ألعاب الخرز المغناطيسية ..أمان غائب وثقوب مميتة

حذر أطباء جراحة األطفال من لعبة الخرز المغناطيسية المنتشرة في معظم أماكن بيع لعب
األطفال ،واصفين اللعبة ب ( قاتلة األطفال ) نظرا ً لخطورتها الشديدة في حال ابتالعها ،بعد أن لوحظ ازدياد في
عدد حاالت ابتالع الخرز في مختلف األعمار و خصوصا ً من عمر  11 – 1سنة و لهذا تم منع بيع اللعبة في
العديد من الدول مثل :امريكا  ،استراليا و نيوزيلندا .
مواصفات اللعبة :
 -1تتكون لعبة الخرز المغناطيسية من أكثر من  022قطعة مستديرة او مكعبة صغيرة الحجم من مغناطيس
( نيوديميوم ) و هو نوع من المغناطيس شدة انجذابه  11مرة أقوى من المغناطيس العادي و يمكن جمع
هذه القطع و تشكيلها بأشكال مختلفة.
 -0جذابة للغاية لألطفال فهي المعة  ،ناعمة  ،مستديرة  ،صغيرة وملونة.
 -3تم تسويقها كألعاب ممتعة لألطفال و الكبار.
 -4قد تتوفر مغناطيسات أيضا كمجموعات بناء لعبة حيث يتم تغطية قطع المغناطيس بواسطة البالستيك بأشكال مختلفة.
األخطار :
 -1إن الكثير من هذه األلعاب تفتقد إلى الحد األدنى من األمان والتحذيرات،
 -0تحتوي لعبة الخرز المغناطيسية على أعداد كبيرة من القطع الصغيرة يصعب عدها في حال شرائها بكميات كبيرة و بالتالي
يصعب التأكد من ابتالع بعضا ً منها .
 -3قد يعاني الطفل من المغص ،القيئ و ارتفاع درجة الحرارة في حال ابتالع الخرز أو األجسام الصغيرة في حين أن هذه
األعراض منتشرة في األطفال كعوارض ألمراض أخرى ،و لذلك يصعب احيانا اكتشاف السبب الحقيقي لها في حينها .
 -4في حال االبتالع قد يخضع الطفل لجراحة طارئة الستخراج الخرز قد تستدعي في غالبها استئصال جزء من األمعاء ،باإلاضافة
إلى إدخال بعض الحاالت إلى العناية المركزة.
 -1تأخير العالج و بقاء خرز اللعبة في الجسم فترة طويلة قد يتسبب في اصابات خطيرة للمعدة  ،انسدادات وثقوب معوية خطيرة أو
حتى الوفاة .
 -6قد تتسبب هذه الثقوب في نزيف قد يؤدي في حال اهماله و عدم تعامل األهل معه بجدية إلى وفاة الطفل.
ارشادات هامة لسالمة أبنائنا :
 - 1يجب على أولياء األمور عدم اقتناء لعبة الخرز المغناطيسية إطالقاً.
 -0الحرص على التخلص فورا ً من هذا المنتج بالطريقة المناسبة.
ً
ً
 -3حفظ المنتجات و األلعاب ذات القطع الصغيرة او الغير مثبتة جيدا بعيدا عن متناول االطفال لمنع خطر ابتالع أجزائها .
 -4يجب عدم السماح لألطفال مهما كانت أعمارهم باللعب بالمغناطيسات الصغيرة و ان سمحت التعليمات المصاحبة للعبة لألطفال
باستخدامها
 -1مراقبة األطفال بعناية أثناء اللعب والتأكد من أنهم يلعبون في بيئة آمنة بعيدا ً عن األدوات المغناطيسية.
 -6عدم شراء األلعاب التي تحتوي على أكثر من مئة قطعة حيث يصعب اكتشاف نقصان قطعة منها او أكثر في حال ابتالعها.
 -7شراء األلعاب المناسبة للمرحلة العمرية للطفل و ذلك حماية له من المخاطر .
 -8محاولة التحدث لألطفال حسب المرحلة العمرية و تواضيح مخاطر اللعب بالخرز المغناطيسي أو ابتالع القطع الصغيرة من
األلعاب .
 -9مراجعة الطبيب في حال الشك أو التأكد من ابتالع الطفل لقطع من اللعبة .
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نماذج ألعاب تحتوي كل منها على ما ال يقل عن  612قطعة دائرية صغيرة

لعبة تحتوي  161مكعب مغناطيسي صغير مختلف األحجام  1/4/3مم

لعبة تحتوي العشرات من األعمدة و الكور المغناطيسية و التي تجذب األطفال لبنائها

ألعاب سحرية مضيئة من الخرز المغناطيسي
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