PROJEKT "VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ V OBLASTI PREVENCE ÚRAZÙ DÌTÍ"

Úrazy dìtí

Malý test pro všechny, kdo se starají o dìti...
1. Kolikrát je kùe novorozence tenèí ne kùe dospìlého?
a) dvakrát

b) pìtkrát

c) patnáctkrát

Úrazy jsou nejvìtším nepøítelem dìtí...

2. V jaké hloubce vody se mùe utopit dítì?
a) 10 cm

b) 20 cm

c) 30 cm

3. Pokud se dítì zaène ve vodì topit, jaká je jeho nejèastìjší reakce?
a) Zápasí a køièí.
b) Ústa i nos vystrèí z vody.
c) Sklouzne pod hladinu, ani by køièelo nebo se bránilo.

• úrazy jsou nejèastìjší pøíèinou úmrtí dìtí − roènì zemøe
na úrazy témìø 300 dìtí
• mají na svìdomí nejvíce trvalých poškození zdraví dìtí
• roènì se stane 450.000 úrazù dìtí, které musí ošetøit lékaø

4. Jak dlouho trvá, ne vychladne horký nápoj, aby se dítì neopaøilo?
a) 5 minut

b) 10 minut

c) 25 minut

5. Batole nalezlo tablety s vysokým obsahem eleza, které uívala jeho matka
v tìhotenství. Pøi spolknutí kolika tablet si mùe dítì zpùsobit tìkou otravu?
a) 3 − 4 tablety

b) 13 − 14 tablet

c) 30 − 40 tablet

6. V jakém vìku mùete nechat dítì spát pod normální peøinou?
a) Od tøí mìsícù.

b) Od šesti mìsícù.

c) Pokud je dítìti nejménì jeden rok.

Úrazy být nemusí...
• úrazy dìtí nejsou náhodné
• stávají se ve stále stejných situacích
• mají své pøíèiny, které lze eliminovat

7. Vaše batole si ve vanì hraje s kohoutkem na horkou vodu. Kolik èasu staèí k opaøení?
a) 5 sekund

b) 50 sekund

c) 5 minut

Pár øádek k zamyšlení a diskuzi
• Mnoho dìtí je kadý rok zranìno psy. Co by se proti tomu mìlo dìlat?
• Kadý úraz dítìte naši spoleènost nìco stojí. Máte pøedstavu kolik?
• Kdy se zraní malé dítì, je to vdy vina dospìlých. Byli byste pro zpøísnìní postihu tìch, kteøí malé
dítì neuhlídali nebo mu nechtìnì ublíili?
• Je na trhu dostatek pomùcek pro zabezpeèení domova?

Správné odpovìdi: 1. c); 2. a); 3. c); 4. c); 5. a); 6. c); 7. c)
Tato publikace je vydávána jako souèást projektu "Vzdìlávání pedagogù v oblasti
prevence úrazù dìtí". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpoètem Èeské republiky a rozpoètem Hlavního mìsta Prahy.
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Staèí málo, aby se úraz nestal...
•
•
•
•

pøipravit dìtem bezpeèné prostøedí
vybavit je helmami, chránièi a dalšími ochrannými pomùckami
pouèit dìti o rizikových místech a situacích
jít jim pøíkladem
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Muselo se to stát?
Co se dalo udìlat?

Chlapec tloukl do ná
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Devítiletého školáka
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náboj mu
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Dìti se pøiotrávily v parku
V péèi lékaøù Mìstské nemocnice
v Litomìøicích se ocitlo nìkolik dìtí
z Lovosic. Bìhem hraní v místním
parku ochutnaly lusky okrasného
štìdøence odvislého. Zmátla je zøejmì
jejich podoba s lusky hrachu setého.
Omyl to byl ale fatální, nebo štìdøenec
je, stejnì jako ostatní akátovité rostliny,

jedovatý. Poití vìtšího mnoství by
mohlo být i smrtelné. Jednou z dívek,
které na experiment se štìdøencem
doplatily byla i Vlaïka K. z 2.B; lékaøi jí
museli vypumpovat aludek. "Navedli
mì kamarádi. Chutnalo to jako fazole,"
pøiznala.
MF Dnes

Školák se utopil,
praskl pod ním led
Vstøíc smrti kráèeli v sobotu
v 14.50 hodin na
Jindøichohradecku dva školáci (8
a 9), kdy se vydali
po slabouèkém ledu pøes poá
rní nádr. Kdy byli
zhruba deset metrù od bøehu,
led se pod nimi prolomil. Jeden vyvázl, druhý bohu
el našel v rybníèku
smrt. Jejich kamarád (9), který
stál na bøehu, se
okamitì rozbìhl pro pomoc.
U osmdesát metrù
vzdálené autobusové zastávky
uvidìl mladíka (19),
který hned pádil k chlapcùm tonou
cím v ledové vodì.
Toho, který se drel na hladinì,
se mu podaøilo vytáhnout. Druhý školák u bohuel zmiz
el pod vodou.
Na místo se krátce poté sebìh
li místní dobrovolní
hasièi, kteøí zaèali nádr prohledáv
at. Na pomoc jim
pøijela jednotka tøeboòských hasiè
ù a policisté ze
Suchdola nad Lunicí. "Tragédií
bylo, e chlapec
zapadl pod led. Jinak je tam toti
dospìlému èlovìku
vody po prsa," uvedl vèera jeden
mu, který se zúèastnil záchranných prací. Byl jední
m z mála, který byl
ochoten o neštìstí, které zasáhlo
celou vesnici, vùbec
mluvit. Ostatní jen s pohledem
plným bolesti kroutili
hlavami. "Školák byl nalezen a
v 15.45 hodin. Hned
byl pøepraven do nemocnice v Èesk
ých Budìjovicích,
ale nepodaøilo se ji obnovit jeho
ivotní funkce a na
jednotce intenzívní péèe byla
konstatována smrt
utonutím," uvedl operaèní dùsto
jník jihoèeské policejní správy.

Následky po opaøení.

Chlapec popálený hoølavinou.

www.blesk.cz

Následky kousání šòùry od ehlièky.

