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1. Közlekedési balesetek 

A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a 

legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a 

közlekedésnek. A gyermekek még nem rendelkeznek azokkal 

az ismeretekkel, melyek a biztonságos közlekedéshez 

elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a rájuk leselkedő 

veszélyeket, s figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért a 

gyermekekre mindenhol potenciális veszélyek leselkednek, 

ahol gépjármű-közlekedés van: a forgalmas, vagy akár a 

gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-

átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a 

bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és 

találkozóhelyek környezetében stb. 

Ugyanakkor a gyermekkorúaknak van még egy rendkívül 

fontos tulajdonságuk: ők a legfogékonyabbak az új ismeretek 

megszerzése terén, esetükben a tanulás hatásfoka 

kiemelkedően magas. Ezért a közlekedési szabályok 

ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a helyes 

magatartásminták átadása balesetektől óvhatja meg a 

gyermekeket, s akár életmentő is lehet. Végezetül ne feledjék: 

a gyermek számára az első számú mintát a szülők 

szolgáltatják! 

A kerékpáros balesetek és a gépjármű elé futások a nyári 

hónapok leggyakoribb közlekedési balesetei. Szülőként nem 

árt, ha időben megtanítjuk gyermekünknek az alapvető 

közlekedési szabályokat, illetve a megfelelő védőfelszerelések 

használatát, és jó példát mutatunk a kisebbeknek. Vegyük fel a 

védőfelszerelést, ne sétáljunk vagy kerekezzünk át a tilosban, 
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autósként pedig fokozott figyelemmel vezessünk, különösen a 

nyaraló övezetekben. Számítsanak arra, hogy a gyermekek 

közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük, és 

teljesen másként látják a világot, gyakran kalandot keresve 

minden észlelt dologban. 

2. Ételmérgezés, szalmonella 

A nyár slágerbetegségei a gyorsan romló ételek okozta 

fertőzések, az ételmérgezés vagy a szalmonella. Bánjunk 

óvatosan a nyers tojásból készült fagylaltokkal, 

süteményekkel. Csak friss árut vásároljunk, és az általunk 

elkészített, könnyen romló ételeket időben tegyük a hűtőbe. 

Szalmonella gyanú esetén azonnal forduljunk orvoshoz. 

Rendkívül fontos a gyakori kézmosás és a gyümölcsök alapos 

megmosása. 

3. Rovarcsípések 

Tipikus baleset, aminek megelőzésére elég nehéz felkészülni. 

Éppen ezért nem árt, ha van náluk rovarcsípésre való krém, 

valamint az allergiás tünetek megelőzésére és enyhítésére 

kalcium és valamilyen antihisztaminos készítmény. Ha a 

tünetek ennek ellenére sem enyhülnek, azonnal hívjunk orvosi 

segítséget. Életet menthet! 

4. Kullancsok 

A nyár a kullancsok kedvelt évszaka. Egy-egy szabadban 

töltött nap után, különösen, ha erdőben kirándultunk, alaposan 

nézzük át a testünket. Ha kullancsot találunk, fontos, hogy a 

vérszívót minél hamarabb eltávolítsuk, és figyeljünk a 
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veszélyes jelekre. A legrosszabb esetben jelentkező Lyme-kór 

ugyanis gyógyítható. Védőoltással pedig megvédhetjük 

magunkat a súlyosabb agyvelő- vagy agyhártyagyulladástól. 

5. Vízi balesetek 

A gyerekek körében a leggyakoribb, akár halállal is végződő 

nyári balesetek a vízi balesetek. Ezek fő kiváltó oka az 

elmerülés. A vízparti nyaraláshoz fontos tehát az életkorhoz és 

úszástudáshoz megfelelő védőfelszerelés. Persze a víz nem 

csak a gyerekre nézve rejt veszélyeket, hiszen gyakran 

találkozhatunk olyan középkorú felnőttekkel, akik felhevült 

testtel vagy ittasan mennek a vízbe, esetleg a viharjelzés 

ellenére indulnak úszni. Ne tegyük! 

6. Napozás 

Védekezzünk a napsugarak és a meleg ellen! Bizony egy 

ártatlan napozásból is adódhatnak kellemetlen élményeink, 

hiszen a kisebbek érzékenyebb bőrük miatt gyorsabban 

leégnek a tűző napon, és könnyebben kapnak napszúrást is. A 

déli órákban ezért egyáltalán ne tartózkodjunk a napon, 

valamint mindig használjunk megfelelő faktorszámú naptejet, 

és az erős, tűző napon, akár egy városi séta alkalmával is 

legyen nálunk sapka vagy fejkendő is. 

7. Kiszáradás 

A nyári melegben gyakori veszélyforrás a kiszáradás. Nagy 

melegben fogyasszunk kellő mennyiségű, akár napi három 

liter folyadékot is! 
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8. Fertőzésveszély 

Ne higgyük, hogy csak idegen helyeken, távoli országokban 

töltött nyaralás alatt leselkedhet ránk fertőzésveszély. A 

hányással, hasmenéssel járó betegségek elkerülése érdekében 

ezekben az országokban kerüljük a csapvíz fogyasztását, 

valamint tartózkodjunk a nyers gyümölcsöktől és az 

ismeretlen, bizonytalan eredetű ételektől. A gyerekeknek 

pedig tanítsuk meg, hogy ne igyanak bele a medencék, tavak, 

folyók vizébe. 

9. Kerti sütögetés, grillezés 

A kerti sütést, grillezést izgalmas pontja a nyaralásnak, 

különösen a gyerekek számára. De a gyerekeket soha ne 

hagyjuk magukra a tűz körül, hiszen elég egyetlen rossz 

mozdulat és akár súlyos égési sérüléseket is szenvedhetnek. 

Az égési sérülések ellátása során az első és legfontosabb 

teendő az égett testrész hűtése  


