Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!

POSKRBIMO
ZA VARNOST OTROK

9.

mesec

Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka
v naslednjih mesecih?
PROMETNE NEZGODE - otrok v avtomobilu
So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. Uporaba sedeža za 76 %
zmanjša tveganje za smrt ali težke poškodbe otrok, starih 1 leto, v primeru hitrega
zaviranja ali prometne nezgode.
ź

Če je otrok težji od 9 kg ali je otrokova glava dosegla zgornji rob školjke sedeža, potem je čas, da sedež
skupine 0+ (lupinico) zamenjamo z otroškim avtomobilskim sedežem skupine 1.

ź

Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila na srednjem sedežu, če ima le-ta vgrajen 3-točkovni
varnostni pas. Če ga nima, naj bo otroški sedež nameščen na zadnji klopi na levem ali desnem sedežu.

ź

Otroški sedež skupine 1 namestimo tako, da otrok v njem gleda v smer vožnje. Če imamo sedež, skladen
s standardom R129 (i-Size), pa ga namestimo tako, da je otrok v njem s hrbtom obrnjen v smer vožnje.

ź

Otroka v sedežu pripnemo s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov tako, da je med pasom in otrokovo
ključnico največ za prst prostora. V hladnih dneh mu slečemo vrhnja debela oblačila, potem ga pripnemo
z varnostnimi pasovi in pokrijemo z oblačilom.

ź

Otroka v otroškem avtomobilskem sedežu ali v avtomobilu nikoli ne pustimo brez nadzora!

ź

Ko otroka nameščamo v ali jemljemo iz avtomobila, avtomobil vedno ustavimo ob robu ceste tako,
da stojimo na površini za pešce.

ź

Rabljen otroški avtomobilski sedež je varen le, če ustreza veljavnim varnostnim standardom (ECE 44/04
ali ECE R129), je bil izdelan v zadnjih 5-ih letih, ni bil udeležen v prometni nezgodi, ko je v njem sedel otrok,
nima vidnih poškodb in ima originalna navodila proizvajalca za uporabo.

ZASTRUPITVE
So eden najpogostejših vzrokov za bolnišnično zdravljenje majhnih otrok zaradi nezgod.
ź

Zdravila, gospodinjske kemikalije in druge zdravju škodljive snovi pospravimo v omarico, ki je vedno
zaklenjena s ključem ali varovalom – zatičem, da je otrok ne more odpreti.

ź

Shranjevanje zdravil in kemikalij v nezaklenjenih omaricah ali na policah visoko zunaj dosega otrok
ni varno, saj se otrok lahko povzpne na stol ali drug kos pohištva in jih doseže.

ź

Pri nakupu gospodinjskih kemikalij vedno izberemo plastenke z dvofaznim zapiranjem. To pomeni,
da je treba pri odpiranju zamašek hkrati potisniti navzdol in ga zavrteti, česar pa majhni otroci
ne zmorejo.

ź

Ko čistimo, na tleh ali na omarici ne puščamo odprtih plastenk s čistili, temveč jih zapremo
s pokrovčkom in pospravimo zunaj dosega otrok.

ź

V Sloveniji so zelo pogoste zastrupitve otrok z gobami, zato majhnim otrokom ne dajemo jesti
jedi iz gob!

ź

Strupene sobne rastline (difenbahija, lodendron, božična zvezda …) odstranimo iz stanovanja
ali jih postavimo zunaj dosega otrok.

OPOZORILO!

!

Če sumite, da je otrok zaužil zdravju nevarno snov, takoj pokličite
osebnega ali dežurnega zdravnika, ki vam bo dal ustrezna navodila!
Če je otrok pogoltnil malo okroglo baterijo, je potrebna takojšnja zdravniška
pomoč! Baterije vsebujejo jedke snovi in lahko poškodujejo otrokova prebavila.

Poškodbe so glavni vzrok
umrljivosti otrok v Sloveniji!

www.zdaj.net
Avtorica: prim. dr. Mateja Rok Simon, dr. med., spec. javnega zdravja; Oblikovanje: Ka Rupnik;
Izdajatelj: Nacionalni inš tut za javno zdravje, Ljubljana, 2019
Tisk publikacije soﬁnancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

