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1) Úrazy d tí: nebezpe ná je letní nuda

Úrazy d tí: Nejnebezpe
prázdninová nuda

jší je

Ilustra ní foto. Autor: Deník/Ivan Pavelek
era 18:10

Jižní Morava – Nejhorší je nuda. Pak d ti vymýšlejí hlouposti, které jsou asto velmi
nebezpe né a kon í i tragicky. Tak okomentovala mluv í jihomoravských záchraná
Barbora Zuchová úrazy d tí o prázdninách. Loni museli léka i nap íklad oživovat
chlapce, který se rozhodl projet ekou na kole. Aby se na n m udržel, p ivázal se
k n mu. Pak ale spadl, kolo ho zalehlo a on se nemohl zvednout.
O lo ských letních prázdninách po et zran ní u d tí klesl na 115 p ípad oproti 143 z roku 2010.
„Zp sobil to hlavn úbytek úraz hlavy a zlomenin. Naopak vnit ních poran ní a popálenin
ibylo," konstatovala v pond lí Zuchová.
I k popáleninám mohou d ti asto p ijít p i riskantní zábav . „Ta úpln nejnebezpe
jší je, když
se školáci vyhecují a p elézají stojící vlaky. Neuv domují si ale, že je dráty vysokého nap tí
mohou zabít, i když se jich p ímo nedotknou," upozornila Zuchová.

ast ji se d ti popálí pádem do táboráku, nebo se opa í. „Nedávno jsme ošet ovali jedenáctiletou
dívku, která se ú astnila sout že va ení polévky v kotlíku. Skon ila s popáleninami na dvaceti
procentech t la," vzpomn la si Zuchová.
Dodala, že nejmenší riziko hrozí asi u b žných sport . „Pokud jsou d ti na h išti nebo pod
dohledem dosp lého, nejsou úrazy tak asté," ekla Zuchová.
Podle Stanislava Hubálka, hlavního vedoucího letního táboru, který po ádá v Buchlovicích na
eclavsku, jsou d ti nešikovn jší než d íve a také proto se ast ji zraní. „Za p tat icet let, co
jezdím na tábory, jsem ale našt stí nikdy nemusel p ivolat záchraná e. Drobn jší poran ní tu ale
máme po ád. Poslední dobou ím dál více, protože d ti sedí po ád u po íta e a v bec se p es rok
nehýbají," prohlásil Hubálek.

Nej ast ji musí zdravotník na táborech ošet ovat od eniny nebo vymknutý kotník. „Asi sedmdesát
procent školák je také alergických na v elí bodnutí. Když se stav zhorší, odvezeme dít
samoz ejm do nemocnice," sd lil Hubálek.
S nár stem d tských úraz se v lét potýkají i policisté. „Je velký rozdíl v tom, jaká poran ní utrpí
menší d ti a jaká si zp sobí t eba patnáctiletí. V jejich p ípad už v tom m že hrát roli i alkohol,"
uvedla mluv í brn nské policie Andrea Straková.
Nebezpe í pro starší školáky se podle ní kloubí s tím, že mají více asu. „Úrazy jsou p itom úpln
zbyte né. V tšinou sta í být jen opatrn jší a nesnažit se p edvád t p ed partou," ekla Straková.
Na menší d ti pak musí dohlížet rodi e. „Nejv tší riziko je v utonutí. Loni jsme takové p ípady
ešili ty i. Všechny pacienty jsme zachránili," konstatovala Zuchová.
Hlavní problém je v tom, že malé d ti se topí tiše. „Nek í a neplácají kolem sebe. V tšinou
spadnou doma do bazénu a nikdo si toho nemusí všimnout. Málokdy tonou na koupalištích,"
vysv tlila Zuchová.

i záchranách topících se lidí v rybnících a p i pádech z výšky zasahují i hasi i. „K p ípad m
vyjíždíme skoro celý rok. Málokdy jde ale o dít ," ekl mluv í jihomoravských hasi
Jaroslav Haid.
Autor: Zuzana Valíková

2) O prázdninách p ibývá d tí s popáleninami

O prázdninách p ibývá d tí s popáleninami
29.5.2012

Právo str. 10 Jižní Morava - Vyso ina
Veronika Po ízková

Masarykova univerzita, vysoké školy
zp t
Prázdniny už jsou za dve mi a s tím i oprávn né obavy rodi o zdraví d tí. V letních m sících totiž
záchraná i vyjížd jí k nejvíce d tským p ípad m z celého roku. P estože celkový po et prázdninových
úraz se drží n kolik let na podobných íslech, p ibývají p ípady popálenin, které v lo ském roce
tvo ily celých ty icet procent poran ní všech d tských pacient .
„Zatímco p ed dv ma roky jsme b hem ervence a srpna ošet ili jen osm popálených d tí, loni se
jednalo už o dvacet p ípad . Tento nár st si nedovedeme nijak vysv tlit, více snad prozradí další
analýzy. Vždy je ale nutné dbát p edevším na prevenci,“ uvedla Barbora Zuchová, mluv í
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.
itom k popálení asto dojde ve zdánliv bezpe ných situacích v domácím prost edí, nebo na
organizovaných akcích pro d ti.
„Nedávno jsme vyjížd li k jedenáctileté dívce, která se na sout ži ve va ení polévky popálila na
dvaceti procentech t la,“ dodala Zuchová. To, že v tšina vážných úraz se stane práv doma,
potvrzují i p ípady tonoucích d tí. „Malé d ti se v tšinou netopí na koupalištích, nebo v p írod , ale v
domácích bazénech, které nejsou nijak zajišt né. Je nutné, aby byli rodi e opravdu obez etní, protože
ti se v tšinou topí tiše, nijak kolem sebe neplácají, ale najednou zmizí pod vodou. Za lo ské
prázdniny evidujeme t i takové p ípady,“ ekla Zuchová.
Práv kv li alarmujícím statistikám úraz v letních m sících, kdy bylo na jihu Moravy ošet eno 115
tí, po ádá Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity spole
s jihomoravskými záchraná i
a spole ností Alfa-Helicopter D tský den Krtka s Hrochem.
Letošní ro ník má podtitul „prázdniny bez úrazu“ a odstartuje v ned li ve 14 hodin na fotbalovém h išti
v Brn -Tu anech. Bude p ipraven zábavn vzd lávací program s ukázkami záchraná ské práce, který
by m l p isp t k prevenci d tských úraz .
Program potrvá až do 18 hodin, vstup na všechny akce je zdarma. Krom spolupo ádání d tského
dne se Fakulta sportovních studií v nuje projekt m, které nabízejí bezplatné vzd lávání v oblasti
prevence a první pomoci.
Regionální mutace| Právo - jižní Morava - Vyso ina
URL| http://archiv.newton.cz/pr/2012/05/29/29616dfc222506b8fb300421a2112c8f.asp
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Pozor na d ti. Úraz a popálenin te
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p ibývá

Mladá fronta DNES str. 3 Brno
Eliška Kolínková

Masarykova univerzita, vysoké školy
zp t
Ot es mozku, zlomená noha, poran ní hlavy.
Podobných úraz v letních m sících u d tí rapidn p ibývá, zejména popálenin.
Záchraná i proto chystají preventivní akce, které mají za cíl rodi e i d ti p ed úrazy varovat.
Desetiletá Adéla Do kalová z Brna loni v srpnu nalévala aj tak nešikovn , že se opa ila na stehn .
Zbytek prázdnin jí pak znep íjemnilo b hání po doktorech.
Nebyla p itom ani zdaleka jediná. „Statistiky d tské úrazovosti v Jihomoravském kraji jsou alarmující.
Zejména o prázdninách dochází u d tí k velkému po tu poran ní,“ ekla mluv í jihomoravských
záchraná Barbora Zuchová.
Nejvíce d tských úraz bylo v lét p ed dv ma lety. Jen o prázdninách tehdy záchraná i ošet ili 143
tí, což je dvojnásobek oproti roku 2008. Loni po et poran ných do 15 let klesl na 115, výrazn ale
ibylo p ípad popálení.
Ty loni tvo ily kolem ty iceti procent d tských úraz . „K odstrašujícímu p ípadu došlo, když
jedenáctileté d ti sout žily ve va ení polévek. Jedna z dívek se opa ila va ící vodou a zp sobila si
popáleniny na dvaceti procentech t la. Naskýtá se i otázka, zda je od rodi a pedagog vhodné
podobné sout že po ádat,“ doplnila k tomu Zuchová. Záchraná i proto chystají preventivní akce, které
mají za cíl po et úraz snížit. Na tuto ned li naplánovali zábavn vzd lávací program D tského dne
Krtka s Hrochem v Tu anech.
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity zase rozb hla další dva projekty, jejichž cílovou
skupinou jsou pedagogové. Dohromady se jich p i nich do dubna 2012 vyškolilo t i a p l tisíce.
Náchylné k úraz m však nejsou v lét jen d ti, ale i dosp lí. Mezi „top“ úrazy podle SOB Pojiš ovny
pat í od eniny, podvrtnutý kotník i pohmožd né ruce a nohy. „Ve v tšin p ípad je možné jim
zabránit prevencí. Typickým p íkladem jsou brusla i na cyklostezce nejen bez p ilby, ale i bez chráni
kolen a lokt ,“ popsala Sylva Svobodová z SOB Pojiš ovny.
Podle léka je proto pot eba dodržovat n kolik základních pravidel. Na kole, bruslích a motocyklech
je nutné používat vždy ochranné pom cky a lidé by m li p edem zkontrolovat jejich technický stav.
Platí také tisíckrát opakované, ale stále porušované pravidlo, že nemáme skákat do vody, kterou
neznáme. Léka i také dodávají, že je nutné volit délku turistických tras p im en svým schopnostem
a dávat pozor p i kontaktu se zví aty.
Foto popis| Jak z roury ven? Úraz hrozí i na d tských h ištích. Malí návšt vníci se mohou snadno
zranit na zastaralých kovových houpa kách a pr lezkách.
Foto autor| Foto: Radek Mi a, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Brno
URL| http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/29/4e088922a1d43dbcf4eb78ee963f2da5.asp
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Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
nau í d ti, jak se vyhnout úraz m
Publikováno: 28.05.2012 17:39
Foto: Regiony R/Masarykova univerzita - Masarykova univerzita logo

Prázdniny bez úrazu. Tak zní podtitul tradi ního D tského dne Krtka s Hrochem, který
spolupo ádá Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (MU) 3. ervna od 14:00 do
18:00 na fotbalovém h išti SK Tu any v Brn . Zábavn -vzd lávacím programem plným
sout ží a ukázek práce záchranné služby cht jí odborníci p isp t k prevenci úraz d tí,
kterých zejména v letních m sících stále p ibývá.
Stát:

eská republika | Kraj: Jihomoravský | Region: Brno - m sto | Obec: Brno

Na d tský den je vstup volný. Speciáln jsou zvány d ti podporované
Nada ním fondem d tské onkologie Krtek a Nada ním fondem Modrý Hroch
a letos jsou poprvé pozvané i d ti z Ústavu sociální pé e Kociánka. Akce byla
za azena do kampan Brn nské dny bez úraz .
„Statistiky d tské úrazovosti v Jihomoravském kraji jsou alarmující. Zejména
o prázdninách dochází u d tí k velkému po tu poran ní,“ íká mluv í
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JmK) Barbora
Zuchová.
Nejvyšší nár st po tu zran ných ve v ku do 15 let zaznamenala ZZS JmK
v letních prázdninách 2010. Jen b hem ervence a srpna ošet ila 143
zran ných d tí, což odpovídá dvojnásobnému nárostu oproti roku 2008.
V minulém roce pak v období letních prázdnin záchranná služba registrovala
výrazné zvýšení po tu p ípad , kdy došlo k popáleninovému úrazu d tí.
Utrp lo ho 40% všech ošet ených d tských pacient .
Na akci D tský den Krtka s Hrochem spolupracuje Fakulta sportovních studií
MU s výše zmín nými nada ními fondy, s ALFA-HELICOPTER, spol. s. r. o.,
Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, m stskou ástí
Brno-Tu any a Sborem dobrovolných hasi

Holásky.

Na rozvoj aktivit a projekt souvisejících s tematikou prevence d tských
úraz se Fakulta sportovních studií MU v posledních letech zam

uje

systematicky.
Na první pomoc p i d tských úrazech a jejich p edcházení jsou zam

ené dva

projekty, na n ž Fakulta sportovních studií MU erpala podporu z opera ního
programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou jsou
v obou p ípadech pedagogové a pedagogi tí pracovníci druhého stupn
základních škol a st edních škol. Projekty Na h išti i na vod být s d tmi vždy

v pohod (www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode) a Na h išti i na vod být
s d tmi v Jihomoravském kraji v pohod
(www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode) pozitivn p ispívají ke snižování
úrazovosti d ti a mladistvých. Vzniklé materiály z projekt jsou dostupné na
uvedených webových stránkách.
Na prvním zmi ovaném projektu fakulta úzce spolupracuje se Zdravotnickou
záchrannou službou Jihomoravského kraje. Zde nabízí zájemc m z celého
eska možnost vzd lávání v oblasti pohybových aktivit a první pomoci p i
úrazech. Seminá a kurzy, které v rámci projektu probíhají, jsou zam

eny na

nové postupy ve zvolených pohybových oblastech, prevenci úraz p i sportu
a v neposlední ad na novinky v legislativ . Po jejich absolvování získá
pedagog osv

ení akreditované ministerstvem školství.

Celkem bylo k 30. dubnu 2012 proškoleno v této oblasti na 3400 pedagog

i

pedagogických pracovník . Pro ty, kte í se nemohou z kapacitních i
asových d vod zú astnit prezen ních kurz , jsou vytvo eny e-learningové
kurzy, které doposud absolvovalo 660 pedagog z celého
hospoda í s dotací tém

eska. Projekt

15 milion korun.

Druhý projekt navázal na p vodní zám r a rozší il nabídku poskytování první
pomoci a prevenci úraz p i sportech, které se v poslední dob t ší oblib na
ad škol, jako jsou snowboarding, cyklistika, raketové sporty a další. Projekt
za 7 milion korun proškolil k 30. dubnu 2012 na 140 u itel
z Jihomoravského kraje v e-learningových a prezen ních kurzech.
Do obou projekt se zapojila i

eská resuscita ní rada, která odborn zaštítila

materiály v oblasti kardiopulmonální resuscitace. V rámci realizace projekt
vznikly první oficiální materiály prezentující inovativní postupy v poskytování
neodkladné resuscitace dle Guidelines2010 na území

eska. Na danou

tématiku navazuje pilotní projekt Rozmíst ní AED v Brn s cílem rozmíst ní
14 automatických externích defibrilátor na ve ejných místech a s cílem
osv ty p i resuscitaci pomocí AED. Na tomto projektu spolupracují Nadace
Komer ní banky Jistota, Fakulta sportovních studií MU, statutární m sto
Brno,

eská resuscita ní rada, Zdravotnická záchranná služba

Jihomoravského kraje.

Klí ová slova: aktuality, vzd lání, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno
Zdroj: Regiony

R/Masarykova univerzita

Zdroj:

http://www.regionycr.cz/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2012050431&rstema=212&rs
stat=5&rskraj=2&rsregion=4
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Brno - Na hrozící úrazy o letních prázdninách upozorní brn nské školáky zábavná akce
tský den Krtka s Hrochem. S podtitulem Prázdniny bez úrazu se uskute ní v ned li od
14:00 na fotbalovém h išti SK Tu any v Brn . Akce má p isp t k prevenci úraz , kterých v
letních m sících u d tí p ibývá. Noviná m to dnes ekla mluv í Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje (ZZS JmK) Barbora Zuchová.
"Statistiky d tské úrazovosti v Jihomoravském kraji jsou alarmující. Zejména o prázdninách dochází u
tí k velkému po tu poran ní," ekla Zuchová.
Po et poran ní u d tí b hem letních prázdin byl b hem posledních p ti let nejvyšší v roce 2010.
Celkem tehdy b hem ervence a srpna léka i ošet ili 143 d tí ve v ku do patnácti let. V lo ském roce
celkový po et poran ní klesl na 115. P ibylo však výrazn p ípad popálení. Celkem jej b hem
prázdnin utrp lo 40 procent všech ošet ených d tských pacient .
"K odstrašujícímu p ípadu došlo, když jedenáctileté d ti sout žily ve va ení polévek. Jedna z dívek se
opa ila va ící vodou a zp sobila si popáleniny na 20 procentech t la. Naskýtá se i otázka, zda je od
rodi a pedagog vhodné podobné sout že po ádat," doplnila k tomu Zuchová.
Po adatelé na akci d ti i jejich rodi e zábavnou formou pou í, jak p edcházet nebezpe ným úraz m.
Na d tský den bude vstup volný.
Autor: TK
www.ctk.cz
Zdroj: http://magazin.ceskenoviny.cz/zdravi/zpravy/urazu-deti-podle-zachranaru-pribyva-

zameri-se-na-prevenci/799789
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Prázdniny bez úrazu. Tak zní podtitul tradi ního D tského dne Krtka s Hrochem, který
spolupo ádá Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (MU) 3. ervna od 14:00 do
18:00 na fotbalovém h išti SK Tu any v Brn . Zábavn -vzd lávacím programem plným sout ží
a ukázek práce záchranné služby cht jí odborníci p isp t k prevenci úraz d tí, kterých
zejména v letních m sících stále p ibývá.
Na d tský den je vstup volný. Speciáln jsou zvány d ti podporované Nada ním fondem d tské
onkologie Krtek a Nada ním fondem Modrý Hroch a letos jsou poprvé pozvané i d ti z Ústavu sociální
pé e Kociánka. Akce byla za azena do kampan Brn nské dny bez úraz .
„Statistiky d tské úrazovosti v Jihomoravském kraji jsou alarmující. Zejména o prázdninách dochází u
tí k velkému po tu poran ní,“ íká mluv í Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
(ZZS JmK) Barbora Zuchová.
Nejvyšší nár st po tu zran ných ve v ku do 15 let zaznamenala ZZS JmK v letních prázdninách
2010. Jen b hem ervence a srpna ošet ila 143 zran ných d tí, což odpovídá dvojnásobnému
nárostu oproti roku 2008. V minulém roce pak v období letních prázdnin záchranná služba registrovala
výrazné zvýšení po tu p ípad , kdy došlo k popáleninovému úrazu d tí. Utrp lo ho 40% všech
ošet ených d tských pacient .
Na akci D tský den Krtka s Hrochem spolupracuje Fakulta sportovních studií MU s výše zmín nými
nada ními fondy, s ALFA-HELICOPTER, spol. s. r. o., Zdravotnickou záchrannou službou
Jihomoravského kraje, m stskou ástí Brno-Tu any a Sborem dobrovolných hasi Holásky.
Na rozvoj aktivit a projekt souvisejících s tematikou prevence d tských úraz se Fakulta sportovních
studií MU v posledních letech zam uje systematicky.
Na první pomoc p i d tských úrazech a jejich p edcházení jsou zam ené dva projekty, na n ž Fakulta
sportovních studií MU erpala podporu z opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost.
Cílovou skupinou jsou v obou p ípadech pedagogové a pedagogi tí pracovníci druhého stupn
základních škol a st edních škol. Projekty Na h išti i na vod být s d tmi vždy v pohod
(www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode) a Na h išti i na vod být s d tmi v Jihomoravském kraji v pohod
(www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode) pozitivn p ispívají ke snižování úrazovosti d ti a
mladistvých. Vzniklé materiály z projekt jsou dostupné na uvedených webových stránkách.
Na prvním zmi ovaném projektu fakulta úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou
Jihomoravského kraje. Zde nabízí zájemc m z celého eska možnost vzd lávání v oblasti
pohybových aktivit a první pomoci p i úrazech. Seminá a kurzy, které v rámci projektu probíhají, jsou
zam eny na nové postupy ve zvolených pohybových oblastech, prevenci úraz p i sportu a v
neposlední ad na novinky v legislativ . Po jejich absolvování získá pedagog osv
ení akreditované
ministerstvem školství.
Celkem bylo k 30. dubnu 2012 proškoleno v této oblasti na 3400 pedagog i pedagogických
pracovník . Pro ty, kte í se nemohou z kapacitních i asových d vod zú astnit prezen ních kurz ,
jsou vytvo eny e-learningové kurzy, které doposud absolvovalo 660 pedagog z celého eska. Projekt
hospoda í s dotací tém 15 milion korun.
bnar; zdroj: http://brno.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Fakulta-sportovnich-studii-nauci-

deti-jak-se-vyhnout-urazum-2947

