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ZAPOBIEGANIE
Liczbę wypadków, w których urazy to poparzenia, można
zmniejszyć dzięki uświadamianiu zagrożeń. Stowarzyszenie
Paulinchen e.V. może z perspektywy osób poszkodowanych
szczególnie intensywnie zwracać uwagę na niebezpieczeństwo
spowodowane gorącymi płynami i ogniem oraz wskazywać
na najważniejszą metodę postępowania w razie wypadku:
chłodzenie wodą. Informacje na temat zapobiegania znajdują
się na stronie: www.paulinchen.de
Kampanie stowarzyszenia Paulinchen na rzecz zapobiegania
poparzeniom u dzieci:
• „Akcja stowarzyszenia Paulinchen – Jak uchronić dziecko
przed poparzeniami“
• „Paląca ciekawość“
• „Bezpieczne grillowanie bez spirytusu“
• „Ostrożnie z gorącymi płynami“

ODZNACZENIA
• Wyróżnienie przyznawane w ramach Nagrody za Ochronę
Dzieci towarzystwa ubezpieczeniowego Hanse MerkurVersicherung
• Nagroda finansowa „Wzorowa pomoc chorym dzieciom”
fundacji wspierającej dzieci Kroschke Stiftung für Kinder
• Comprix in Gold, kategoria Informacja dla pacjentów,
Rynek leków bez recepty, za kampanię „Paląca ciekawość”
• Silver Award „The best of Health Show”, Londyn, za
kampanię „Paląca ciekawość”
• Nagroda im. Georga Kurlbauma za zaangażowanie społeczne
• Nagroda za zapobieganie wypadkom u dzieci i młodzieży
wydawcy Norberta Beleke przyznana przez Organizację
Zawodową Lekarzy Pediatrów
• Nagroda specjalna BKK za wzorową promocję samopomocy
• „Ausgewählter Ort 2011“ („Wybrane Miejsce 2011”), inicjatywy Kraj Pomysłów (Land der Ideeen)
• Nagroda za działalność społeczną Aspirin
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JEŚLI TWOJE DZIECKO ULEGŁO
POPARZENIOM, JEŻELI POTRZEBUJESZ INFORMACJI
LUB MATERIAŁÓW NA TEMAT ZAPOBIEGANIA
OPARZENIOM, PROSIMY O KONTAKT:
Internet: www.paulinchen.de
www.tag-des-brandverletzten-Kindes.de
Adres:

Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V.
Segeberger Chaussee 35, 22850 Norderstedt

E-mail: info@paulinchen.de
Telefon: +49 (40) 529 50 884
Faks:

+49 (40) 529 50 688

Bezpłatna infolinia Paulinchen w Niemczech: 0800 0 112 123

Zwracamy się z prośbą
o wsparcie stowarzyszenia
Paulinchen e.V. darowizną:
w walce
z ogniem liczy siĘ
kaŻda sekunda
i kaŻde euro

Dane konta bankowego:
Bank für Sozialwirtschaft AG,
IBAN: DE54251205100008479400
BIC: BFSWDE33HAN

Paulinchen
Informacje na temat inicjatywy
na rzecz dzieci z oparzeniami
Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V.

grudnia

W celu zwrócenia uwagi na skutki urazów termicznych
w wieku dziecięcym, ich leczenie, zagrożenie wypadkami
i pierwszą pomoc, stowarzyszenie Paulinchen – Initiative für
brandverletzte Kinder e.V. co roku ogłasza w całych Niemczech
dzień 7 grudnia „Dniem poparzonego dziecka”.
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Stowarzyszenie Paulinchen e.V.
zostało utworzone w 1993 r., aby służyć radą rodzi
nom z dziećmi, które uległy poparzeniom,
pomagać im w problemach występujących podczas rehabilitacji oraz prowadzić działania zapobiegawcze polegające na wskazywaniu przyczyn
wypadków.
Stowarzyszenie działa na terenie całych Niemiec i zos
tało uznane za stowarzyszenie pożytku publicznego
przez urząd skarbowy.

Co robi stowarzyszenie
Paulinchen e.V.?
• świadczy doradztwo i tworzy sieć rodzin, w których dzieci
uległy poparzeniom, na każdym etapie po wypadku
• zrzesza szerokie grono kompetentnych osób, które udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące urazów termicznych
• organizuje obozy jako pomoc w okresie rehabilitacji
• reprezentuje interesy dzieci, które uległy poparzeniom,
i lobbuje na ich rzecz
• ostrzega przed zagrożeniem wypadkami poprzez kampanie
na rzecz zapobiegania oparzeniom u dzieci

KULISY
Każdego roku w Niemczech około 6000 dzieci doznaje w wyniku poparzeń tak ciężkich urazów, że muszą być one leczone
stacjonarnie w szpitalu. W 80% przypadków przyczyną oparzeń
u małych dzieci są gorące płyny lub dotknięcie gorących przedmiotów. U starszych dzieci powodem oparzeń są częściej wypadki
przy grillu, pożary, prąd i substancje chemiczne (kwasy).

PORADNICTWO ...
• w klinice
Stowarzyszenie Paulinchen jest kompetentnym partnerem do
rozmowy bezpośrednio po wypadku. Rozmowa z innymi poszkodowanymi na temat trosk i obaw pomaga znaleźć pocieszenie, nabrać otuchy i uzyskać odpowiedzi na pierwsze pytania.
• w trakcie rehabilitacji i po niej
Stowarzyszenie Paulinchen współpracuje ściśle ze specjalis
tami, którzy leczą poparzenia u dzieci. Powstała rozległa sieć
kompetentnych osób. Dzięki temu na każde pytanie na temat
urazów termicznych u dzieci i młodzieży udzielamy szybkiej
i kompetentnej odpowiedzi. Stowarzyszenie udziela informacji
o adresach doświadczonych terapeutów, sklepów medycznych
i lekarzy. Jego celem jest możliwie najlepsza, zindywidualizowana pomoc każdemu poszkodowanemu dziecku.
• oraz na długo po wypadku
Dzieci ulegają wypadkom w różnym wieku, na każdym etapie ich rozwoju występują różne problemy. W związku z tym
stowarzyszenie Paulinchen często jeszcze przez długie lata po
wypadku pozostaje partnerem do rozmowy dla poszkodowanych rodzin.

CZASOPISMO I STRONA
INTERNETOWA
„PAULINCHEN“
Jako medium publiczne ukazuje się
Czasopismo Paulinchen, zawie
rające relacje własne, specjalistyczne artykuły, wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Szczegółowe informacje zawarte są
na stronie internetowej stowarzy
szenia Paulinchen
www.paulinchen.de

SEMINARIUM STOWARZYSZENIA
PAULINCHEN / WEEKEND DLA MŁODZIEŻY
Stowarzyszenie Paulinchen co roku organizuje seminarium dla
rodzin z dziećmi, które uległy poparzeniom, oraz weekendowe
spotkanie dla młodzieży bez towarzystwa rodziców.
Rodzicom seminarium daje możliwość ...
• wymiany doświadczeń z innymi rodzinami
• uzyskania wyczerpujących informacji od specjalistów
• pracy psychologicznej pod kierunkiem specjalisty
Dzieci i młodzież dzięki pomocy terapeutycznej mogą ...
• przepracować w sposób dostosowany do ich wieku doznany
ból i lęk
• nabrać zaufania do czekających je metod leczenia
• poznać inne dzieci i młodzież, które uległy poparzeniom

