Na následky úrazů ročně „zmizí“
deset školních tříd dětí
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Zaměřujeme se na děti v předškolním
věku, protože už v této době si začínají dostatečně uvědomovat možné
následky svého jednání a vážit si
svého zdraví. Proto je důležitá aktivní prevence, která v základní formě
v podstatě znamená důsledné připomínání a rozeznávání rizikových míst,
předmětů a situací. Dětem je poutavou
formou za použití reálných pomůcek, materiálů a příběhů demonstrují
zkušení školitelé z řad městské policie, hasičského záchranného sboru
a zdravotnických záchranářů. Za dobu
svého fungování jsme už takto proškolili několik desítek tisíc dětí a pevně
věříme, že jsme tak pomohli předejít
až stovkám úrazů.
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Nejvíce úrazů se paradoxně stává
v bezpečí domova, a to hlavně malým
dětem. Bohužel často končí smrtelnými následky. Právě proto jsme se zaměřili na děti v tomto nejzranitelnějším
věku. Nejčastěji se jedná o závažná,
až smrtelná zranění v důsledku pádu,
utonutí, otravy nebo opařenin a popálenin. Mnohdy stačí málo – a neštěstí
je na světě. Známé jsou případy, kdy
na sebe dítě převrhlo pánev s horkým
olejem či talíř vařící polévky ze stolu,
spadlo do bazénu, uklouzlo ve vaně,
případně jelo příliš rychle na kole bez
ochranné helmy.
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Se záchranářským týmem navštěvujeme během celého školního roku mateřské školy po celé Praze a účastníme
se i různých akcí věnovaných dětem.
Pro velký zájem jsme školení rozšířili
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také na první ročníky základních škol.
Navíc ještě během letošního jara chystáme otevřít školicí centrum v pražské
Kozí ulici, kde budeme k dispozici
všem zájemcům z řad rodičů, pedagogů
a dalších skupin. Pro své „žáky“ máme
vždy připravenu spoustu pomůcek
včetně profesionálního vybavení, které
si sami mohou vyzkoušet. Náš dík za
to, že můžeme tyto důležité informace
dětem předávat, patří zejména praž-

ské radnici, která nás v tomto úsilí po
celou dobu podporuje.
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