PROJEKT "VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ V OBLASTI PREVENCE ÚRAZÙ DÌTÍ"

Malý test pro všechny, kdo se starají o dìti
1. Kde je nejbezpeènìjší pøebalovat dítì?

Prevence úrazù a rizikového
chování dìtí a mladistvých
Motto: Staèí málo, aby se úraz nestal.

a) Na pøebalovacím pultíku.
b) Na podlaze.
c) Na posteli.

Pasivní prevence

2. Jak správnì pøipravíte dìtskou koupel?
a) Do horké vody pøidáváme studenou.
b) Pøidáváme horkou i studenou vodu zároveò.
c) Do studené vody pøidáváme postupnì horkou.
3. Které z tìchto tvrzení je pravdivé?
a) Dìtské chodítko je bezpeèný zpùsob, jak vaše dítì zabavit.
b) Dìtské chodítko umoní dítìti dosáhnout na pøedmìty, kterými se mùe zranit.
c) Dìtské chodítko napomáhá dítìti, aby se nauèilo døíve chodit.

• Za bezpeèí malých dìtí jsou zodpovìdní dospìlí.
• Rodièe by mìli dìtem pøipravit bezpeèné prostøedí
pøedevším doma.
• I dìtská høištì, školy a školky a další místa by mìla být
maximálnì bezpeèná.
• Dìti by mìly být neustále pod dozorem.

4. Mùete klidnì nechat stát WC desinfekci opatøenou bezpeènostním uzávìrem vedle
toalety, protoe tento systém je spolehlivì odolný proti otevøení dítìtem?
a) Ano
b) Ne

Aktivní prevence

5. Které z tìchto míst je nejbezpeènìjší pro uchovávání èistících prostøedkù?
a) Ve skøíòce pod umyvadlem.
b) Na kuchyòském stole.
c) V uzamèené skøíòce mimo dosah dítìte.
6. Kde je nejlepší umístit bezpeènostní ohrádku na schodišti?
a) Nahoøe i dole.
b) Pouze na spodním konci schodištì.
c) Pouze na horním konci schodištì.

K zamyšlení
•
•
•
•
•

Je moné pùsobit prostøednictvím dìtí na jejich rodièe?
Jaké nedobré návyky si dìti pøinášejí z domova?
Jsme vdy dìtem dobrým pøíkladem?
Je ve vašem okolí dostatek bezpeèných dìtských høiš a míst pro sportování?
Jaké aktivity by byly dostateènì pøitalivé pro skupinu teenagerù z vašeho okolí?
Správné odpovìdi: 1. b); 2. c); 3. b); 4. b); 5. c); 6. a)
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• Od urèitého vìku se dìti mohu chránit i samy.
• Mladší dìti by mìly znát riziková místa a situace.
• Pøi sportu a dalších aktivitách by mìlo být pouívání
ochranných pomùcek samozøejmostí.
• Starší dìti a teenageøi by mìli vìdìt, e rizikové chování
mùe mít fatální následky pro jejich další ivot.
• Dospìlí by mìli být vdy kladným pøíkladem.
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Staèí málo, aby se úraz nestal
Riziková místa

Ochranné pomùcky

v domácnosti lze snadno zabezpeèit.

minimalizují riziko zranìní pøi sportu.

Tøicet tisíc dìtí potøebuje
o prázdninách lékaøe
Dva mìsíce prázdnin mají být pro školáky tou
nejhezèí èástí roku. Jene kadoroènì a tøicet
tisíc dìtí potøebuje ošetøení lékaøe. Poèet dìtských úrazù se toti v létì oproti jiným
mìsícùm pokadé zdvojnásobí.

Moderní høistì pro dìti

V autì

nabízejí bezpeèný prostor pro hraní.

musí dítì sedìt vdy
v autosedaèce.

Sedmiletá Gabriela sedìla v koòském sedle
a nechala se vozit. Jene projídìjící traktor
konì vyplašil a ten sebou trhl tak prudce, e
dívka spadla. "Lekla jsem se a pustila," øíká. Na
konì ji teï u nikdo nedostane. Pøi pádu si
toti zlomila ruku tak nešastnì, e vidìla, jak
jí trèí z rány kosti.
"Èlovìk jen chce, aby dìti mìly nìjaký záitek,
a takhle to skonèí," øíká nešastnì otec
holèièky. Ta teï leí v motolské nemocnici
a na dovolenou s rodièi, na kterou se tolik tìšila, mùe zapomenout.
Právì pády z èím dál populárnìjších koní, ale
i popáleniny od grilu jsou dva nejnovìjší zpùsoby, jak si dìti v létì pøivodí tìký úraz.
V posledních tøech letech také pøibylo pádù do
zahradních jezírek a bazénù.

I pro dospívající
exitují bezpeèné varianty pøitalivých aktivit.

"Øeknu to tvrdì, ale nejde to jinak: za dìtské
úrazy mùe hloupost rodièù. Kdy vím, e
mám na zahradì bazén, nesmím tøíleté dítì
spustit z oèí ani na vteøinu. Pokud to nejde,
musím si bazén odpustit nebo jej zajistit tak,
aby se k nìmu dítì nedostalo," kroutí hlavou
Jiøí kostner ze spoleènosti Dìtství bez úrazù.
Ta se u nìkolik let zabývá právì tím, jak pøedcházet dìtským úrazùm. "Jak? Výchovou
rodièù," tvrdí. "Ve Švédsku s tím zaèali pøed
tøiceti lety a kampaò poøád ještì nekonèí.
Pøesto se jim podaøilo sníit úrazovost dìtí

natolik, e jsou v Evropì na posledním místì."
Kadé páté dítì mezi desátým a patnáctým
rokem se zraní nejménì jednou za rok. Úrazy
se stávají ve stejnou dobu stejným vìkovým
kategoriím dìtí a ve stále stejných místech, co
podle odborníkù vyluèuje náhody a znamená
to, e se s úrazy dá bojovat.
Podobnì jako napøíklad s infekèními nemocemi. "Zbyteèné jsou tøeba tìké úrazy po pádu
z kola," míní Petr Havránek, pøednosta Kliniky
dìtské chirurgie a traumatologie Fakultní
Thomayerovy nemocnice v Praze.
"Dùvodem je fakt, e víc ne polovina dìtí
u nás stále jezdí bez pøilby. Kromì kola se dìti
pøi sportování èasto zraní na skateboardu nebo
in-line bruslích. I tady by povinné nošení pøilby hodnì pomohlo," øíká lékaø.
Dìtí, které se pøi typicky letních hrách ve vodì
utopí, není sice tak moc - roènì nìco mezi
dvaceti a tøiceti - ale pøibývá jich. "Spousta dìtí
ve vìku od šesti do dvanácti let toti dnes
vùbec neumí plavat. Ve chvíli, kdy pøesáhnou
dvanáctý rok, se zaèínají stydìt a pak u se
plavat nauèí jen tìko," varuje Jaroslava
Farská, která tøicet let pracovala jako mistr
plavèík v Pardubicích.
Plavecký výcvik byl a donedávna ve školách
povinný, ale u není. A jsou to teprve ètyøi
dny, co moná právì na to doplatili dva chlapci ve Strái na Tachovsku. Nemìli sílu na to,
aby doplavali nìkolik set metrù ke bøehu rybníka, kdy se jejich loïka zaèala potápìt.
MF Dnes

