
PADCI   
So najpogostejši vzrok za bolnišnično zdravljenje otrok zaradi poškodb.

ź Če še nismo namestili obeh ograjic za stopnice, ene na vrhu in druge na dnu stopnic, da bi preprečili padce 

otroka po stopnicah, je zdaj skrajni čas, da to storimo. Preberite napotke v knjižici "Nasveti za starše otrok 

v starosti 6-36 mesecev Varnost otrok" na spletni strani www.zdaj.net. 

ź Okna in balkonska vrata zapiramo s ključem ali nanje namestimo varnostni mehanizem, ki preprečuje, 

da bi se okno in vrata lahko odpirala za več kot 8 ali 10 cm.

ź Prečke na balkonski ograji morajo biti navpične, razmik med njimi pa tak, da malček skoznje ne more 

potisniti glave. Stole in ostalo pohištvo prestavimo stran od oken in balkonskih ograj.

ź Dno posteljice prestavimo na najnižji položaj tako, da je posteljica globoka najmanj 50 cm. Odstranimo 

mehke prešite obrobe s stranic posteljice in vse velike igrače, da se otrok ne bi povzpel nanje in padel 

iz posteljice.

ź Otrok mora biti v stolčku za hranjenje ali športnem vozičku vedno pripet s 5- točkovnim sistemom 

varnostnih pasov. Spodnji trije pasovi okrog pasu in med nogami preprečujejo, da bi otrok zdrsnil s stolčka 

ali vozička, ramenski pasovi pa preprečujejo, da bi otrok vstajal.

ź Otroka nikoli ne pustimo v stolčku ali vozičku brez nadzora odrasle osebe, čeprav je pripet 

z varnostnimi pasovi!

12. mesec

Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka 

v naslednjih mesecih?

!
OPOZORILO:

Otrok ne sodi v nedograjeno hišo ali na gradbišče okoli nje, saj lahko pade 
z nezavarovanega balkona, stopnic ali v zemeljski izkop ob hiši.

POSKRBIMO 
ZA VARNOST OTROK

Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!



ZADUŠITVE
So tretji najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb.

ź Otroka med hranjenjem nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe, ki bi mu lahko takoj nudila prvo 

pomoč, če bi se začel dušiti. Najbolj varno je, da otrok med jedjo sedi pri mizi in je v svojem stolčku 

za hranjenje, zato mu ne dovolimo, da teka okrog s polnimi usti hrane.

ź Otroka v stolčku za hranjenje vedno pripnemo s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov. Otroka nikoli 

ne pustimo v stolčku brez nadzora odrasle osebe, čeprav je pripet z varnostnimi pasovi.

ź Starejši otroci ne smejo dajati malčku nobene hrane brez našega nadzora, še posebej ne trdih bombonov,  

oreščkov, grozdja, koščkov mesa, trdega sadja ali zelenjave ...

ź Mlajšim od 5 let ne smemo ponuditi arašidov, ker arašid hitro zdrsne v grlo in sapnik ter obstane v pljučih.

ź Otrok v tej starosti intenzivno raziskuje svoje okolje, zato iz njegovega dosega odstranimo vse predmete, 

katerih premer je manjši od 3 cm (gumbe, kovance, frnikole, igrače starejših otrok, drobne igračke, 

ki so pakirane skupaj s hrano …) in lahko zaprejo dihalne poti. 

ź Za otroke, mlajše od 3 let, so primerne le igrače, katerih premer je večji od 3 cm, se ne razstavijo na drobne 

dele in imajo vrvice krajše od 22 cm. 

ź Omare in predale, kjer hranimo drobne predmete, zaklenemo s ključem ali opremimo z varovalom – 

zatičem tako, da jih otrok ne more odpreti.   

PRVA POMOČ: 

Naučite se, kako lahko otroku rešite življenje, če se začne dušiti, izgubi zavest ali 
preneha dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči, da mu boste znali pravilno 
pomagati!

Poškodbe so glavni vzrok 

umrljivosti otrok v Sloveniji!

www.zdaj.net
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