dostęp
czarne elementy plastikowe oraz metalowe (np.
do gorących rzeczy,
sprzączki od pasów);
- ucz dziecka bezpiecznych
– Czy zdarza Ci się palić w łóżku? - pościel może bardzo zachowań, pokazuj
łatwo się zapalić. To samo dotyczy namiotu - każde niebezpieczeństwa i bądź
źródło ognia w pobliżu namiotu to śmiertelne dobrym przykładem.
niebezpieczeństwo;
– Czy zdarzyło Ci się zostawić dziecko niepilnowane w czasie grillowania lub ogniska?
– Czy w czasie gotowania, kiedy w kuchni jest wiele gorących rzeczy, potrafisz skupić się
również na ciągłym pilnowaniu dziecka? Jeżeli nie, czy masz zwyczaj wyznaczania kogoś
do jego pilnowania (mąż, starsze dzieci) ?
– Czy dziecko nosi syntetyczne ubranka? - w razie kontaktu z ogniem łatwo się palą i mogą
przyklejać się do skóry.
– Czy właściwie postępujesz z obecnymi w domu sprajami (np. perfumy)? Trzymasz je z dala
od wysokiej temperatury, która może spowodować wybuch i poważne oparzenia? Nie
wystawiasz ich na słońce? Nie wrzucasz do ogniska?
– Czy zawsze gasisz wszystkie źródła ognia zanim położysz się spać (świece, ognisko, grill,
kominek..)
– Czy pijąc gorące napoje trzymasz dziecko na kolanach?
– Czy zdarza Ci się trzymać dziecko na ręku a w drugiej ręce nosić coś gorącego?
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Co w przypadku kiedy dojdzie do oparzenia?
Postępowanie w przypadku oparzenia jest bardzo łatwe do zastosowania natychmiast
w domu i równocześnie bardzo ważne w celu maksymalnego zmniejszenia skutków wypadku.
Pamiętaj:
1. Zachowaj spokój.
2. Nie narażaj siebie na niebezpieczeństwo – usuń źródło oparzenia (lub ewakuuj dziecko).
Na tym etapie może też być konieczne ściągniecie ubrania z oparzonego miejsca.
3. Schładzaj miejsce oparzenia bieżącą chłodną wodą przez minimum 20 minut.
1) Może się zdarzyć, że będziesz jedyną osobą w pobliżu, która może udzielić pomocy
Twojemu dziecku i zawiadomić profesjonalne służby. Jestem przekonany, że nie chcesz by
przytrafiło Ci się w tym momencie coś złego. Dlatego zanim zaczniesz działać weź przynajmniej
jeden głęboki oddech i dokładnie zaobserwuj, co tak naprawdę się stało, upewniając się, że na
pewno jest bezpiecznie.
2) Odsuń dziecko od źródła oparzenia. Jeżeli trzeba – ugaś płomienie lub wezwij straż
pożarną. Jeżeli w miejscu oparzenia jest ubranie – usuń je, pod warunkiem, że nie przywarło do
skóry. Usuń też biżuterię i np. but – łatwiej zrobić to od razu. Kiedy pojawi się opuchlizna, może to
być niemożliwe.
3) Wysoka temperatura uszkodziła tkanki i powoduje ból. Co gorsza, nawet po usunięciu
źródła oparzenia, np. wytarciu gorącej wody, skóra nie wraca do swojej normalnej temperatury.
Jeżeli
nie
podejmiesz
żadnych
działań
uszkodzenia będą się pogłębiać. Żeby temu W skrócie
zaradzić staramy się jak najszybciej schłodzić
miejsce oparzenia. Chłodzenie poza tym znacznie OPARZENIE - POSTĘPOWANIE
zmniejsza ból.
1. Zachowaj spokój.
Do obniżenia temperatury najlepiej użyć 2. Usuń źródło oparzenia lub odejdź z
bieżącej letniej wody. Nie ma potrzeby żeby była dzieckiem.
lodowata, a tym bardziej nie można używać lodu zbyt niska temperatura może spowodować 3. Schładzaj przez 20 minut pod chłodną,
dodatkowe uszkodzenia lub po prostu zbytnie bieżącą wodą.
wychłodzenie organizmu. Jeżeli to tylko możliwe 4. Zrób jałowy opatrunek.
postaraj się polewać skórę ponad miejscem
zranienia tak, żeby woda opłukiwała i chłodziła
ranę. Jeżeli nie ma takiej możliwości użyj dużego naczynia z wodą (np. wiadra), w którym będzie
można swobodnie poruszać ręką lub nogą powodując ciągły ruch wody wokół oparzenia.
W ostateczności, jeśli nie można inaczej, użyj mokrych okładów, jednak nie stosuj żadnych
materiałów, których nitki mogą się przykleić do rany. Pamiętaj, że okład będzie się szybko
nagrzewał i tracił właściwości chłodzące - trzeba więc często go zmieniać - nawet co 1 minutę.
W przypadku oparzenia większych powierzchni ciała, intensywne chłodzenie może
spowodować obniżenie temperatury całego organizmu czyli tzw. hipotermię. Aby temu zapobiec,
zawsze okryj dziecko kocem (pomijając miejsce oparzone, żeby można je schładzać) i nie rób tego
zbyt długo. W normalnych warunkach chłodzimy minimum 20 minut, ale jeżeli np. oparzona jest
cała klatka piersiowa - znacząco skróć ten czas.
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Dalsze postępowanie oraz wezwanie pogotowia?
Przy mniejszych oparzeniach, zwykle nie ma potrzeby wzywania pogotowia, jednak w
przypadkach wymienionych niżej ZAWSZE jak najszybciej wezwij profesjonalną pomoc.
Absolutnie nie próbuj na własną rękę transportować dziecka do szpitala.
Wezwij pogotowie w przypadku:
- oparzenia twarzy, szyi lub krocza
- oparzenia 2 stopnia (występują pęcherze) dużej powierzchni ciała (>20%) - tj. mniej więcej
powierzchnia pleców lub całej ręki lub nogi
- problemów z oddychaniem
- utraty przytomności
Ponadto, we wszystkich innych przypadkach, w razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej
telefonować na pogotowie i upewnić się czy konsultacja z lekarzem jest konieczna i czy można
dziecko transportować czy też należy czekać na przybycie pogotowia.
Jeżeli doszło do oparzeń poważniejszych niż I stopnia – czyli skóra jest nie tylko
zaczerwieniona, ale też widać uszkodzenia i pęcherze – rozważ wykonanie opatrunku. Oczywiście
na początku najważniejsze jest chłodzenie, ale jeżeli skończyłaś schładzać (minęło 20 minut i ból
ustał lub oparzenia są zbyt rozległe, żeby schładzać tak długo) wykonaj delikatny opatrunek z
JAŁOWEJ gazy. Pamiętaj - nie ma potrzeby, żeby stosować jakikolwiek nacisk na ranę (to nie
krwawienie, które chcemy zatamować) - Twoim celem jest wyłącznie osłonięcie rany w celu
ochrony przed bakteriami.
Ponadto jeżeli mamy do czynienia z rozległymi oparzeniami - może dojść do wstrząsu.
Dlatego najlepiej, jeżeli to możliwe, czekając na przyjazd pogotowia, ułożyć dziecko w pozycji
przeciw wstrząsowej - na pleckach z nóżkami lekko uniesionymi do góry.
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Najważniejsze fakty dotyczące oparzeń
(możesz wydrukować tę stronę i umieścić w podręcznym miejscu)
W skrócie
BEZPIECZEŃSTWO
- zabezpiecz miejsca / przedmioty, które
mogą być zagrożeniem (schowaj
całkowicie lub umieść poza zasięgiem
dziecka),
- nie zostawiaj dziecka samego w
miejscach gdzie ma dostęp do gorących
rzeczy,
- ucz dziecka bezpiecznych zachowań,
pokazuj niebezpieczeństwa i bądź dobrym
przykładem.

W skrócie

OPARZENIE - POSTĘPOWANIE
1. Zachowaj spokój.
2. Usuń źródło oparzenia lub odejdź z
dzieckiem.
3. Schładzaj przez 20 minut pod chłodną,
bieżącą wodą.
4. Zrób jałowy opatrunek.
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