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Dom – bezpieczne miejsce dla dziecka ?
Największy odsetek wypadków zdarza się w domu i dotyczy to zarówno dorosłych
jak i dzieci. Dane statystyczne pokazują jednak, że w przypadku najmłodszych,
wypadki następują praktycznie wyłącznie w domu, co czyni ciebie jako rodzica
lub opiekuna wyjątkowo odpowiedzialnym. W dodatku urazy spowodowane
różnego rodzaju wypadkami są najczęstszą przyczyną śmierci wśród dzieci.
Poniżej znajdziesz listę najpowszechniejszych zagrożeo, którą przygotowałem na
podstawie danych zbieranych przez różne organizacje europejskie, zajmujące się
kwestiami zdrowia, bezpieczeostwa publicznego oraz dzieci. Nie jest jednak moim
zamiarem wystraszyd cię lub wywoład niepotrzebny, dodatkowy stres. Celem tego
raportu jest uświadomienie ci jak wielki masz wpływ na bezpieczeostwo swoich
dzieci. W większości przypadków masz pełną kontrolę nad środowiskiem
domowym i poprzez własne zachowanie oraz odpowiednie przygotowanie,
możesz znacznie zmniejszyd ryzyko wypadków.
Ponieważ chcę, żeby ten raport przyniósł ci natychmiastową konkretną pomoc,
zamieszczam w nim listę działao, które możesz wykonad od razu w celu
zwiększenia bezpieczeostwa swoich dzieci. Czasami drobnostki mają znaczenie nie ignoruj więc tych porad, a jeśli to możliwe, od razu wykonaj opisane
czynności.
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Kilka faktów
- dzieci do 5 roku życia są najbardziej narażone na wypadki w domu (w przypadku
starszych dzieci znaczący udział zaczynają mied też wypadki komunikacyjne);
- chłopcy są bardziej narażeni na wypadki niż dziewczynki – w wieku 14 lat
prawdopodobieostwo wypadku jest dwukrotnie wyższe u chłopców niż
u dziewczynek;
- wśród całej grupy wiekowej 1-14 lat około 30% wypadków to zdarzenia
związane z ruchem drogowym (tą kategorią nie będziemy zajmowad się w tym
raporcie);
- następne w kolejności przyczyny wypadków to utonięcia, oparzenia, upadki z
wysokości, przemoc i zaniedbanie, zatrucia i zakrztuszenia – w większości
przypadków zdarzenia te mają miejsce w domu;
- wypadki zdarzają się najczęściej w pokoju dziennym i jadalni, natomiast do
najgroźniejszych wypadków dochodzi w kuchni i na schodach;
Powyższe informacje pochodzą z lat 2008-2012, z raportów:
-

National Health Service (WielkaBrytania)

-

portal ChildAlert

-

World Health Organization

-

Eurostat

Jak czytad dane statystyczne ?
W zależności od sposobu badania – różne instytucje podają inne liczby
określające udział danej kategorii wypadków w ogólnej liczbie wszystkich zdarzeo
– np. wśród dzieci do lat 5 najczęstsze przypadki to oparzenia, zakrztuszenia oraz
zatrucia. Warto zauważyd, że stanowcza większośd oparzeo to przypadki oparzeo
gorącymi płynami. Wśród starszych dzieci dwie główne przyczyny to upadki z
wysokości oraz oparzenia. Z kolei w statystykach wypadków o skutkach
śmiertelnych na pierwszych miejscach plasują się pożary oraz utonięcia.
Zwracam również uwagę, że w zależności od badania – dane obejmują tylko
populację Wielkiej Brytanii (np. raport NHS), Unii Europejskiej (Eurostat) lub cały
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świat (WHO). Żeby jak najlepiej dopasowad dane do twojej sytuacji przyjąłem
pewne założenia, których oczywiście nie mam możliwości zweryfikowad w
naukowy sposób, ale wydają się racjonalne.
Przede wszystkim zakładam, że skoro poświęcasz swój czas na zdobycie wiedzy z
zakresu bezpieczeostwa swoich dzieci, to problem przemocy lub braku właściwej
opieki w twoim domu prawdopodobnie nie występuje.
Po drugie, biorąc pod uwagę warunki polskie, oraz ograniczając się, zgodnie z
tematem tego raportu, do wypadków w domu (czy tez szerzej – gospodarstwie
domowym czyli też np. ogrodzie czy garażu) – zakładam, że prawdopodobieostwo
utonięcia twojego dziecka jest stanowczo mniejsze niż wynika to z ogólnych
statystyk.
Uwzględniając te założenia można powiedzied, że bezpieczeostwo twojego
dziecka w domu zależy w ogromnym stopniu od wyeliminowania ryzyka:
pożaru i oparzeo
upadku z wysokości
zatrucia
zakrztuszenia
Wprowadzając nawet drobne zmiany w tych 4 obszarach przyczynisz się do
znacznego zmniejszenia ryzyka wypadku. To jest główny cel tego raportu.

26 maja 2014

Pożary
Pożary stanowią zagrożenie dla całej rodziny i zajmują czołowe miejsca w
raportach dotyczących przyczyn śmierci. Ryzyko wybuchu pożaru może byd
większe w domu, w którym są małe dzieci – szczególnie jeżeli rodzice nie zadbają
wcześniej o nauczenie pociech jakie zachowania są niebezpieczne.
Jednak główna przyczyna pożarów to nieodpowiedzialne zachowanie dorosłych.
Co 4 pożar wywołany jest przez „nieostrożnośd osób dorosłych przy posługiwaniu
się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki” (na podstawie danych
statystycznych KG PSP *źródło: www.kgpsp.gov.pl+). Znacznie dalej w kolejności są
różnego rodzaju wady urządzeo (7,3 %) oraz ich nieprawidłowa eksploatacja
(4,7%).
Aby chronid siebie i swoją rodzinę zwród uwagę przede wszystkim na swoje
zachowanie, postępuj odpowiedzialnie i unikaj niepotrzebnego ryzyka.
Poniżej zamieszczam kilka przykładów, które świetnie obrazują, co może
doprowadzid do pożaru:
Palenie tytoniu w łóżku.
Niedopałek papierosa w pojemniku ze śmieciami.
Pozostawianie posiłku na kuchni gazowej.
Czyszczenie zaplamionych ubrao
łatwopalnych, np. benzynie, acetonie.

w

cieczach

Rozpalanie ognia w piecu przy zastosowaniu cieczy
łatwopalnej, np. rozpuszczalnika, benzyny, oleju
napędowego.
Ustawienie urządzenia grzejnego zbyt blisko materiałów palnych.
Pozostawienie na dłuższy czas włączonej grzałki elektrycznej do gotowania
wody.
Pozostawienie żelazka na materiale palnym.
Osłonięcie żarówki materiałem palnym.
Przeciążanie instalacji elektrycznej przez podłączenie zbyt dużej liczby
urządzeo elektrycznych.
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Zwracam uwagę na dwa dodatkowe fakty odnoszące się do dzieci.
1. W razie wybuchu pożaru dzieci mają znacznie mniejsze szanse na
samodzielną ucieczkę. Najmłodsze są całkowicie zdane na pomoc
dorosłych. Te nieco starsze mogą wpaśd w panikę i zachowywad się
irracjonalnie. W efekcie ryzyko poparzenia lub śmierci w pożarze jest
znacznie większe.
2. Skutki oparzeo w przypadku dzieci wiążą się z trudniejszym leczeniem.
W przypadku głębszych oparzeo skóra nie goi się normalnie – nie może się
odrodzid i rosnąd wraz ze wzrostem dziecka. Do zapewnienia prawidłowego
rozwoju może byd konieczny przeszczep skóry.
Jeżeli chcesz zwiększyd swoje bezpieczeostwo i stad cię na wydatek rzędu 100200 PLN, zachęcam do zainwestowania w czujnik dymu (ew. zintegrowany z
czujnikiem czadu). W zależności od tego jak duży jest twój dom może byd
konieczne zaopatrzenie się w kilka tego typu urządzeo.

Oparzenia
Przyczyny oparzeo wśród najmłodszych dzieci to przede wszystkim gorące płyny
(w tym gorąca woda do kąpieli). Warto o tym pamiętad kiedy twoja pociecha
pojawi się w kuchni lub przy stole zastawionym gorącymi potrawami.
Odrobina wyobraźni i świadomośd tego, że dziecko jest ciekawskie i lubi sięgad w
miejsca gdzie czasem czyha na nie niebezpieczeostwo, powinny wystarczyd, żeby
ustrzec się od poważniejszych wypadków.
Jak zmniejszyd ryzyko oparzeo dzieci w domu
nie stawiaj naczyo z gorącymi cieczami na stole, na którym jest obrus dzieci uwielbiają łapad za zwisające brzegi obrusu - z ciekawości, lub żeby
pomóc sobie wstad;
nie stawiaj naczyo blisko krawędzi stołu; to samo dotyczy pieca - zadbaj by
naczynia były odwrócone rączkami do wnętrza pieca, nie do krawędzi;
absolutnie nigdy nie zostawiaj dziecka w pomieszczeniu z zapalonymi
świeczkami - zwród uwagę, że mrugające płomienie mogą byd dla niego
bardzo atrakcyjne;
pamiętaj, że dziecko uczy się przez naśladowanie - unikaj takich zachowao
jak sprawdzanie temperatury przedmiotów przez ich dotknięcie;
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najlepiej w ogóle nie używaj fajerwerków w domu i okolicy, póki dziecko
nie będzie wystarczająco duże, by zrozumied jak bezpiecznie z nich
korzystad;
nie wlewaj do ognia łatwopalnych cieczy (np. rozpałka do grilla) - dziecko,
które spróbuje cię naśladowad może narazid się na bardzo poważne
konsekwencje;
zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia zanim podasz je dziecku szczególnie rzeczy podgrzewane w mikrofalówce mogą mied
nierównomierną temperaturę, np. będą ciepłe na zewnątrz a gorące
wewnątrz;
zawsze kontroluj temperaturę wody zanim włożysz do niej dziecko;
najlepiej wlewad wpierw zimną wodę a dopiero potem uzupełniad gorącą;
nie zostawiaj małego dziecka samego w łazience - ignoruj telefon lub
dzwonek do drzwi - wystarczy minuta nieuwagi i dziecko może włożyd
rączkę do wanny z gorącą wodą;
jeżeli palisz - nie rób tego w łóżku, pościel może bardzo łatwo się zapalid.
nigdy nie zostawiaj dziecka niepilnowanego w czasie grillowania lub
ogniska;
w czasie gotowania w kuchni - zwłaszcza gdy masz więcej rzeczy na głowie wyznacz kogoś do pilnowania dziecka;
nigdy nie kładź się spad przy zapalonych świecach, ognisku, kominku itp.;
nie trzymaj dziecka na kolanach kiedy pijesz gorące napoje;
nigdy nie chodź z dzieckiem na ręku kiedy w drugiej ręce nosisz coś
gorącego;
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Upadki z wysokości
To druga najczęstsza przyczyna wypadków, w dodatku również prowadząca do
poważnych obrażeo, a nawet śmierci. Im młodsze dziecko tym większe ryzyko
niebezpiecznego upadku, jednak także w tym przypadku odpowiedzialnośd
spoczywa przede wszystkim na opiekunach. Zwykle można uniknąd nieszczęścia
poprzez odpowiednią opiekę i zadbanie o otoczenie dziecka.
Zadbaj o to, by na podłodze nie było niepotrzebnych zabawek i przeszkód,
o które może przewrócid się dziecko.
Uważnie pilnuj dziecka kiedy uczy się chodzid.
Nigdy nie zostawiaj dziecka samego na podwyższeniach (krzesło, stół,
łóżko).
Pilnuj żeby podłoga była sucha.
Jeśli to możliwe trzymaj okna i drzwi zamknięte.
Zwród uwagę, na przedmioty ułatwiające dziecku wspinanie się w
niebezpieczne miejsca – np. krzesło postawione przy otwartym oknie.
Nie zawsze jesteś w stanie kontrolowad poczynania swojej pociechy – dlatego
dbałośd o bezpieczne otoczenie jest tak ważna. Dzieci są ciekawskie i lubią
odkrywad nowe tereny – twoim zdaniem jest takie zorganizowanie domu, żeby
dostęp do wszystkich zagrożeo był maksymalnie utrudniony.

Zatrucia
Zatrucia przydarzają się dzieciom w różnym wieku. Najczęściej przyczyną
poważnych problemów zdrowotnych a nawet śmierci są zatrucia pokarmowe.
Dzieci są ciekawskie i lubią „kosztowad” wszystko co wpadnie im w ręce. Czasami
taki sposób poznawania świata może byd tragiczny w skutkach.
Wszystkie substancje chemiczne (np. środki czystości) trzymaj poza
zasięgiem dzieci.
Nigdy nie przechowuj żadnych środków chemicznych w butelkach po
napojach. Aby chronid starsze dzieci i dorosłych domowników zwykle
wystarcza oznaczenie takiej butelki odpowiednią etykietką, ale młodsze
dzieci nie umieją czytad – za to z łatwością rozpoznają wygląd np. butelki
Coca-Coli.
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Wszystkie leki trzymaj z dala od dzieci i jak najwcześniej zacznij je uczyd, że
nie wolno im ich zażywad bez opieki dorosłych.
Nie rozkładaj substancji takich jak trutka na szczury kiedy w domu są dzieci.
Zwród uwagę na alkohol – nie zostawiaj nie pilnowanych kieliszków lub
butelek (np. kiedy w domu są goście).
Zwród uwagę na substancje, które wydają sie niegroźne dla dorosłego, ale
dla dziecka mogą stanowid zagrożenie nawet w mniejszych ilościach – np.
kosmetyki, odżywki do kwiatów.
Nie używaj w pobliżu dzieci farb, rozpuszczalników, a także np. silnych
detergentów i zawsze zadbaj o dobre wietrzenie

Zakrztuszenia
Ryzyko niebezpiecznego zakrztuszenia dotyczy przede wszystkim najmniejszych
dzieci, które lubią wkładad do buzi wszystko, wpadnie im w ręce. Starsze dzieci
z kolei narażone są na wypadki jeśli w tym samym czasie biegają, skaczą i jedzą
lub np. żują gumę.
Zapobieganie zakrztuszeniom
Wybieraj zabawki odpowiednie do wieku twojego dziecka. Unikaj zabawek
złożonych z małych elementów.
Upewnij się, że drobne przedmioty, takie jak np. monety, trzymasz poza
zasięgiem małego dziecka.
Plastikowe torebki powinny byd stanowczo trzymane poza zasięgiem dzieci.
Nie bez powodu znajdziesz na nich często ostrzeżenia o ryzyku uduszenia.
Naucz dzieci, żeby nie bawiły się w czasie jedzenia.
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Co możesz od razu poprawid w swoim domu ?
Przeczytaj uważnie poniższą listę i najlepiej od razu zastanów się czy możesz
poprawid coś w każdym z wymienionych punktów. Jeżeli tak – zrób to jeszcze
dzisiaj. Odkładanie spraw na później powoduje niepotrzebne ryzyko, a przecież
twoim celem jest zapewnienie swoim bliskim maksymalnego bezpieczeostwa.

Uwaga z ogniem!
Czy zapałki i zapalniczki trzymasz poza zasięgiem dzieci? Jeżeli w domu są
palacze, czy po zapaleniu papierosa odkładają zapałki na swoje miejsce lub
do kieszeni?
Jeżeli w domu jest kominek – czy jest on zabezpieczony przed dostępem
dzieci? Czy podłoga w pobliżu kominka jest zabezpieczona przed
zapaleniem się od rozżarzonych węgli?
Czy wszystkie kable elektryczne, a zwłaszcza wtyczki są nieuszkodzone?
Jeżeli zauważysz gdziekolwiek uszkodzoną izolację – natychmiast dokonaj
naprawy!
Czy często zdarza się, że “wybija” korki? Jeśli tak, może masz przciążoną
instalację elektryczną lub zbyt wiele podłączone do jednego gniazdka –
skonsultuj się ze specjalistą.
Czy masz w domu “składziki” pełne łatwopalnych przedmiotów – np. sterty
gratów w piwnicy, garażu lub na strychu?
Czy w razie pożaru masz wolą drogę do wyjścia – np. do tylnych drzwi,
schodów pożarowych, wyjścia na balkon ?

Z daleka od gorącego!
Czy rozmawiałeś z twoimi dziedmi o tym czego nie mogą dotykad – np.
w kuchni, kotłowni, przy kominku?
Czy masz obrus na stole wokół którego przebywają dzieci? Czy możesz
z niego zrezygnowad?
Czy gniazdka w twoim domu są zabezpieczone przed dziedmi?
Czy na terenie domu są nieosłonięte gorące miejsca – np. rury centralnego
ogrzewania, pieca itp.?
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Im bliżej podłogi tym lepiej.
Czy dzieci mogą wspiąd się na parapety – np. przy pomocy pobliskich
krzeseł?
Czy klatka schodowa w domu jest zabezpieczona barierką przed upadkiem
małych dzieci?
Czy balkon ma barierkę, która gwarantuje, że nie przeciśnie się przez nią
dziecko?
Czy masz wysokie łóżko, na którym śpi lub leży czasami dziecko? Jeśli tak,
to czy masz pod ręką poduszki, koc itp rzeczy które zabezpieczą dziecko
przed zsunięciem się w pobliże krawędzi?

Trucizny mogą czaid się wszędzie!
Czy czyszczące środki chemiczne trzymasz z daleka od dzieci? Najlepiej
zamknięte?
Czy apteczka z lekami jest poza zasięgiem dzieci? Czy rozmawiałeś
z dziedmi o tym, że absolutnie nie można bawid się lekami?
Czy w domu są jakiekolwiek chemikalia w pojemnikach po napojach?
Natychmiast je wyrzud lub przelej do bardziej odpowiedniego naczynia.
Czy system wentylacji w twoim domu jest regularnie kontrolowany? Kiedy
ostatni raz była kontrola?
Czy w domu są trujące rośliny? Niektóre kwiaty doniczkowe mogą byd
niebezpieczne jeśli dziecko “skosztuje” liście lub łodygi. Przykłady roślin
trujących: Difenbachia, Bluszcz pospolity, anturium, gwiazda betlejemska,
oleander pospolity.

Uwaga na małe przedmioty!
Czy dzieci mają zabawki zawierające małe przedmioty albo takie, które
mogą rozpaśd się na małe elementy? Sprawdź oznaczenia na zabawkach.
Te, które mogą byd zagrożeniem najczęściej są oznaczone informacją, że
nie są przeznaczone dla dzieci w wieku 0-3 lat.
Czy na szafkach, w zasięgu dziecka nie kryją się drobne przedmioty?
Czasami możesz nawet nie zdawad sobie z tego sprawy – drobne monety
na garderobie, ozdobne kamyczki w doniczce, opakowanie gum do żucia
itp.
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Raport został przygotowany przez serwis

www.SkutecznaPierwszaPomoc.pl

Na
naszej
stronie
internetowej znajdziesz
dużo więcej informacji
na temat tego, jak
najskuteczniej chronid
swoich bliskich w razie
wypadku.

Uważasz, że wiesz co robid?
Podtrzymuj swoją wiedzę biorąc udział w interaktywnych dwiczeniach.
Sprawdź swoją wiedzę w zaskakujących sytuacjach np. (kliknij link):
dwiczenia (wypadek rowerowy, zatrucia, cukrzyca)
poszkodowane dziecko - 2 sytuacje wymagające Twojej decyzji
Czy podad tabletkę przeciwbólową? - dwiczenie

Chcesz skomentowad raport? Masz jeszcze jakieś pomysły?
Twoja opinia jest dla mnie ważna!
http://www.SkutecznaPierwszaPomoc.pl/kontakt
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