
إن التعرض للكدمات والخدوش جزء أسايس يف مراحل منو األطفال. ولكن، ميكن لسقطة بسيطة من أعىل كريس مرتفع أن تتسبب يف 

إصابة بالغة يف الرأس. ويرجع ذلك إىل أن دماغ األطفال أكرب مبرتني من دماغ البالغني بالنسبة إىل أجسادهم - مام يجعل ثِقل الجزء 

األعىل من أجسامهم أكرب. ولهذا، فعندما يتعرضون للسقوط من مكان مرتفع، فإن الدماغ يتلقى التأثري األكرب من السقطة. 

من غري املعقول أن نحاول منع جميع حوادث السقوط! لكن، 

ميكننا الحيلولة دون بعض السقطات الخطرية مبعرفة كيفية 

حدوثها وسببه.

 أرسّة األطفال، وأرسّة النوم وطاوالت تغيري املالبس – 
حان وقت التملص والتدحرج!

حتى األطفال الرُضع يف شهورهم األوىل يستطيعون التملص من بني يديك   • 

 والتدحرج من عىل الرسير أو طاولة تغيري املالبس والحفاضات؛ ولذلك ننصح 

 بتغيري الحفاضات عىل أرض الغرفة، وتجنب ترك األطفال عىل أي أسطح 

مرتفعة

مبجرد أن يكون طفلك الرضيع قادًرا عىل الوقوف، عليك التخلص من أي   • 

 ألعاب ضخمة ميكنه التسلق عليها والقفز خارج رسيره، وبهذا ميكنك تجنب 

تعرضه لسقطات خطرية.

السالمل – ميكنني أن أخطو خطوات بسيطة اآلن، وها أنا أنطلق!

حتى قبل بلوغ األطفال السن الذي ميكنهم فيه التحرك واالنتقال داخل   • 

 املنزل، فقد يتعرضوا لإلصابة إن تعرض الشخص الذي يحملهم للسقوط. 

ولذلك، عليك االتكاء عىل سياج السلم يف أثناء الصعود والنزول.

ما إن يبدأ طفلك يف الحركة حولك، ضعي بوابات أمان عىل الدرج ملنعه من   • 

التسلق صاعًدا السلم أو السقوط من أعاله.

الكرايس املرتفعة – هل هذا املرشوب يل؟

قد يحاول األطفال كثريًا الوصول إىل األشياء البعيدة عن متناولهم  •

وقد مييلون من عىل جانب الكريس أو يسقطون من عليه أو يدفعون  • 

أنفسهم عاليًا محاولني الخروج منه

ينبغي أن تعتادي عىل غلق أربطة الكريس املرتفع يف كل مرة  • 

تستخدمينه فيها.

النوافذ – ما هذا الذي أراه؟

يتسم الصغار بالفضول والرغبة يف رؤية األشياء التي تحدث يف الخارج، لكنهم   • 

ال يدركون بالفعل مصدر الخطر 

احريص عىل عدم وضع أي أثاث بجوار النوافذ، وباألخص يف غرف نوم     •

األطفال

ضعي أقفاالً ومزاليج أمان عىل النوافذ إن أمكن  •

إذا اخرتِت استخدام األقفال، فاحريص عىل االحتفاظ باملفاتيح يف مكان يسهل    •

بًا لوقوع حريق والحاجة إىل إيجاد منفذ للهرب. عليِك إيجادها فيه تحسُّ

الرتامبولني – ما أقىص ارتفاع ميكنني القفز إليه؟

يكُمن الخطأ األكرب يف استخدام الرتامبولني وجود شخصني عليه بتفاوت   • 

كبري بني وزنيهام

اجعيل األطفال يستخدمونه بالتناوب، وتجنبي استخدام البالغني واألطفال لها    •

مًعا يف نفس الوقت

استعيني بشبكة أو قفص حامية، حتى ال يقع األطفال عىل األرض.  •

الحامية من السقوط
 حادثة كان من السهل تجنبها تتسبب يف تدمري عائلة. 

ويا لها من مأساة! 
طبيب أعصاب أطفال )طبيب متخصص يف إصابات الدماغ يف األطفال(

www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust للمزيد من املعلومات

ARFALLS




