Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!

POSKRBIMO
ZA VARNOST OTROK

18.
Ali veste,

mesec
1. del

kaj ogroža vašega otroka
v naslednjih mesecih?
UTOPITVE
So drugi najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb.
ź

Majhni otroci se lahko utopijo že v nekaj centimetrov globoki vodi v kopalni kadi, bazenčku, vedru ali
stranišču.

ź

Otroka nikoli ne pustimo samega, brez nadzora odrasle osebe, če se nahaja v kopalni kadi, otroškem
bazenčku, ob bazenu, ribniku, na obali in ob nezavarovanih vodnih površinah.

ź

Posode z vodo po uporabi takoj izpraznimo in jih pospravimo zunaj dosega otrok. Pokrov straniščne
školjke zapremo s posebnim varovalom za pokrov.

ź

Če imamo bazen doma, ga z vseh strani obdamo z ograjo tako, da bo bazen popolnoma ločen od hiše in
dvorišča. Ograja mora biti visoka najmanj 120 cm, razmik med navpičnimi prečkami pa tak, da malček
skoznje ne more potisniti glave. Vrata ograje se morajo samodejno zapirati z avtomatsko ključavnico
na ključ, ki mora biti zunaj dosega otrok.

ź

Če uporabljamo samostoječi plastični bazen, dosledno upoštevajmo navodila proizvajalca za varno
uporabo. Vsak dan po koncu uporabe stopnice za vstopanje v bazen pospravimo zunaj dosega otrok.

ź

Na čolnu otroku, ne glede na dolžino potovanja in velikost čolna, vedno nadenemo starosti primeren
atestiran rešilni jopič.

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

OPEKLINE
Opekline, še posebej z vročimi tekočinami, so med najpogostejšimi vzroki za zdravljenje
majhnih otrok zaradi poškodb.
ź

Majhnega otroka nikoli ne pustimo v kuhinji brez nadzora odrasle osebe in ne dovolimo, da bi se
v kuhinji igral z žogo, saj lahko nase prevrne posodo z vročo hrano ali tekočino.

ź

V tej starosti nas začenja otrok posnemati pri vsakdanjih opravilih. Zato med kuhanjem uporabljamo zadnje
kuhalne plošče in ročaje posod obrnemo proti zadnjemu delu štedilnika, da otrok ne more doseči posod in
nase zliti vroče hrane.

ź

Še bolje je, če v specializirani trgovini kupimo zaščitno ograjico za štedilnik, ki se namesti na štedilnik tako,
da otrok ne more doseči posod.

ź

Kadar otroka držimo v naročju, ne pijemo vročih napitkov. Prav tako si nad otrokom nikoli ne podajamo
skodelice z vročo pijačo.

ź

Ne uporabljamo namiznega prta, ko imamo na mizi vročo hrano ali pijačo.

ź

Preden damo otroka v kad, vselej s termometrom ali vsaj s svojo podlahtjo preverimo temperaturo vode.
Med kopanjem otroka ves čas nadzorujemo, da ne bi sam odprl ventila za vročo vodo in se z njo oparil.
Najbolje je, da na vodovodni armaturi uporabljamo termostat za nastavitev temperature vode,
ki ga nastavimo na največ 50 °C.

PRVA POMOČ:
Opeklino hladimo s hladno čisto vodo največ 10 minut. Potem rano prekrijemo
s sterilno prevezo in poiščemo zdravniško pomoč.
Udeležite se tečaja prve pomoči, da boste znali svojemu otroku pravilno
pomagati!
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