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1. UVOD
Vzgojitelj je dolžan skrbeti za vzgojo otrok, njihovo učenje skozi predvideni process dela ter
napredek in varnost. Pri opravljanju svojega dela je dolžan opravljati svoje naloge in ravnati
pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje in življenje.
Kljub temu je ob prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Znanje o
prvi pomoči mora temeljiti na spoznanjih in načelih sodobne zdravniške znanosti. Z učenjem
in s ponavljanjem si jih moramo trajno vtisniti v spomin. Z znanjem prve pmoči in z
urejanjem dosežemo mirnost, samozavest in odločnost. Pri večini poškodb gre za to, da
preprečimo neugodne posledice poškodb, kasnejše zaplete in lajšamo bolečine. Učenje in
znanje nudenja prve pomoči ustvarja ter vzgaja zavest po varnosti in ravno ta zavest
preprečuje poškodbe (Derganc, 1994).
Oseba, ki neposredno dela z otroki, mora biti usposobljena za nudenje prve pomoči. Osebje
mora opraviti tečaj usposabljana za nudenje prve pomoči. Pravil za ukrepanje ob nujnem
stanju se je treba priučiti in jih preizkusiti v obliki praktičnih vaj. Usposobljenost za nudenje
prve pomoči pomeni, da ima oseba opravljen strokovni tečaj pediatrične prve pomoči in da
periodično obnavlja znanje (Rok Simon idr., 2012).
Prva pomoč, ki se je učimo na tečajih, ne ustreza popolnoma resničnosti. Ko se ljudje soočijo
z resno poškodbo, jih obide strah in podvomijo o svojem ravnanju. Da bi se v nepričakovanih
okoliščinah bolje znašli, se morajo naučiti obvladati občutke. Prva pomoč temelji na znanju,
usposobljenosti in izkušnjah. Ker to ni eksaktna veda, so pri njej mogoče napake, ki jih lahko
povzroči človek ali neobvladljive okoliščine (Hočevar, 1993).
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah in Montrealska deklaracija o pravici
ljudi do varnosti določata, da imajo otroci pravico do najboljše možne ravni zdravja in pravico
do varnega okolja. Dolžnost nas odraslih je, da otrokom zagotovimo varnost pred
poškodbami. Nadzor je najpogostejša oblika preprečevanja poškodb, vendar pomanjkljivo, saj
ne moremo veš čas nadzorovati in misliti na tvegane situacije. Odrasli lahko pomagamo
otroku po nastanku poškodb, z nudenjem prve pomoči in ublažimo posledice nastale
poškodbe ali celo preprečimo otrokovo smrt (Rok Simon, 2009).
Nikakršnja požrtvovalnost in človeška toplina ne moreta nadomestiti znanja. Poškodovanec
ali nenadno oboleli potrebuje strokovno pomoč ob pravem času. Odstopanje od zahtev lahko
škoduje zdravju poškodovanca ali nenadno obolelega. Nevednost ali hudo neznanje ne more
opravičiti niti laika na tem področju, saj prva pomoč spada v temeljni minimum znanja, ki si
ga je laik dolžan pridobiti celo sam (Ahčan, 2007).
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2. VARNOST PRED POŠKODBO PREDŠOLSKEGA OTROKA
Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi. Z gibanjem otroci zaznavajo prostor, okolico,
čas in samega sebe. Z obvladovanjem svojih rok in trupa začutijo veselje, varnost, ugodje,
pridobijo samozavest in samozaupanje. Otroci z gibanjem razvijajo tudi intelektualne
sposobnosti. Vloga vzgojitelja je, da pri vseh dejavnostih zagotovi varnost otrok. Odrasli
navajajo otroke na varnost pri izvajaju dejavnosti, uprabi igral ter jih ozaveščajo o pomenu
varnosti (Bahovec, 2013).
Otrok se z igro razvija, pridobiva nova spoznanja in rešuje konflikte. V času razvoja si sam
išče nova izkustva, rešuje nove naloge, odkriva novosti itn. Tako številne nevarnosti, ki
spremljajo vsakdan otroka, postanejo njegovo izkustvo. Otroka ne moremo popoloma
obvarovati poškodb, vsekakor pa moramo preprečiti najbolj nevarne poškodbe. Če otroka ves
čas omejujemo, nima priložnosti, da bi se srečal z nevarnostjo. Vloga vzgojitelja je, da otroku
omogoči pridobivanje izkušej pod nadzorom. Pomembno je, da se odrasli zavedajo, da otrok
nikoli ni kriv za nezgodo ter da je odvisen od razumevanja, varnosti in vzgoje, ki mu jo damo
prav mi (Bergant, 1983).
Otroci na igriščih, v igralnici, telovadnici oziroma v vseh prostorih vrtca ter v prometu lahko s
svojim ravnanjem izzovejo nevarne situacije. Zato je pomembno, da vzgojitelj pripravi
okolje, v katerem je otrok varen ter izkušnje, s katerimi se otrok nauči poskrbeti za svojo
varnost. Tako lahko preprečimo hujše poškodbe otroka, saj se je s tako situacijo že srečal v
kontroliranih pogojih.
Absolutne varnosti ni mogoče zagotoviti. Cilj varstva otrok pred nezgodami je, da se zmanjša
število nezgod ter izključi resne poškodbe. Trajni cilj je sprejem varnosti kot življenjskega
načela na vseh podočjih dela in življenja (Videmšek idr., 2010).
Pomembno je, da se otroci v okolju, ki se gibljejo, naučijo, da obstajajo določene nevarnosti.
Nevarnosti prepoznajo, se jim izognejo oziroma se naučijo spopasti z njimi (Krebs, 2012).
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3. VR
RSTE PO
OŠKODB
B IN NU
UDENJE
E PRVE POMOČ
ČI
Poškodbbe sodijo k otroškemu življenju. K sreči jo otroci večino
oma odnesej
ejo le z neneevarnimi
praskam
mi. Če pa see vseeno zg
godi kaj huj šega, je pom
membno veedeti, kako se hitro in pravilno
odzvati in kaj se lahhko stori do
o prihoda zddravnika (A
Andreae idr.,, 2004).
nje zdravja Republike
R
S
Slovenije jee junija 2012 izdal prirročnik: “Priiporočila
Inštitut za varovanj
n
bolezenskih znnakih”. Prirročnik je
za ukreppanje v vrtccu ob nujniih stanjih inn nenadno nastalih
nastal z namenom,, da bi bil v pomoč oseebju v vrtcu
u pri ravnan
nju ob življjenje ogrožaajočih in
drugih nenadno nastalih
n
staanjih, ki zzahtevajo ukrepanje
u
in/ali zdraavniško pomoč. V
dokumeentu so pripporočila, kaako je trebaa pravilno ukrepati,
u
veendar naj ossebje upoštteva tudi
lastno ppresojo v nastalih
n
oko
oliščinah. Izzvaja naj lee tiste ukrep
pe, za kater
ere je uspossobljeno.
Opredelljena so naačela, kdaj klicati
k
nujnno medicinssko pomoč,, kar pa nee sme biti vzrok
v
za
opustiteev potrebne prve pomo
oči. Za ukreepanje sklad
dno s priporročili je nujjno, da je osebje, ki
neposreedno dela z otroki, usp
posobljeno zza izvajanjee potrebnih ukrepov prrve pomoči. Osebje
mora oppraviti tečaaj usposabljjanja za nuudenje prve pomoči in
n oživljanjaa. (Rok Sim
mon idr.,
2012, 7)).
Različnni avtorji delijo
d
poško
odbe različčno. Vidmaar (1992) deli
d
poškoddbe glede na težo
poškodbbe, lokalizaacijo in traajanje zdravvljenja. Pošškodbe gled
de na težoo temeljijo na času
trajanja zdravljenjaa, prisotnossti in času ttrajanja nessposobnosti ali zmanjššane sposob
bnosti za
delo. Gllede na težoo poškodbe deli na:
1. nnajtežje pošškodbe – to so smrtne ppoškodbe.
2. T
Težke poškkodbe – končajo se s traajno invalid
dnostjo.
3. Srednje pošškodbe – daaljša nesposoobnost za delo.
d
4. L
Lahke poškkodbe – krattkotrajna neesposobnostt za delo.
5. N
Neznantne poškodbe
p
– kratkotrajnna zmanjšan
na sposobno
ost za delo.
“Preprečevanje pokkodb in ukrepanje ob nnastanku poškodb ni težžko, ne stanne veliko tru
uda in ne
vzame vveliko časaa, zahteva pa
p veliko ppozornosti in
i nekaj tru
uda” (Borštn
tnar, Rok Simon
S
in
Žlenderr, 2000, 2)
3.1

N
NEZAVEST
T

Slika 1: Preverjanje
P
zavesti
z
poškoodobanega (Derganc,
(D
1994: 45).
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Nezavesst je stanje,, ko so prizzadete možžganske fun
nkcije. Vzro
oki za motnnje zavesti so huda
poškodbba glave, vrročinska kaap, zamašitvve in poško
odbe žil v možganih,
m
ppomanjkanje kisika,
nezgodee in boleznii dihal in krv
vnega obtokka (poškodb
be prsnega koša
k
in srčnni infarct). Nezavest
N
preproznamo po tem
m, da se poškodovanecc ne ozdiva,, če ga ogov
vorimo (Kegggenhoff, 2006).
2
Prva poomoč: pri nezavestnem
m poškodovaancu najpreej preverimo
o, če normaalno diha in
n to tako,
da gledaamo premikkanje prsneg
ga koša, sli šimo dihaln
ne šume in občutmo tooplo sapo naa svojem
licu. Naamestimo gaa v stabilni bočni položžaj, da vzdrržujemo odp
prto dihalnoo pot in preeprečimo
možnosst vdihanja želodčne
ž
vsebine, slinee in krvi. Naadzorujemo dihanje.

Slika
a 2: Stabilni bbočni položa
aj (Derganc, 1994: 47).

Bočni ppoložaj: porravnamo obe nogi, bližžnjo nogo odročimo
o
v pravi kot, ttako, da je za
z dlanjo
obrnjenna navznoteer. Drugo roko potegnnemo čez prsi
p in bližn
nje lice. Boolj oddaljen
no nogo
potegneemo kvišku tako, da osstane stopallo na telh. Nezavestne
N
ga potegnem
emo proti seebi in ga
tako obbrnemo na bok.
b
Glavo
o potisnemoo rahlo nazaj, da so dihalne poti odprte. Po
okličemo
nujno m
medicinsko pomoč 112
2 in ves čaas preverjam
mo dihanje (Ahčan idrr., 2008). Če
Č oseba
prenehaa dihati priččnemo s tem
meljnimi poostopki oživvljanja. Pošškodovancaa obrnemo na
n hrbet,
dlan enee roke poloožimo na sreedino prsneega koša, čeez njo položžimo drugoo slan in preepletemo
prste. T
Tridesetkrat stisnemo prrstni koš, zaa približno 4-5cm.
4
spro
ostimo dihallno pot (glaavo rahlo
potisnem
mo nazaj) inn zatisnemo
o nosnici. D
Dvakrat vpih
hnemo zrak
k. Postopek ponavljamo
o, dokler
poškodoovanec ne začne
z
norm
malno dihatii, ne prispeejo reševalcci oziroma dokler smo
o fizično
zmožni (Ahčan, 20007).
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3.2

M
MOTNJE DIHANJA
D
3.2.1 Ottrok do 1. leeta starosti

Slika 3:
3 Temeljni ppostopki oživvljanja dojen
nčka.
D
Dostopno na: httpp://www.ringaraja.net/forum/O%C
C5%BEivljanje_d
dojen%C4%8Dko
ov/m_3272079/tm
m.htm[17. 2. 2018
8].

Slika 4:
4 Umetno dih
hanje, usta nna usta in nos pri dojenčkku (Derganc,, 1994: 62).

Prva poomoč: dojennčku se prib
bližamo in zagotovimo
o varnost. Dojenčka
D
nee premikam
mo, razen
če je nna mestu oggrožen. Preeverimo zavvest z beseedo in dotikom. Če s e otrok ne odziva,
zakličem
mo: “Na poomoč!” Prev
verimo dihaanje. Sprosttimo dihaln
no pot, dojeenček leži na
n hrbtu,
glavo naamestimo v nevtralen položaj,
p
takko, da z dveema prstomaa dvignemoo brado. Opazujemo
dvigovaanje prsnega koša, posslušamo dihhalne zvokee in poskuššamo začutiiti izdihani zrak na
naših liicih. Če otrrok diha, se
s odzove, ga namestimo v bočn
ni položaj za nezavesstnega –
vzamem
mo ga v narročje in obrrnemo na book. Nato po
okličemuo nujno
n
mediicinsko pom
moč 112.
Če dojeenček ne dihha, začemo
o s petimi zzaporednimii vpihi, tako
o, da s svojjimi usti po
okrijemo
dojenčkkova usta inn nos ter vpiihemo tolikko zraka, da se prsni ko
oš opazno ddvigne. Nato
o iščemo
znake kkrvnega obddoka, kot so
o dihanje, kaašljanje in premikanje.
p
Pri delovaanju krvnegaa obtoka
nadaljujjemo z um
metnim dihaanjem. Če delovanje krvnega ob
btoka ni prrisotno, začčnemo z
zunanjoo masažo srrca. Z eno roko pritisskamo na sredino
s
prssnega koša. Izvedemo trideset
pritiskov. Nadaljujemo s temeeljnimi posttopki oživljanja v razm
merju trideseet pritiskov prsnega
koša, dvva vpiha. Postopek
P
po
onavljamo, dokler poškodovanec ne začne nnormalno dihati,
d
ne
prispejoo reševalci oziroma
o
dok
kler smo fizzično zmožn
ni (Ahčan id
dr., 2008).
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3.2.2 Otrok odd 1. leta starrosti do pub
bertete

S
Slika
5: Temeeljni postopkki oživljanja (Derganc, 19
994: 70).

Prva poomoč: postopki so enaki kot prii dojenčku, razlika je le pri umeetnem dihan
nju, kjer
zatisnem
mo nosnici in zrak vpih
hnemo sam
mo na usta in
n masažo srrca izvajam
mo z obema rokama.
(Ahčan idr., 2008)

3.3

TUJKI V DIIHALIH

33.3.1 DEL
LNA ZAPO
ORA DIHAL
LNE POTI S TUJKOM
M
Znaki ddelne zaporre dihalne poti so: prrizadetega sili
s dražeč kašelj in na vprašaje: “Ali se
dušite?”” odgovarjajjo s prikimaavanjem ali besedo “Da.”

Slika 6: Heimlichov
H
pprijem (Derg
ganc, 1994: 90).
9

Prva poomoč: prizaadetega spod
dbujamo, dda kašlja. Kaašelj omogo
oči čiščenjee izločkov in tujkov
iz dihalnnih poti.
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3.33.2 NEVA
ARNA ZAP
PORA DIHA
ALNE POT
TI S TUJKO
OM
Znaki žživljenjsko nevarne
n
zap
pore dihaln
ne poti so: prizadeti nee more govvoriti, ampak kašlja,
poskusi dihanja so neučinkoviiti, med posskusi vdiha se slišijo piiski, prizadeeti je poten,, bled ali
modrikaast.

Slikaa 7: Sprostiteev dihalne pooti 1 (Derganc, 1994: 61
1).

Sliika 8: Sprostitev dihalne ppoti 2 (Derg
ganc, 1994: 90).
9

Prva poomoč: prizzadetega naarahlo obrnnemo napreej, izvedem
mo pet udraacev med lopatici,
preverim
mo, ali je tuujek odstarn
njen. Uporabbimo pa lah
hko tudi Heimlichov prrijem: postaavimo se
za prizaadetim, ga nagnemo naprej in ssklenemo roke
r
okrog zgornjega dela trebu
uha med
popkom
m in grodnicco, stisnem
mo dlani v ppest, s palcem proti trrebušni stenni in jo položimo v
predel m
med pokpkkom in grod
dnico, nato izvedemo močan sun
nek, ki je uusmerjen prroti sebi
navzgorr, ter ga do petkrat pon
novimo. Če nam še ved
dno ne uspee rešiti dihaalne poti, izm
menično
nadaljujjemo z udarrci med lop
patici in Heiimlichovim prijemom. Če sučajnoo pride do nezavesti
n
prizadettega, ga polložimo na tla,
t pokličem
mo 112 in začnemo
z
s temlejnimi
t
postopki ožživljanja
(Ahčan idr., 2008)..
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3.3.3 ZAPORA
A DIHALNE
NE POTI S TUJKOM
T
PRI
P DOJEN
NČKU
Prva poomoč: ob poopolni zaporri dihalne p oti s tujkom
m dojenčka položimo
p
na roko, tako
o, da leži
s trupom
m na naši rooki, glava pa je navzdool. Z dlanjo druge roke petkrat udaarimo po hrrbtu med
lopatici. Če nam tuujka ne usp
pe spraviti iiz dihal, je treba dojen
nčka obrnitii tako, da jee njegov
hrbet naa naši podlaahti, glava pa
p navzdol. Nato izvajaamo pritisk na istem m
mestu, kot prri masaži
srca s hiitrostjo 1 prritisk v seku
undi (Ahčann idr., 2008)).
3.4 O
OSTALE PO
OŠKODBE
E S TUJKI
Tujki see lahko zapiičijo v kožo
o na rokah inn nogah, lah
hko jih dobiimo v oko, nnos ali uho..
3.4.1 TUJEK NA
A KOŽI
Prva poomoč: če je tujek majheen in gleda iz kože, mo
oramo najprrej razkužitii kožo in natto tujek
s sterilnno pinceto izzveči ven. Poškodovan
P
nca še isti daan napotimo
o k zdravnikku po injekccijo.
Večjegaa tujka ne oddstranjujem
mo, saj lahkoo povzroči večjo
v
krvavitev. Takratt rano steriln
no
pokrijem
mo in poškoodovanca naapotimo k zzdravniku.
3.4.2

TUJEK V OČESU
O

Slika 9: Tujek v očessu (Derganc, 1994: 221).

Prva poomoč: če tujjek pride v oko,
o se očessa ne smem
mo dotakniti,, naj se ta ssolzi. Če je tujek
t
pod zgoornjo veko, veko
v
povleččemo čez sppodnjo. Če je
j tujek pod
d spodnjo veeko, veko
povlečeemo navzgor ter tujek odstarnimo
o
z vlažno in čisto tkanin
no.
3.4.3 TUJEK V UŠESU
Znaki tuujka v ušesuu so: bolečin
ne v sluhovvodu, slabši sluh, krvav
vkast izcedekk iz sluhovo
oda
(Ahčan idr., 2008)..
Prva poomoč: poskuušamo tako da otrok, raahlo stresa z glavo v strran. Če ne ggre, tujkov v ušesu
ne odstrranjujemo, ampak
a
ga napotimo k zzdravniku.
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3.4.4 TUJEK V NOSU
Nevarnoost drobnih tujkov v no
osu, zlasti ppri majhnih otrocih,
o
je, da preidejoo iz nosa v sapnik in
bronhijee. V tem priimeru otrok
k dobi hud nnapad kašljaa (Andreae idr.,
i
2004).
Prva poomoč: če je tujek v nosu
u, s palcem
m ali kazalceem gladimo nos od čelaa proti nosniicam,
stisnem
mo eno nosniico, prizadeti pa piha skkozi drugo nosnico. Niikakor v noss ne posegaamo s
kakšnim
m ostrim preedmetom (H
Hrastnik in K
Košak, 2003
3).
3.5 R
RANE
Rane soo lahko najbbolj majhnee in površinnske praske ter odrgnin
ne, pa tudi hhude, globo
oke rane.
V medicini je ranaa vsaka nasiilna prekiniitev vrhnjih
h ali globok
kih telesnih tkiv, kadarr sega na
površinoo telesa (Deerganc, 1994). Pri otroccih prevladu
ujejo praskee, udarnine,, manjše razztrganine
v predeelu obraza,, rok in nog. Zelo ppogoste so tudi opek
klinske ranee. Najpogo
osteje se
poškoduujejo na otrooških igrišččih, v vrtcu, šoli in med
d igro v dom
mačem okoljju (Ahčan, 2007).
2
3.5.11 KRVAVI
VITVE
Naloga krvi je, da prenaša
p
kisiik in hranilnne snovi do organov in
n odpravlja ppresnovne produkte
p
z ogljikkovim diokssidom. Če izgubimo vvečjo količiino krvi, naastopijo ressne motnje krvnega
obtoka (Krebs, 20012). V vrrtcu največčkrat zasledimo krvavitev iz noosu. Za ottroka ni
ogrožajooča, srečam
mo jo največčkrat pri preehladnih obo
olenjih.

Slikaa 10: Krvavittev iz nosu.
Dostopno na: https://whitellotos.ru/sl/consta
antly-there-is-a-bllood-from-a-nosee-of-the-reason-w
why-often-the-nosse-comes-from-the-nose.html
[18.2.2018].

Prva poomoč: s palccem in kazaalcem stisneemo nos ter ga držimo stisnjenega
s
5-10 minutt. Otroku
glavo naagnemo napprej, tako, da
d gleda svooja stopala. Po hujših krvavitvah,
k
če se kri ne
n ustavi
po 10 m
minutah, je potreben
p
preegled pri zddravniku (Krrebs, 2012).
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3.5.2 PRA
ASKE IN ODRGNINE
O
E
So povvršinske ranne, ki nastaanejo, če sse oseba od
drgne ali opraska
o
na trdem in robatem
predmettu. Ne segajjo skozi vso
o debelo kožžo (Ahčan, 2008).

Slika 11: Praske in od
drgnine.
Dostopnno na: http://interrest-sl.cikavo.in.u
ua/zdravje/prva-ppomo%C4%8D/28400-urejanje-po
ovr%C5%A1inske
ke-rane.html [18. 2. 2018].

Prva poomoč: spereemo s hladn
no tekočo voodo (prekuh
hano vodo) in zaščitimo
mo s sterilno gazo ali
obližem
m (Ahčan idrr., 2008).
3.5.33 UDARN
NINE
So poškkodbe kože in podkožn
nega tkiva, nnastale kot posledica to
opih udarceev in stiska (Ahčan,
2008). N
Na mestu poškodbe naastane modrrica, ki je po
osledica krv
vavitve majhhnih žil in oteklina.
o
Prisotnaa je bolečinaa (Krebs, 20
012).
Prva poomoč: prizaadeto mesto hladimo. H
Hladimo z leedom preko
o krpe. Nasttanek večje otekline
pa lahkko preprečim
mo s komp
presijskim ppovijanjem, ki ne sm
me biti preteesno. Poškodovano
mesto ddvignemo (A
Ahčan idr., 2008).
2

3.5.44 VBODN
NINE
So navaadno globokke rane. Pov
vročijo jih llahko: igle, žeblji, bod
dala in ostrii predmeti. Poškodb
P
ne smem
mo nikoli prresojati po velikosti
v
ranne na površini (Ahčan, 2007).
3.5
5.5 UREZ
ZNINE IN VSEKANIN
NA
Urezninne so povroččene z ostrim
m predmetoom. Rane so
o lahko razllično globokke. Pri urezzninah so
lahko pooškodovanee tudi mišice, tkiva, živvci … O vseekaninah go
ovorimo, koo je rana pov
vzročena
z udarceem topega predmeta
p
ali padcem naa oster pred
dmet (Ahčan
n, 2007).
3.5.6 RAZTRGA
ANINA
Prepoznnamo jo poo nepravilniih robovih in deloma odmrlem tkivu.
t
Razllično so glo
oboke, s
številnim
mi žepi in tuneli, ki so
s zapolnjeeni z mrtvim
m tkivom, strjeno krvj
vjo in tujki (Ahčan,
2007).
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3.5.7 UGRIZ
ZNINE IN PRVA
P
POM
MOČ
So lahkko posledicaa ugriza razzličnih živaali ali človeeka. Zaradi kužnih kliic v ustni votlini
v
je
velika m
možnost okuužbe. Pri ug
grizih psov jje pomemb
bno vedeti podatke
p
o laastniku in po
odatke o
cepljenjju psa.
Čustvenno prilagajaanje na socialno okoljee se pri maajhnih otroccih odraža na različnee načine.
Otrok v neprijetni, stresni situ
uaciji, ko še ne zna sam
m povedati, svoja negattivna čustvaa izrazi z
dejanjem
m, med druggim z grizen
njem drugihh otrok (Maarjanovič Um
mek in Zuppančič, 2009
9).
Prva poomoč: ranoo izperemo z milom inn vodo, natto rano osk
krbimo enak
ako kot ostaale rane.
Dobro je, da prizaddetega pogleeda zravnikk (Ahčan, 20
007).
3.5.8
8 PRVA P
POMOČ IN
N OSKRBA RAN
Ran se nne smemo dotikati
d
s prsti. Iz ranee ne odstran
njujemo tujk
kov, blata, ttrave, peskaa, krvnih
strdkov itd. Z odstrranitvijo krvnega strdkka lahko povzročimo krvavitev
k
iz odprtine naa ranjeni
krvni žiili, ki je billa zaprta s strdkom. T
To pravilo ne
n velja za praske, oddrgnine in povrhnje
p
vrezninee. Navadnee povrhnje rane sperem
mo s tekočo
o vodo in pokrijemo
p
s sterilno gazo.
g
Ne
uporabljjamo nobennih mazil, ker s tem ppreprečimo
o “dihanje” rane. Če rrana krvavi najprej,
ustavim
mo krvavitevv. Za ustavittev krvavitvve uporabim
mo kompresijsko obvezzo (rana se pokrije
p
s
sterilno gazo, ki se
s pritrdi s povojem aali trikotno ruto). Če je
j rana veliika in glob
boka, naj
p
ni del telesaa mirovati. Vse
V rane raazen majhniih prask,
poškodoovanec leži, saj mora poškodovan
odrgninn in povrhnjih vreznin, naj pregledda zdravnik (Derganc, 1994).
1

S
Slika
12: Kompresijska oobveza (Derg
ganc, 1994: 106).
1
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3.6 PO
OŠKODBE
E SKLEPO
OV
To so nnajpogostejšše skeleton--mišične pooškodbe. Deelovanje silee na sklepee v nenaravn
ne smeri
povzročči pretirano raztegnitev
v (zvin) alii pretrganjee (izpah) sk
klepne ovojnnice in/ali sklepnih
vezi.
33.6.1 ZVIN
N
Pri lažjeem zvinu se vezi natrg
gajo. Poškoodovanec zaačuti blago bolečino. G
Gibljivost sklepa
s
ni
omejenaa. Nastane blaga
b
oteklina s pordeloo in toplejšo
o okolico sk
klepa.
Pri hujššem zvinu se deloma pretrgajo
p
v ezi. Oteklin
na je večja, gibljivost jje zavrta in
n močno
boleča.
Prva poomoč: poškoodovanec mora
m
mirovaati. Imobilizzacija poško
odovanega sklepa. Sklep lahko
povijem
mo, da ne poovzročimo dodatne
d
boleečine. Začn
nemo s hlajeenjem. Hladdimo z ledom
m, preko
tkanine in nikoli neposredno
n
o. Hladimo 15 minut, nato 10 minut
m
odmoora in še 10 minut
hlajenjaa (Ahčan idrr., 2008).
3..6.2 IZPA
AH
Nastanee, ko zaraddi sile sklep
pna glavicaa skoči iz sklepne po
onvice in nnato sklep ostane
o
v
nenaravvni obliki. Spremenjena
S
a oblika skleepa.
Prva poomoč: ne poskušamo
p
uravnavatii sami. Pošškodovanecc ne sme j esti in pitii, saj ne
poznam
mo kasnejšegga obravnav
vanja mediccine (operaccija). Poskrb
bimo za čim
m prejšnji prrevoz do
zdravstvvene ustanoove (Ahčan idr., 2008).

3.7 ZLOMI IN PRVA
P
POM
MOČ
mu se poškoodujejo tud
di mehka
So poškkodbe kostnnega ali hrrustančnegaa tkiva kostti. Pri zlom
tkiva: pokostnica, kite,
k
mišice, žile, podkoožja in kožaa. Otroci si najpogostejje zlomijo podlaket,
p
spodnji del nadlahhtnice nad komolčnim
m sklepom, nadlahtnicco in ključnnico. Zlom
mi so pri
otrocih težje prepooznani, zato ker imajo debelo in močno
m
poko
ostnico. Mlaade kosti so
o prožne,
se zvijej
ejo, počijo ali
a se razcep
pijo kot ml ada veja. Kadar
K
otrok poškodovaanega dela telesa
t
ne
uporabljja, lahko pomislimo
p
na
n zlom. P
Prisotne so oteklina, bolečina
b
in omejena gibljivost
g
(Ahčan,, 2007).

Sllika 13: Imob
bilizacija zlooma roke (Deerganc, 1994
4: 178).
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Slika 14: Pestovalna ruta (Dergan
nc, 1994: 14
42).

Prva poomoč: pozoorni smo na rane in oddrgnine. Kad
dar je na mestu
m
zlomaa rana, gre za
z odprti
zlom. R
Rano sterilnno pokrijem
mo in obveežemo, ud imobilizramo. Z imoobilizacijo, dvigom
poškodoovanega udda zmajšam
mo bolečino in prepreččimo dodatn
no poškodbbo. Če gre za zlom
roke, rooko namestimo v pestovalno ruuto. Pri po
oškodbi nog
ge naj pošškodovanec miruje.
Poškodoovanca napootimo v najbližjo zdravvstveno ustaanovo (Ahčan, 2007).
3.8 PO
OŠKODBA
A ZOB IN PRVA POM
MOČ
Izbiti zoob je potreebno čim prrej vsaditi nnazaj v njeegovo ležiščče. Umazann zob spereemo pod
tekočo vvodo. Ne sm
memo se do
otikati zobnne korenine in je ne razkužujemo aali brišemo. Vsajeni
zob pošškodovanecc učvrsti sam
m z rahlim
m ugrizom čez
č gazo. Če
Č zoba ni mogoče vsaditi, ga
damo v fiziološko raztopino ali
a vodo. Pooskrbeti je trreba za stro
okovno pom
moč. Mlečniih zob ni
u
tako,
t
da zloomljeni del zoba in
potrebnno vsaditi v njihovo ležiče. Pri zllomu zoba ukrepamo
mo k zobozzdravniku (A
Ahčan, 2007
7).
poškodoovanca čim prej pošljem
3.9 ZASTRUPIT
TVE IN PR
RVA POM OČ
Pri otroocih so zasttrupitve possledica igree in nesreč pri razisko
ovanju okoljja. Najpogo
osteje se
zastrupiijo s sredstvvi za čiščenjje in osebnoo nego, zdraavili, alkoholom, rastliinami ter vssem tem,
kar najddemo v stannovanju, vrtu
u in vrtcu (A
Ahčan, 2007).
Znaki soo različni: slabost,
s
bruh
hanje, trebuušne bolečin
ne, driske, oblivanje
o
znnoja, motnjee dihanja
in krvnnega obtokaa, vrtoglav
vice itn. O
Otroka je potrebno
p
izzprašati, daa odkrijem
mo vzrok
nejasnegga stanja (K
Keggenhofff, 2006). Tuudi če gre lee za sum, moramo
m
tako
koj poklicatii pomoč.
Znati m
moramo odggovoriti na vprašanja:: kdo se jee zastrupil (starost in spol), s čiim se je
zastrupiil, za kakšno količino gre,
g čas zasstrupitve, kje se je zastrrupil in zakkaj, kakšno je
j stanje
zavesti, utripa, dihaanja in na koncu
k
še znaaki, ki sprem
mljajo stanjee otroka.
13

Slikka 15: Čiščeenje ustne votline, s prstoom ovitimi v gazo
g
(Derganc, 1994: 666).

Prva poomoč: poškoodovancu očistimo ustnno votlino, najlažje s prstom, ovitiim v gazo ali
a robec.
Tekoče jedke snovvi najlažje odstranimo
o
z grgranjem
m vode. Breez posvetovvanja z zdraavnikom
mo izzvati bruhanja.
b
To velja pri zastrupitvah
h z: jedkimi snovmi (kkisline, bazee, sol) in
ne smem
organskkimi topili (bbencin, eterrično olje, aaceton).
Preventtiva pred zaastrupitvam
mi s strupennimi rastlinami je, da na igrišče vrtca ne zasajamo
z
n to, da otrroci v vrtcu
u hodijo na sprehode v okolico vrttca pa so
rastlin, kki so strupeene. Glede na
tudi tem
mu izpostavvljeni. Zato je pomembbno, da otro
oke seznaniimo z struppenimi rastlinami in
tudi druugimi rastlinnami v okolici.
Otroci sse najpogostteje zastrup
pijo s plodovvi strupenih
h rastlin. Pr zdravljenjuu je najpomeembneje,
da rastliino prepoznnamo (Ahčaan, 2007).
ALERGIJA
A PO PIKU ŽUŽELK
3.10 A
V našem
m okolju pogosto pov
vzročajo aleergijo, so izz reda kožeekrilcev (čeb
ebele, čmrlji, ose in
sršeni). Alergijska reakcija nastane
n
zaraadi burnegaa odziva im
munskega siistema na določene
d
beljakovvine v struppu žuželke (Mušič,
(
20006).
Prva poomoč: ob znnakih alergiijske reakciije je nujen
n takojšnji prevoz
p
v zddravstveno ustanovo
u
oziromaa je treba poklicati
p
nuj
ujno medicinnsko pomoč. Če nasto
opi nezavesst, je treba preveriti
življenjsske funkcije in temu primerno uukrepati (K
Krebs, 2012)). Po piku čebele je smiselno
s
odstraniiti želo, če je ostalo v koži
k ter messto pika hlad
diti (Ahčan idr., 2008)..
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4. VZGOJITELJEVO ZNANJE O NUDENJU PRVE POMOČI
Predšolski otroci so zaradi hitrega telesnega in duševnega razvoja izpostavljeni velikemu
tveganju, da se poškodujejo. Poškodbe pri otrocih niso odvisne samo od razvoja in zrelosti,
ampak tudi od sposobnosti staršev in vzgojiteljev, da pravilno ocenijo in spoznajo razvojne
sposobnosti otroka, od njegovega poznavanja tveganih situacij. V vrtcu, kjer je število otrok
veliko, je potrebno varno obnašanje zgojtieljev, npr. nadzor, učenje otrok, varnostni ukrepi in
prva pomoč (Rok Simon, 2002).
Menim, da je pedagoško osebje pogosto v dvomih, kako pravilno odreagirati v točno določeni
situaciji. Sploh takrat, ko so vključeni v težje poškodbe otroka, saj iščejo strokovno znanje.
Nimajo izkušenj in iščejo rešitve pri drugih.
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5. ZAKLJUČEK
Potrebi po gibanju in igri sta temeljni otrokovi potrebi; otrok med gibalno igro niti pomisli ne
na poškodbo. Neskončno uživa v gibanju, raziskovanju, preizkušanju telesne moči in
tekmovanju z vrstniki, čeprav je med tem nedvomno precej izpostavljen poškodbam (Rok
Simon in Marjanovič Umek, 2000). Starši pa tudi vzgojiteljice in športni pedagogi se moramo
zavedati, kako pomembno je, da otroke primerno, nevsiljivo varujemo in jim omogočimo, da
se gibajo v varnem okolju.
Problematika poškodb je nedvomno zelo aktualna. V zadnjem desetletju je bil pri reševanju
tega problema v Sloveniji narejen velik korak naprej, vendar smo bili po nekaterih ocenah
uspešni predvsem pri zagotavljanju varnosti v prometu, medtem ko bi bilo treba več
pozornosti posvetiti preprečevanju poškodb doma in v prostem času (Rok Simon, 2013).
Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnost pri organizirani gibalni dejavnosti. Želimo, da bi se
vsi, ki delajo z otroki in mladostniki na področju športa, zavedali pomena preventivnega
delovanja in s tem zmanjšali število poškodb pri mladih (Videmšek in Pišot, 2007). Pa ne le
zaradi tožb, ki postajajo že vsakdanja praksa, ampak predvsem zaradi večje varnosti naših
otrok med gibalnim udejstvovanjem na splošno.
Videmšek in drugi (2014, 245-246) v analizi poškodb otrok pri gibalnih dejavnostih v vrtcu
nakazujejo potrebne ukrepe za zmanjšanje poškodb pri predšolskih otrocih:
1. Zagotoviti je treba ustrezne vadbene površine (notranje in zunanje) za izvajanje
gibalnih dejavnosti v vrtcu za vse starostne skupine otrok, tudi za najmlajše, ki jih kot
kažejo rezultati naše raziskave – sploh ne koristijo.
2. Prostor, v katerem se izvajajo gibalne dejavnosti, je treba ustrezno zaščititi z
blazinami, ki se ne smejo spodmikati. Pri določenih dejavnostih, pri katerih se
najpogosteje zgodijo poškodbe (npr. skokih, plezanju), je nujna pomoč vzgojitelja.
3. Če vrtec nima dovolj velikih in ustreznih prostorov za izvajanje tekalnih iger in iger z
žogo, naj otroci te dejavnosti ob ugodnih vremenskih razmerah izvajajo zunaj v
ustrezni osebni športni opremi.
4. Izbirajo naj take učne oblike, ki omogočajo lažji nadzor otrok in zmanjšujejo možnosti
manj kontroliranih gibanj (nenadne spremembe smeri, gibanja z zmanjšano vizualno
kontrolo…).
5. Pri nakupu igral (plezala, zvirala, tobogan, gugalnice …) in športnih pripomočkov
(žoge, obroči, skiroji, rolerji …) je treba dosledno upoštevati njihovo primernost
posameznim starostnim skupinam otrok.
6. Redno je treba kontrolirati stanje športnih pripomočkov in igral na zunanjih otroških
igriščih vrtcev in jih po potrebi popraviti ali zamenjati.
7. Za organizirano gibalno dejavnost je potrebna ustrezna osebna športna oprema otrok
(nedrseči copati, primerno oblačilo), zato je treba ozavestiti starše, da otrokom to
zagotovijo in da otroci opremo redno prinašajo v vrtec.
8. Vzgojitelji morajo povečati nadzor otrok tudi med prosto neorganizirano gibalno igro,
zlasti na zunanjem igrišču, saj je ravno v tem času največ poškodb. Dosledno naj bo
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nadzorovana celotna površina igrišča, zlasti tisti del, na katerem največkrat prihaja do
poškodb (igrala).
9. Vzgojitelji morajo biti še posebej pozorni na otroke, ki uporabljajo pripomočke, kot
so: skiroji, kolesa, rolerji, hokejske palice … Pri določenih dejavnostih je treba
otrokom zagotoviti in namestiti ustrezno zaščito (ščitnike, čelado).
10. Zagotoviti je treba dodatno usposabljanje vseh vzgojiteljev s področja nujne
medicinske pomoči oziroma v nove študijske programe na Pedagoški fakulteti umestiti
te vsebine kot obvezni predmet.
11. Vsi strokovni delavci naj dosledno spremljajo in zapisujejo podatke o poškodbah otrok
v vrtcu; tako bomo odkrili najpogostejše vzroke in potencialne nevarnosti za
poškodbe, kar je tudi prvi korak v smeri rešitve tega problema.«
Menim, da je pomembno, da se preprečijo poškodbe z upoštevanjem vseh navodil
strokovnjakov. Preprečevanje pa je seveda odvisno od uposobljenosti vzgojiteljev, programa
vadbe itd, zato je pomembno, da vrtec deluje usklajeno v korist naših najmaljših.
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