Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!

POSKRBIMO
ZA VARNOST OTROK

6.

mesec

Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka
v naslednjih mesecih?
PADCI
Padci po stopnicah so eden najpogostejših vzrokov za bolnišnično zdravljenje majhnih
otrok zaradi nezgod.
ź

Preprečimo jih tako, da namestimo eno ograjico za stopnice na vrhu in drugo na dnu stopnic. Vsakokrat,
ko je otrok doma, preverimo, ali sta ograjici še vedno dobro pričvrščeni in varno zaprti.

ź

Na vrhu stopnic moramo uporabiti ograjico, ki se namesti z vijačenjem v steno, ker je bolj varna in ne popusti
pod težo otroka. Na dnu stopnic lahko namestimo ograjico z mehanizmom na ekspanzijo zraka.

ź

!

OPOZORILO!
Ograjica zagotavlja varnost le do takrat, ko otrok zraste do ¾ višine pregrade,
kar je okrog 2. leta starosti.

ź

Kadar je otrok nameščen v stolčku za hranjenje ali športnem vozičku, je nevarno, da pade iz njega, zato mora
biti 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!

ź

Uporaba hojce se odsvetuje, ker ne vpliva dobro na otrokov razvoj, poleg tega poveča tveganje
za poškodbe, predvsem zaradi padcev po stopnicah. Otroci s hojico lažje dosežejo tudi kable gospodinjskih
aparatov, posode z vročimi tekočinami, zdravila, gospodinjske kemikalije …

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

Otrok začenja intenzivno raziskovati svoje okolje, zato iz njegovega dosega odstranimo vse predmete,
katerih premer je manjši od 3 cm (gumbe, kovance, frnikole, igračke, pakirane skupaj s hrano …) in lahko
zaprejo dihalne poti.

ź

Omare in predale, kjer hranimo drobne predmete, zaklenemo s ključem ali opremimo z varovalom –
zatičem tako, da jih otrok ne more odpreti.

ź

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

ź

Zdaj je skrajni čas, da zaradi nevarnosti zadavitve iz posteljice odstranimo vse igrače na vrvici .

UTOPITVE
So drugi najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb.
ź

V kopalni kadi ali otroškem bazenčku majhnega otroka nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle
osebe! Otroka imejmo ves čas na dosegu rok, če moramo zapustiti prostor, pa ga vzemimo s seboj.

ź

Uporabo kopalnega stolčka odsvetujemo, ker povečuje tveganje za otrokovo utopitev.

ź

Majhni otroci se lahko utopijo že v nekaj centimetrov globoki vodi v kopalni kadi, bazenčku, vedru ali
stranišču. Zato posode z vodo po uporabi takoj izpraznimo in jih pospravimo zunaj dosega otrok. Pokrov
straniščne školjke zapremo s posebnim varovalom za pokrov.

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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