
KAZALAR ,

YARALANMA KONTROLÜ

VE İLK YARDIM



✓ Türkiye’de ölümle sonuçlanan tüm kazaların % 18-25’ini

önlenebilen ev kazaları oluşturuyor.

✓ Kazaların %58'i ebeveyn veya çocuk ile ilgilenen diğer

kişilerin yanında olmasına rağmen gerçekleşmiştir.

✓ Anne-baba yaşının küçük, ebeveyn ve bakıcıların eğitim

düzeyinin düşük olması, evde yaşayan birey sayısının çokluğu,

yaralanmaya yol açan ailesel risklerdir.

KAZALAR ,YARALANMA KONTROLÜ VE 

ENGELLİLİĞİN ÖNLENMESİ



NEDEN ÖNEMLİDİR?

Dünya genelinde

✓ Evde yaralanma sonucu ölen çocukların %70’i 4 yaş ve altındadır.

✓ 1-4 yaş arası çocukların %44'ünün ölüm nedeni yaralanmalardır.

✓ Her yıl 830.000 (her gün 2.400) çocuk yaralanma nedeniyle ölmektedir.

✓ Ölümlerin %80’i gelişmekte olan ülkelerdedir.



Çocuklarınızı Yalnız 

Bıraktığınızda 

Başınıza Neler  

Gelebilir!



KISKANÇLIK



O KIZ BURAYA GELECEK YOKSA 

DAĞITIRIM BÖYLE İŞTE !!!!



SES  VERİN 

OYDAMISINIZZ 



DEĞMEYİN BANYO KEYFİME



İÇİNDEKİ SANAT AŞKI TAŞINCA



YORUMSUZ 



YAVV ARKADAŞ Bİ YARDIM EDİN!!



ANNE DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ DEĞİL



KAZA NEDİR?

✓ Öngörülemeyen bir zamanda ortaya çıkan, can ve mal kaybı ile

sonuçlanabilen, yanlış davranış ve ihmaller zincirinin son halkasıdır.

✓ Kaza/yaralanma olgusu toplum sağlığının göstergelerinden biridir.

✓ Kazalar engelli yaşama yol açabilir.

✓ Ev kazaları ev içerisinde yapılacak basit düzenlemeler ve çocuklarla

en çok zaman geçiren kişilere verilecek eğitimlerle, ebeveynlerin

bilinçlenmesi sağlanarak önlenebilir.



✓ Düşmeler, çarpmalar

✓ Kesikler

✓ Katı cisimlerle boğulma, 

✓ Tıkanma

✓ Suda boğulma

✓ Zehirlenme

✓ Yanıklar

✓ Elektrik çarpması

✓ Ateşli silahlar

EV KAZALARININ NEDENLERİ



ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNE GÖRE KAZA NEDENLERİ

✓ Süt Çocukluğu Dönemi 

Düşme, tıkanma, suda boğulma, istismar ve yanık riskleri yüksektir.

✓ Oyun Çocukluğu ve Okul Öncesi Dönemi 

Düşme, yanık, suda boğulma, zehirlenme ve  istismar riski yüksektir. 

✓ Okul Çocukluğu Dönemi

Motorlu taşıt, bisiklet, yaya kazaları, oyun alanı ve spor kazaları ve

çocuk istismarı.(6 yaşından büyük zehirlenme vakalarında intihar girişimi ???)

✓ Ergenlik Dönemi 

Daha çok motorlu taşıt ve spor kazaları . 



ÇOCUĞUN BAKIMINDAN SORUMLU KİŞİNİN

✓ Yorgun olması

✓ Dikkatini toparlayamaması

✓ Dalgın veya unutkan olması

✓ Üzüntü ve stres seviyesinin yüksek olması

✓ Olabilecek ev kazaları konularından habersiz olması

✓ Yetersiz bilgiye sahip olması kaza riskini yükseltir.



DÜŞME-ÇARPMA İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

✓ Balkon korkulukları çocuğun tırmanmasına olanak vermemeli.

✓ Balkonda çocuğun üzerine tırmanacağı sandalye, tabure olmamalı.

✓ Salıncak kurulmamalı.

✓ Çocuk balkonda yalnız bırakılmamalı.

✓ Merdivenlere güvenlik kapıları konmalı.

✓ Yere dökülen sıvılar hemen silinmeli.

✓ Yüksek bebek sandalyelerinin emniyet kemerli olmalı.

✓ Oyuncaklar oyun sonrasında kaldırılmalı.



DÜŞME-ÇARPMA İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

✓ Gardrop, televizyon ve kitaplık gibi yüksek ve ağır eşyalar

çekilince devrilmeyecek şekilde sabitlenmeli.

✓ Yüksek mobilyalar üzerine ağır eşyalar konulmamalı.

✓ Ellerini, parmaklarını sıkıştırmaması ve merdiven gibi kullanıp

üzerlerine tırmanmaması için çekmeceler ve dolaplar özel çocuk

güvenlik kilitleri ile güvenli hale getirilmeli.

✓ Masa, sehpa gibi köşeli ve keskin eşyaların köşe ve kenarlarına,

çocuk güvenliği için yapılmış köşe aparatları takılmalı.



ZEHİRLENMELER

Zehirlenmeler genelde gıda yoluyla veya çeşitli kimyasal

maddelerin içilmesi/yenmesi veya solunması yoluyla olmaktadır.



ZEHİRLENMELER İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

✓ Evdeki  kimyasal maddeler (çamaşır suyu, ev temizlik maddeleri, böcek ilaçları vs.) 

çocukların erişemeyecekleri yerlerde bulunmalı. 

✓ Kolay açılamayan şişe ve kutuların içinde bulundurulmalı. 

✓ Kendi ambalajında muhafaza edilmeli.

✓ Baca ve davlumbazların zamanında ve uygun olarak temizlenmeli.

✓ Çocuğa ilaç içirirken şeker, tatlı vs. diyerek kesinlikle kandırmayın.

✓ Evde böcek ilaçlaması yapılırken çok dikkatli olunmalı.

✓ Parfüm, krem ve esans yağları da çocuklardan uzak tutulmalı.

✓ Çiçek ve yaprakları zehirli olabilecek bitkiler evde bulundurulmamalı.

✓ Karanlıkta çocuğunuza ilaç içirmeyin (yanlış doz/yanlış ilaç!)



YANIKLAR

Haşlanma , parlama, alev ve elektrik yangınlarına karşı 

nasıl önlem almalıyız?



✓ Gece lambaları kumaş ve perdelere dokunacak mesafede olmasın.

✓ Evlere kaçak akım koruma röleleri ilave edin.

✓ Mutfakta yangın söndürücü tüp bulundurun.

✓ Elektrikli  cihazların fişlerini takılı bırakmayınız.

YANIKLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 



❖ Bebeğin banyo suyunu her seferinde dirseğinizle kontrol edin;

önce soğuk suyu açıp, sonra sıcak su ile ılıştırın.

YANIKLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

❖ Bebeğinizin süt ve mama şişelerini mikrodalga fırında ısıtmayın;

süt düzensiz ısınır ve bebeğinizin ağzı haşlanabilir.

❖ Piller ağıza alınırsa ağız içi yanıklarına sebep olabileceğinden

bebeğinizin ulaşamayacağı ve kilitli yerlerde saklayın.
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YANIKLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

❖ Soba, şömine gibi, çevresine ısı veren eşyaların önüne, çevresine

özel güvenlik bariyeri konulmalı

❖ Ocakta bulunan tava çaydanlık gibi eşyalar ocağın arka gözlerinde

ve sapları uzak köşeye dönük olmalı.

❖ Prizler mutlaka kapatılmalıdır.

❖ Açıktaki kablolar takılıp düşmeye, elektrik çarpmasına sebep olabilir.



YANIKLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

❖ Çocuğun çekip üzerine dökmemesi için, mutfak masası üzerinde örtü

kullanılmamalı veya örtü masaya klipsle tutturulmalıdır.

❖ Sıcak su ve ütü çocuğun erişemeyeceği yerde bulunmalıdır.

❖ Yemek yaparken çocuğunuzu kucağınızda taşımayın.

❖ Çay, kahve gibi sıcak içecekler çocuğun eline verilmemelidir ve

çocuğun yanında tüketilmemelidir.



BOĞULMA

Boğulmalar;

✓ su içerisinde, 

✓ kapalı alanda kalma 

✓ ve bir cisim yutma şeklinde gerçekleşebilir. 



BOĞULMA 

✓ Bozuk para, düğme, tespih, takılar gibi küçük objeler çocukların

kolayca ulaşabileceği yerde olmamalı.

✓ Emzik kullanıyorsa, zincir ve iple boyuna asılmamalı.  

✓ Çocukların üzerinde kurdele, ip, bağcık, boncuk bulundurulmamalı. 

✓ Küçük çocukların kabuklu, çerez yemelerine izin verilmemeli. 

✓ Çekirdekli meyveler çocuklara verilirken dikkatli olunmalı.

✓ Çekirdeği yutmaması için sürekli uyarılarak öğrenmesi sağlanmalı.



YABANCI CİSİM YUTMA

Hangi cisimlerde yaklaşım acil OLMALI?

✓ Saat pilleri, 

✓ Keskin cisimler 

✓ Kanamaya neden olan cisimler 

✓ Hava yolu semptomuna neden olan cisimler 

✓ Çoklu  mıknatıslar



Yayınlanmış  serilerde en sık yutulan yabancı cisim para 

olduğu tespit edilmiştir. (%33-69)
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BOĞULMA

✓ Kuru temizleyiciden gelen elbiseler plastik torba ile dolaba asılmamalı. 

✓ Başa naylon torba geçirme, yüze yastık kapama vb oyunlar yasaklanmalı

✓ Plastik torba ve örtüler çocuklardan uzak tutulmalı. 

✓ Gardırop kapılarının kilitleri içeriden açılabilmeli.

✓ Çocukların çamaşır makinası, buzdolabı, derin dondurucuya girmelerini 

engelleyecek kilit takılmalı. 



BOĞULMA

✓ Küvet, duş ve döşeme zeminleri kaymaz özellikte malzemeden yapılmalı.

✓ Banyo içinde çocuk birkaç dakika dahi olsa yalnız bırakılmamalı.

✓ Küvet kullanıldıktan sonra hemen boşaltılmalı.

✓ Çocuklar yalnız başına, havuz kıyısına bırakmamalı.

✓ Çocukların güvenlikli yüzme mayosu ile suya girmeleri sağlanmalı. 

✓ Yüzme simidine  güvenerek çocuk su içinde denetimsiz bırakılmamalı. 

✓ Küçük çocukların gireceği havuzların derinliği en fazla 30 cm. olmalı.

✓ Havuzun çevresi özel güvenlik çiti ile çevrilmeli.(yüks.120 cm.)  

✓ Kullanılmadığı zaman havuzlar boşaltılıp güvenli biçimde kapatılmalı. 





KIRIK NEDİR?

Kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.

KAPALI KIRIK:

Kemik bütünlüğü bozulmuştur.

Ancak deri sağlamdır.

AÇIK KIRIK:

Deri bütünlüğü bozulmuştur.

Kırık uçları dışarı çıkabilir.



KIRIK BELİRTİLERİ

✓ Hareket ile artan ağrı

✓ Şekil bozukluğu

✓ Hareket kaybı

✓ Şişlik ve kanama nedeniyle morarma

✓ Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene gereklidir.

✓ Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma

(Kırık bölgede nabız alınamaması, solukluk, soğukluk)

✓ Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok



KIRIKLARDA İLK YARDIM

✓ Yaşamı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir.

✓ Hasta hareket ettirilmez, sıcak tutulur.

✓ Ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.

✓ Yüzük, saat ve bilezik gibi eşyalar çıkarılır.

✓ Kırık olup olmadığını, yaralı bölgeyi hareket ettirmesi söylenerek

veya kırık olan bacağın üzerinde yürütmeyi deneyerek anlamaya asla

çalışılmamalıdır!

✓ Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır.



✓ Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir
üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir.

✓ Tespit malzemeleri; sopa, tahta, karton gibi  uzun, sert malzemeden 

yapılmış olmalı ve içi yumuşak malzemeyle desteklenmelidir.

✓ Açık kırıklarda, yara tespitten önce temiz bir bez ile kapatılır.

✓ Kırık bölgede sık sık nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir.

✓ Kol ve bacaklar yukarıda tutulur.

✓ Tıbbi yardım istenir.(112) 

KIRIKLARDA İLK YARDIM



✓ Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

✓ Kendiliğinden normal konuma dönmez.

ÇIKIK NEDİR?

Çıkık Belirtileri

•Yoğun ağrı

•Şişlik ve kızarıklık

•İşlev kaybı



ÇIKIKTA İLK YARDIM

✓ Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.

✓ Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz.

✓ Hastaya ağızdan hiçbir şey verilmez.

✓ Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir.

✓ Tıbbi yardım istenir(112).



BURKULMA NEDİR?
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşur.

Belirtileri 

✓ Burkulan bölgede ağrı

✓ Kızarıklık 

✓ Şişlik

✓ İşlev kaybı

İlkyardım

✓ Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.

✓ Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.

✓ Soğuk uygulama yapılır.

✓ Hareket ettirilmez.

✓ Tıbbi yardım istenir. (112)



KIRIK,ÇIKIK VE BURKULMADA TESPİT

✓ Tespit için ilkyardımcı elde olan malzemeleri kullanır.

✓ Üçgen sargı, battaniye, eşarp, kravat, karton vb. malzemeler olabilir.

✓ Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.

✓ Yara varsa üzeri temiz bezle kapatılmalıdır.

✓ Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.

✓ Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmeli, düzeltilmemeli.

✓ Uygulama bacak veya ayak bileğinde ise ayakkabı/bot asla çıkarılmaz.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



KANAMA NEDİR?

Damar  bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına çıkması

Kanamanın ciddiyeti:

✓ Kanamanın hızı

✓ Aktığı bölge

✓ Kanama miktarı

✓ Kişinin fiziksel durumu ve yaşı

Vücuttan aktığı bölgeye göre:

✓ Dış kanamalar

✓ İç kanamalar

✓ Doğal deliklerden olan kanamalar



İç Kanamalarda:

✓ Yaşamsal bulgular değerlendirilir 

✓ Şok pozisyonu verilir.

✓ Kişinin üzeri örtülür.

✓ Ağızdan yiyecek-içecek verilmez!

✓ Tıbbi yardım istenir (112).

KANAMALARDA İLK YARDIM



KANAMALARDA İLK YARDIM

Dış kanamalarda

✓ Yaşam bulguları kontrol edilir.

✓ Temiz bezle baskı yapılır.

✓ Bandaj yapılır.

✓ Yukarı kaldırılır.

✓ Basınç noktasına baskı yapılır.

✓ Turnike uygulanır.

✓ Şok pozisyonu verilir.

✓ 112’ye haber verilir.



KANAMALARDA İLKYARDIM



KANAMALARDA İLK YARDIM



TURNİKE UYGULAMASI

Turnike başlıca üç durumda uygulanmaktadır.

• Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa

• Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa( engebeli 

uzun bir yol gidilecek ise )

• Uzuv kopması var ise ve basınç noktasından yapılan bası etkisiz ise 
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ŞOK POZİSYONU



✓ Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.

✓ Oturtulur ve başı hafifçe öne eğilir.

✓ Burun orta noktası yaklaşık 5 dakika süre ile sıkılır.

BURUN KANAMALARINDA İLK YARDIM



CİDDİ YARALANMALAR

✓ Kenarları birleşmeyen 2-3 cm olan yaralar

✓ Kanaması durmayan yaralar

✓ Kas veya kemik görünen yaralar

✓ Ateşli silah ve delici alet yaraları

✓ İçinde yabancı cisim olan yaralar

✓ İnsan ve hayvan ısırıkları



YARALANMALARDA İLK YARDIM

YARADAKİ YABANCI CİSME 

DOKUNULMAZ!

✓ Yaşamsal bulgular değerlendirilir 

(ABC)

✓ Yara değerlendirilir.

✓ Varsa kanama durdurulur.

✓ Kirli yaralar ve ısırıklar bolca yıkanır.

✓ Temiz bezle kapatılır.

✓ Hareket ettirilmez.

✓ Tıbbi yardım istenir (112).



ZEHİRLENMELER

Vücuda zehirli  maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulur.

• Solunum yolu

• Sindirim yolu

• Cilt yolu

Belirtiler

✓Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal

✓Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, kas ağrısı, kasılma  

✓Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı-dönmesi, 

✓Kulak çınlaması, morarma

✓Ritim bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması,şok 



✓ Bilinç kontrolü 

✓ Yaşam bulguları 

✓ Ağız çalkalanır, eller yıkanır.

✓ Özellikle yakıcı maddelerin alındığı 

durumlarda hasta asla kusturulmaz.

✓ Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu

✓ Tıbbi yardım istenir (112).

SİNDİRİM YOLU ZEHİRLENMELERİ



✓ Temiz hava

✓ Yaşamsal bulgular 

✓ Yarı oturur pozisyon

✓ Bilinç kapalı ise koma pozisyonu

✓ Tıbbi yardım (112)

SOLUNUM YOLU ZEHİRLENMELERİ



SOBA ZEHİRLENMESİ

✓ Karbonmonoksit kokusuz  yanıcı zehirli  renksiz  tatsız bir gazdır

✓ Kapalı ortamda kömür, gaz sobası, mangal , ocak, egzoz gazının iyi 

yanmaması sonucu açığa çıkar.

✓ Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali, bulantı,       

kusma, görme bulanıklığı, huzursuzluk olur.

✓ Solunum yapılırken  fark edilmez.

✓ Kısa sürede  tıbbi müdahale yapılmazsa ölümle sonlanabilir



✓ Yaşamsal bulgular 

✓ Zehirli maddeyle temas önlenir.

✓ Giysiler çıkartılır.

✓ Bol suyla yıkanır (15 dakika).

✓ Tıbbi yardım (112).

CİLT YOLU ZEHİRLENMELERİ



FİZİKSEL YANIKLAR

✓Isı ile oluşan yanıklar

✓Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar

✓Işın ile oluşan yanıklar

✓Sürtünme ile oluşan yanıklar

✓Donma sonucu oluşan yanıklar

KİMYASAL YANIKLAR

✓ Asit, madde ile oluşan 

yanıklar

✓ Alkali madde ile oluşan 

yanıklar (Tuz ruhu, gazyağı, 

çamaşır suyu

YANIK TÜRLERİ



YANIK DERECELERİ

1.Derece Yanık

Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede  ödem vardır.

Yaklaşık 48 saatte iyileşir. (Güneş yanığı)

2. Derece Yanık

Deride içi su dolu kabarcıklar (bül) vardır.

Ağrılıdır.

3. Derece Yanık 

Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir.

Kaslar, sinirler  ve damarlar üzerinde etkisi görülür.

Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.



YANIKLARDA İLK YARDIM

✓ Alevin O2 ile teması kesilerek yangın söndürülür.

✓ Yaşamsal belirtiler değerlendirilir Yanık bölge en az 20 dk. soğuk su 

altında tutulur. 

✓ Yüzük, bilezik, saat çıkartılır.

✓ Sıvı toplamış yerler patlatılmaz !

✓ Yanık üzerine hiçbir şey sürülmez !

✓ Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür.

✓ Hasta/yaralı battaniye ile örtülür.

✓ Bilinci açıksa sıvı içirilir.

✓ Tıbbi yardım istenir (112).



✓ Kimyasal maddenin deri ile teması kesilir.

✓ Bölge bol suyla yıkanır (15 dakika)

✓ Giysiler çıkarılır.

✓ Hasta/yaralının üzeri örtülür.

✓ Tıbbi yardım istenir (112).

KİMYASAL YANIKLAR



✓ Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.

✓ Önce elektrik akımı kesilmelidir.

✓ Tahta çubuk  yada iple elektrik teması kesilir.

✓ Yaşamsal bulgular değerlendirilir. 

✓ Kişiye kesinlikle su ile müdahale edilmez.

✓ Hasta /yaralı hareket ettirilmemelidir.

✓ Hasar gören bölge temiz bir bezle örtülür.

✓ Tıbbi yardım istenir (112).

ELEKTRİK YANIKLARI



YABANCI CİSİM TIKANMALARI

✓ Konuşabilir.

✓ Kısmi nefes alabilir.

✓ Öksürür.

✓ Konuşamaz.

✓ Nefes alamaz. Rengi morarır

✓ Bilinç belli bir süre sonra kapanır.

Kısmi Tıkanma Tam Tıkanma

Havayolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli olan havanın 

geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.



Güvenliğini Sağla

Yardım İste

Vurma

Öksürmesini öner.

Sakinleştir.

YABANCI CİSİM TIKANMALARI

Kısmi Tıkanma



Güvenliğini Sağla

Yardım İste

5 Kez Sırta Vur

5 Kez Karına Bası 
Uygula

Bilinç Kapanana 
Kadar Devam

YABANCI CİSİM TIKANMALARI

Tam Tıkanma
Bilinç Açık İse…..



Sırtüstü Yere Yatır

Ağız içi Kontrol

112’yi Ara

30 Kalp Masajı

2 Solunum

YABANCI CİSİM TIKANMALARI-

Tam Tıkanma

Bilinç Kapanırsa…..





İlkyardım:

✓ Yaşamsal bulgular değerlendirilir. 

✓ Temel yaşam desteği sağlanır.

✓ Tıbbi yardım istenir. (112)

BOĞULMALAR

Suda Boğulma
Akciğerlere dolan suyun   boşaltılmasına 

çalışılarak zaman kaybedilmemeli.

Kazazedeyi baş aşağı getirerek çıkarılan 

suyun akciğerlerden değil mideden geldiği 

bilinmelidir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Alışılmadık sesler

Ağlama, çığlık, inleme, kırılma sesi, imdat çağrısı

Alışılmadık görüntüler

Devrilmiş tencere, cam kırıkları, kapağı açık dolaplar, duman, 

dökülmüş ilaçlar, vb.

Tuhaf  kokular

Yanık kokusu, kablo-plastik kokusu, gaz kokusu 

Garip davranışlar 

Aşırı uyuklama, uyandıramama, anlaşılmaz mırıltılar, 

sersemlik hali, deride soluklaşma, kızarma, morarma 



UNUTMAYIN!

✓ Ev çocukların yaşam alanıdır.

✓ Onlar için keşfedecek çok şeyin olduğu bir yerdir.

✓ Onların yaralanmasını önlemek büyüklerin görevidir.

✓ Bütün riskler yok edilemez, ama en az düzeye getirilebilir ve

güvenli bir ortam oluşturulabilir.

✓ Çocuğa bakan kişi bütün dikkatini çocuğa vermeli; çocuk

uyuyana kadar başka herhangi bir işle ilgilenmemeli.

✓ Gözlem altında tutma çocuğun evde veya dışarıda güvende

olmasının her zaman birinci şartıdır.



HOŞÇAKALIN


