URAzovA PREVENC§ PRo DETI o-]. RoK
Pozor! Dítě ve věku o-t rok se přetáěi plazí se, leze, dává vše do úst!
Dítě se obrací od 4*6 měsíců,leze od 7-9 měsíců,staví se
a začínáchodit od ro-rz měsíců.V tomto věkovém období vznikají úrazy
nejčastěji nevhodnou manipulací s dětmi a nedostatečným dohledem.

Častéjsou pády, tonuti termické úrazy, častéjsou rovněž aspirace (vdechnut|,

spo}knutí cizího tělesa a poranění při manipulaci s nevhodnými hračkami.
Případné otrar,y vznikají záměnorr 1éků, předávkováním 1éky.
- V tomto věku jsou typické opařeniny hor§mi tekutinami kdy dítě třeba sedí na klíně dospělé osob,v, která pije kávu, apod.
Častéjsou v tomto věku takó úrazy úmyslné.Toto je jediná věková kategorie,
kdy není rozdí1 v četnosti a závažnosti úrazůdle pohlaví.
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ne\Tstavovat dítě přímému slunci
nedržet dítě při vaření či manipulagi s hor§mi
tekutinami (pití kály)
dítě nechat při vaření pod dohledem či v ohrádce,
neposazovat dítě na kuchyňskqu Pracovní desku
vždy ověřit teplotu vody při koupáni teplotujídla při krmení
zajistit regulaci teploty vody - telmostatické baterie, popř.
mísicíbateríe a termostat na teplou vodu - max. tep]ota 54 "C
kabely vést mimo dosah dětí e]. zásuvky opatřit chrániči
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šetrná manipu]ace s dítětem, netřást s dítětem!, děti
nenadhazovat!, nepraktikovat metodu,,]étání dětí" apod.!

Úraz dítěte vždy znamená zanedbání péčeze strany rodiče, resp. pečující
osoby, a to se všemi právními důsledky!
Je nezbytné - zajistit dozor dítěte dospělou osobou!
Neponechávat dítě pod dozorem staršíhosourozence ěi kamaráda!
Nenechávat děti samotné doma!
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zásadyresuscitace:

uvolnit dýchací cesty
novorozenci: 3 stlačení hrudníku : l vdechu (3:r)
děti: zahájit resuscitaci pěti vdechy, poté střídat 30 stisknutí

r Zásady ošetřeníran a popálenin:
očištěnía dezinfekce rány, sterilní krytí
chlazenípopálenin, opařenin
o
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