
ÇOCUKLARI YANIKLARDAN 
KORUMA 



 

 

ÇOCUKLARI YANIKLARDAN KORUMAK İÇİN 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

  Yanık, çeşitli nedenlerle oluşan, deri bütünlüğünde 
bozulmalara yol açan özel ve acil bakım / tedavi 
gerektiren ağır bir travmadır. 

 Çocukluk çağı yanıklarının çoğu ev ortamında 
oluşmakta ve bunların %50’si 3 yaş altındaki çocuklarda 
meydana gelmektedir. 

  Yanıklar 1-3yaş arasında daha çok sıcak suyla haşlanma 
şeklinde görülmekle beraber yaş büyüdükçe alev-ateş, 
elektrik ve kimyasal maddelerle yanma şeklinde 
gerçekleşmektedir. 
 

    



 

  Çocuklarda yanıkların ilk nedeni haşlanmadır.  
 Soba kullanımı yanık vakalarının çocuklukta daha sık 

rastlanmasına neden olmaktadır. 
 Bu nedenle ailelerin gerek görsel gerekse yazılı basın 

yoluyla bu konuda bilgilendirilmesi yanık sayısını 
azaltabilir. 





 

ÇOCUKLARI YANIKLARDAN KORUMAK İÇİN 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Yanıklar, çocuklarda büyük oranda morbidite (hastalık) 
ve mortaliteye (ölüm) neden olmaktadır.  

 Sağ kalanlarda kozmetik bozukluklar ya da hastanede 
uzun ve ağrılı bir yatış nedeniyle hem ailede hem de 
çocukta psikolojik travma oluşturmaktadır. 





 
 Çocuklar hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdır. 

 
 Banyo için su sıcaklığı termometreyle yada elle kontrol 

edilmelidir. 
 

 Kibrit ve çakmak vb. çocukların ulaşamayacağı yerlere 
koyulmalıdır 
 

 Özellikle mutfakta çıkabilecek küçük yangınlar için evde 
uygun yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.ve cihaz 
periyodik olarak kontrol edilmelidir. 

 
 

 
 

ÇOCUKLARI DÖNEMİNDE YANIK KAZALARINI 
ÖNLEMEK  İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 



 Yangın söndürme cihazı fırın ve ocağın uzağına, 
çocukların ulaşamayacağı yere,tercihen duvara monte 
edilmelidir 

 Ocağa koyulan tava, tencere ve cezve sapları arkaya 
doğru çevrilmelidir 

 Sandalye ve taburelere çocuğun tırmanıp çıkmasını 
önlemek için tezgâh veocaklardanbu türden eşyalar 
uzak tutulmalıdır. 

ÇOCUKLARI DÖNEMİNDE YANIK KAZALARINI 
ÖNLEMEK  İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 



 Çocuğu ısıtmak için kullanılan termofor (sıcak su 
torbası) gibi araçların delik olup olmadığı ve ağzı 
kontrol edilmeli,kalın bir havluya sarılarak 
kullanılmalıdır. 

 Çocuğun oyuncak ve giysilerinin kolay yanmayan 
maddeden yapılmış olmasınaözen gösterilmelidir. 

 Evde yangın alarmı olmalıdır. 

ÇOCUKLARI DÖNEMİNDE YANIK KAZALARINI 
ÖNLEMEK  İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 



 Yanan giysileri söndürmek için “Dur-Yere Yat-
Yuvarlan” prensibi öğretilmelidir 

 





 Evde sigara içilmemeli, başkalarının içmesine de izin 
verilmemelidir. 

 Elektrik sigortaları eve uygun seçilmelidir 

 Piller ağza alındığında yanıklara sebep olabileceğinden 
çocuğun ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır. 

 Güneş yanıklarından korumak için yaz aylarında 
çocuklar saat 12.00- 15.00arası güneşe çıkarılmamalı, 
diğer saatlerde de koruyucu krem ve şapka 
kullanılmalıdır. 





 Bebek veya çocukların bulunduğu ortamda sıcak sıvılar 
varsa çok dikkatli olunmalıdır.Örneğin, sıcak çay 
servisi yapılıyorsa bebek yeterli emniyet mesafesinde 
tutulmalıdır.  

 Ayrıca ortamda soba varsa çocuğun buna 
yaklaşmaması için gerekli önlemler alınmalı, 
mümkünse soba etrafına çocuğun aşamayacağı 
koruyucu bariyer düşünülmelidir.  



 Evdeki su ısıtıcısının sıcaklığının 49 derece üzerine 
çıkmayacak şekilde ayarlamak tavsiye edilir. 

 Eğer bu ayarlamayı yapma imkânı yoksa mutlaka 
banyo suyunun sıcaklığı ebeveyn tarafından kontrol 
edilmeli, bebek veya çocuğun su musluğuna ulaşımı 
çocuğu belli bir uzaklıkta tutma, banyo yaptırırken 
yanından hiç ayrılmayarak sürekli gözleme ve/veya 
musluklar üzerine takılabilecek bazı koruyucular 
yardımıyla engellenmelidir. 




