
אז אל תשכחו....
תשמרו על הקטנים 

והרחיקו מהם נוזלים חמים

"מניעת כוויות"

לו היו אומרים לכם שבפעולה קטנה 
ביותר תוכלו לעזור לילדים שלכם 

ולמנוע סבל רב, ברור לכל אחד 
שבשמחה הייתם עושים את זה ..

 כוויות רבות ניתנות למניעה
וסבל רב יכול להיחסך אם רק נאמץ

הרגלים פשוטים -

הרגלים לחיים 
טובים ובטוחים

אלפי 
ילדים 
נכווים 
בשנה 
עיזרו לנו 

למנוע את 
הכוויה הבאה

כל כוויה שאצלכם אולי לא הייתה 
נעימה אצלם יכולה להסתיים 
באשפוז ממושך של שבועות 

וחודשים ואף בניתוחים ובצלקות

הורים יקרים העור של הילדים 
שלכם הרבה יותר דק ועדין משלכם 

ושטח הפנים שעליו הנוזל נשפך 
הרבה יותר גדול

אתם יכולים לעזור לילדים שלכם 
אם תרחיקו מהילדים כוסות 

קפה תה או כל משקה אחר בבית 
במסעדה או אצל הסבא והסבתא

80%
מהכוויות בילדים 

מתרחשות בבית

3 מתוך 5 ילדים
שפונים למיון 
עקב כוויות, 

נכווים מנוזלים 
חמים

כוויה מנוזלים רותחים 
היא הנפוצה ביותר

כוויות האשפוז הארוך ביותר 
יחסית לטראומות אחרות

מרבית ההיפגעויות התרחשו בבית 
ובחצר הבית, כמחציתן במטבח

כוויות בילדים היא היפגעות 
השכיחה ביותר בחודשי החורף

האוכלוסיות שנפגעות הכי הרבה:
חרדים וערבים



טיפול בכוויות
במידה וכבר נוצרו

מחשמלמאשמחומרים כימייםמנוזלים חמים

בכל המקרים יש לפנות
למוקד רפואי

 כוויות מנוזלים חמים
ומחומרים כימיים

 שטפו במים זורמים פושרים
20 דקות

כוויות מאש
הרחיקו ממקור האש

גלגלו או כבו עם כל בד 
שנמצא באזור לחנוק את האש

שטפו עם מים זורמים 

כוויות מחשמל
 הרחיקו את הילדים

ממקור הזרם בעזרת חפץ 
שאינו מוליך חשמל

באמבטיה
מדדו את הטמפרטורה לפני הכנסת 

תינוקות )טמפ' רצויה 37 מעלות(
ילדים שמתקלחים בטוש - בדקו 

את זרם המים לפני הרחצה
אל תשאירו ילדים לבד באמבטיה 

גם לא עם אחים גדולים

במסעדות
הרחיקו את התינוקות והילדים 

מהמעברים, שם המלצריות עוברות 
עם דברים חמים

במטבח
אל תבשלו או תשתו משקה חם 

בזמן שאתם מרימים תינוק 
הרחיקו משקאות חמים מילדים
אל תשימו משקה חם על מפה 

 הרחיקו קומקומים ומיחמים
מקצה השיש

בשלו על הכיריים הפנימיים 
הכניסו פנימה ידיות של סירים 

ומחבתות שלא יבלטו החוצה

להרחיק חומרי ניקוי 
מהשיג ידם של 

הילדים

להתקין גלאי עשן 
 בבית - דבר זול

המציל חיים
אין להשאיר נרות 

דולקים או תבשילים 
ללא השגחה

וודאו שאין וילון ליד 
הכיריים או נרות שבת
גדרו קמין והרחיקו 
ילדים מרדיאטורים

התקינו מכסים 
או תקע בטיחותי 

לתקעי החשמל
למדו את הילדים 
להתרחק מחשמל 
ובמיוחד לא לטפס 

על עמודי חשמל

כללים למניעת כוויות

כללי בטרם לחימום בטוח  
•  מומלץ לא להשתמש בתנורי ספירלה, 

תנורי גז ומפזרי חום.
•  להימנע מייבוש בגדים על מכשירי חימום.
•  הרחיקו מכשירי חימום מחפצים דליקים 

כגון: ספות, שמיכות ווילונות

באוכלוסייה הדתית
לשים לב למיקום המיחם ופלטת 
השבת - יש למקם את המוצרים 

הרחק מהישג ידם של ילדים 
ולוודא כי כבל החשמל נמצא 

במיקום שאין לילדים גישה אליו

חשוב לשים לב
שגם בית הסבא והסבתא יהיה 

מותאם ובטוח לילדים



אז אל תשכחו....
תשמרו על הקטנים והרחיקו 

מהם נוזלים חמים

בבית ובחצר 80%
רובם במטבח

ילדים עד גיל 59%14

ילדים עד גיל 46%4

מנוזלים רותחים62%

59%
 ביקורים במיון

בבתי חולים כלליים
)1,774(

41%
ביקורים בטרם 

)1,228(

*לא כולל כוויות שטופלו בקהילה **נתוני ארגון בטרם

"מניעת כוויות"

47 ילדים מתו כתוצאה משריפה, 
בין השנים 2016-2008

3,002  מקרי 
כוויות ילדים 
טופלו בשנת 

2015
בגיל 0-17*

30 ילדים
מהמגזר הערבי**
פי 2.4 מחלקם 

באוכלוסייה

אלפי 
ילדים 
נכווים 
בשנה 
עיזרו לנו 

למנוע את 
הכוויה הבאה לו היו אומרים לכם שבפעולה קטנה 

ביותר תוכלו לעזור לילדים שלכם 
ולמנוע סבל רב, ברור לכל אחד 

שבשמחה הייתם עושים את זה ..

 כוויות רבות ניתנות למניעה
וסבל רב יכול להיחסך אם רק נאמץ

הרגלים פשוטים -

הרגלים לחיים 
טובים ובטוחים

"מניעת כוויות"

80%
מהכוויות 
בילדים 

מתרחשות בבית

3 מתוך 5 ילדים
שפונים למיון 
עקב כוויות, 

נכווים מנוזלים 
חמים

כוויה מנוזלים רותחים 
היא הנפוצה ביותר

כוויות האשפוז 
הארוך ביותר יחסית 

לטראומות אחרות

כוויות בילדים היא 
היפגעות השכיחה 

ביותר בחודשי החורף


