Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!

POSKRBIMO
ZA VARNOST OTROK

3.

mesec

Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka
v naslednjih mesecih?
OPEKLINE
Opekline, še posebej z vročimi tekočinami, so med najpogostejšimi vzroki za bolnišnično
zdravljenje majhnih otrok zaradi poškodb.
ź

Kadar držimo otroka v naročju, ne pijemo vročih napitkov. Otrok lahko seže po skodelici in se popari.
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

Dojenček lahko dobi oparine tudi med hranjenjem, zato vedno preverimo, da pijača, ki jo ponudimo
otroku, ni prevroča.

ź

Vsakokrat, preden damo otroka v kopalno kad, preverimo temperaturo vode s termometrom
ali vsaj s svojo podlahtjo.

ź

V stanovanju lahko pride tudi do požara. Javljalnike za dim in ogljikov monoksid namestimo v prostorih,
kjer imamo kurišče ali gorilno napravo, v vsakem nadstropju hiše in v spalnicah, ker s tem za skoraj polovico
zmanjšamo tveganje za smrt zaradi požara. Javljalnike za ogljikov monoksid namestimo tudi v prostorih,
kjer se zadržujemo dlje časa (kuhinja, dnevna soba).

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

ZADUŠITVE IN ZADAVITVE
So tretji najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb.
ź

Dojenček naj vedno spi na hrbtu in v svoji posteljici. Iz posteljice odstranimo vzglavnik, polnjene
odeje, mehke prešite obrobe na stranicah posteljice in mehke igrače, saj se dojenček z njimi lahko
zaduši.

ź

Za otroke, mlajše od 3 let, so primerne igrače, katerih premer je večji od 3 cm, in se ne razstavijo
na drobne dele, s katerimi se otrok lahko zaduši.

ź

Ročaj ali drug del ropotuljice mora biti dovolj velik in take oblike, da ne gre v otrokova usta in zapre
dihalnih poti oziroma vhoda v žrelo.

ź

Ko otrok spi v posteljici, iz nje odstranimo ropotuljice, obroče za grizenje in druge igrače.

ź

Ko se začne dojenček dvigovati na roke in kolena ali je že star 5 mesecev, iz posteljice odstranimo
vse igrače na vrvici, ki so razpete preko posteljice ali na njeni ograji, saj obstaja nevarnost
zadavitve.

ź

Otroku okoli vratu nikoli ne obešamo dude na vrvici!

ź

V tej starosti lahko otroka vozimo v športnem vozičku le s povsem spuščenim naslonjalom za hrbet
tako, da je dno vozička vodoravno. V tem primeru naj bo otrok vedno pripet s 5-točkovnim
sistemom varnostnih pasov in pod nadzorom odrasle osebe. Dojenček, star komaj dva meseca,
lahko zaradi svojega gibanja zdrsne skozi odprtino med sedalom vozička in naslonjalom za roke, kar
je nevarno za zadavitev.

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!
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