
ΡΟΛΘΨΘ και ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ

Αμπατηίδθσ Ιορδάνθσ

ΕΚΑΒ  Ράτρασ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ 

• Ο όροσ ατφχθμα είναι αςαφισ και μάλλον …κολϊνει τα νερά

• - προάγει μια μοιρολατρικι αντιμετϊπιςθ

• - δεν οδθγεί ςε προςπάκειεσ κατανόθςθσ των αιτιϊν

• - «προτείνει» τθν αδυναμία πρόβλεψθσ και πρόλθψθσ.

• Καλφτερα επομζνωσ να γινόμαςτε πιο ςυγκεκριμζνοι για να

γνωρίηουμε επακριβϊσ τον αντίπαλο:

• ΡΝΙΓΜΟΣ… ΣΥΓΚΟΥΣΘ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ… ΔΘΛΘΤΘΙΑΣΘ…



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ (2) 

• Τον όρο «ατφχθμα» ασ τον κρατιςουμε για τθν ϊρα, αλλά:

• - τα ατυχιματα δεν είναι τα αναπόφευκτα αποτελζςματα

αμετάβλθτων καταςτάςεων, τθσ μοίρασ, τθσ κακιάσ ϊρασ!

• - τα ατυχιματα ζχουν αιτίεσ!

• Ο προςδιοριςμόσ, θ απομόνωςθ, ο ζλεγχοσ των αιτιϊν αυτϊν

αποτελοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ (3) 
• Μόλισ υπάρξει ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων μια αίςκθςθ

προςωπικισ ευκφνθσ για τθν αιτία του ατυχιματοσ, τότε θ
πρόοδοσ κα είναι μεγάλθ.

• Θ ςυνζπεια του ατυχιματοσ δεν κα είναι πλζον μόνο ζνα
κφμα κάποιου ανεξζλεγκτου γεγονότοσ, άξιο του οίκτου μασ.

• Τότε λοιπόν, κα είναι πολφ πικανό να ακολουκιςει μια
περίοδοσ αναςυγκρότθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ, κατά τθν
οποία είναι δυνατό να προςδιοριςτοφν πράξεισ ανοθςίασ,
απροςεξίασ, αδιαφορίασ.

• - Chapman AL. In: Accident Prevention. Halsey MN, ed. New York: McGraw- Hill for

American Public Health Association; 1961.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ (4) 

• Οι αιτίεσ των ατυχθμάτων μποροφν να χωριςκοφν ςε τρεισ

κατθγορίεσ:

• - τισ επιςφαλείσ πράξεισ των ανκρϊπων (88%)

• - το επιςφαλζσ περιβάλλον και τον επιςφαλι εξοπλιςμό (10%)

• - τισ φυςικζσ καταςτροφζσ (πλθμμφρεσ, ςειςμοί κλπ) (2%)



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ (5)

• Επιςφαλείσ πράξεισ των 
ανκρϊπων

• 88% 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ (6)

• Το επιςφαλζσ 
περιβάλλον και ο 
επιςφαλισ εξοπλιςμόσ

• 10%
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΘΜΑ (7)

• Οι φυςικζσ 
καταςτροφζσ 
(πλθμμφρεσ, ςειςμοί 
κλπ)

• 2%



ΡΟΛΘΨΘ

• «Τα ατυχήματα που 
μποροφν να 
αποτραποφν, αν δεν τα 
αποτρζψουμε λόγω 
αμζλειας … τότε αυτό 
δεν είναι τίποτε 
λιγότερο από μια 
δολοφονία»  

• Dr.S. Radhakrishnan

• (1888-1975)
• (Ινδόσ φιλόςοφοσ και Ρρόεδροσ 

τθσ Ινδίασ, 1962-1967)



ΡΟΛΘΨΘ (2)

• Θ ςυχνότερθ και βαςικότερθ αιτία των ατυχθμάτων είναι θ 
ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά.

• ΕΠΟΜΕΝΩ

• - πρζπει να αποκτιςουμε νοοτροπία πρόλθψθσ…

• ΔΗΛΑΔΗ;

• - να το πάρουμε απόφαςθ ότι δεν είμαςτε μόνοι ς’ αυτόν τον 
κόςμο

• - εάν νοιαηόμαςτε για το ςυμμακθτι μασ, το ςυνεργάτθ μασ, 
τότε είναι ςίγουρο πωσ θ ψυχι μασ κα δει τον κίνδυνο.



ΡΟΛΘΨΘ (3)

• Πποιοσ μιλάει για πρόλθψθ … όποιοσ κάνει πράξθ τθν

πρόλθψθ … ςυνικωσ αντιμετωπίηεται με ειρωνικι διάκεςθ

από τουσ πολλοφσ.

• Γιατί;

• Διότι οι πολλοί πιςτεφουν πωσ θ πρόλθψθ είναι αποχι από

κάκε ζντονθ δραςτθριότθτα … είναι κάτι ςαν φοβία.

• Ασ το ςκεφτοφμε όμωσ λιγάκι…

• Είναι πράγματι ζτςι;



ΡΟΛΘΨΘ (4)

• Ελζγχει 15 φορζσ το 
αλεξίπτωτό του, ζχει 
εφεδρικό αλεξίπτωτο και 
εφαρμόηει αυςτθρά όλουσ 
τουσ κανόνεσ… δθλαδι 
αςχολείται με τθν 
πρόλθψθ!

• Φαίνεται να φοβάται;



ΡΟΛΘΨΘ (5)

• Ελζγχει ςχολαςτικά τον 
εξοπλιςμό του, ζχει και 
χρθςιμοποιεί πολλοφσ 
ειδικοφσ γάντηουσ και 
ςχοινιά…

• Είναι μιπωσ 
υπερβολικόσ;



ΡΟΛΘΨΘ… (7)

• Φοράει ειδικό κράνοσ, ςτολι 
προςταςίασ από τθ φωτιά, 
πιζηει τουσ υπευκφνουσ των 
αγϊνων για περιςςότερα 
μζτρα αςφαλείασ…

• Ζχει φοβίεσ;



ΡΟΛΘΨΘ (8)

• Αυτοί που ηουν με τον κίνδυνο … φαίνεται πωσ γνωρίηουν

καλφτερα τθν αξία τθσ ηωισ, τόςο τθσ δικισ τουσ, όςο και των

άλλων.

• Ρροςζχουν όμωσ, εφαρμόηουν τθν πρόλθψθ!

• Σζβονται, δθλαδι, τθν ανκρϊπινθ ηωι και αρτιμζλεια…



ΡΟΛΘΨΘ (9)

• Ναι ςτθ χριςθ μοτοςικλζτασ,

• αλλά:

• - μετά από ειδικι εκπαίδευςθ

• - πάντοτε με κράνοσ

• - ςτθ φωτογραφία:  προςοχι 
ςτισ διαςταυρϊςεισ!



ΡΟΛΘΨΘ (10)

• Ναι ςε υποβρφχιεσ 
δραςτθριότθτεσ,

• αλλά:

• Ροτζ μόνοσ

• Ροτζ ςε ρότα πλοίου

• Ράντοτε με ςθμαδοφρα



ΡΟΛΘΨΘ (11)

• Ναι ςτισ βουτιζσ,

• αλλά:

• όχι ςε άγνωςτα νερά,

• όχι ςε κρφα νερά,

• όχι μόνοσ…



ΡΟΛΘΨΘ (12)

• ΕΠΟΜΕΝΩ:

• Αγαπάμε τθ ηωι, χαιρόμαςτε τθ ηωι…

• Δεν κζλουμε πόνο και αναπθρίεσ…

• Δεν επιτρζπουμε ςε μια ανοθςία, απροςεξία, αδιαφορία, να

καταςτρζψουν το μζλλον μασ…

• Ανοίγουμε τθ ψυχι μασ… να χωρζςει και τισ ηωζσ των άλλων,

που μπορεί να είναι άλλωςτε οι γονείσ, τα παιδιά, τα αδζλφια

μασ…



ΡΟΛΘΨΘ (13)

• «ΟΧΙ» ςε περιπζτειεσ που κρίνουμε επικίνδυνεσ.

• Δεν μασ επθρεάηουν ειρωνικά ςχόλια και γζλια.

• ΡΩΤΑ αποδεκτοί από τθ ηωι και τθν υγεία και μετά από τθν

παρζα.

• Νοιαηόμαςτε τουσ άλλουσ και τουσ το δείχνουμε.

• Άλλωςτε θ πρόλθψθ είναι μζριμνα όλων προσ όλουσ.



ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;

• Απίκανο!

• Αδιανόθτο!

• Φοβερό!

• Κι όμωσ… μπορεί να 
ςυμβεί!



ΤΟ «ΡΑ’ ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΘΜΑ» (1)

• Μια αντικανονικι προςπζραςθ… αλλά δεν ερχόταν 
αυτοκίνθτο από το αντίκετο ρεφμα… ουφ… ευτυχϊσ…

• Με πιρε ο φπνοσ ςτο τιμόνι… βγικα ςτα χωράφια… αλλά 
χτφπθςα μόνο ςτον ϊμο… λιγάκι… πάλι καλά…

• Κάποια ςτιγμι όμωσ κα ςυμβεί το μοιραίο, για μασ αλλά και 
για τουσ άλλουσ!



ΤΟ «ΡΑ’ ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΘΜΑ» (2) 

• Ρολλζσ φορζσ αδιαφοροφμε για κάποιο ατφχθμα που δεν

προκάλεςε ςωματικζσ κακϊςεισ ι μεγάλεσ υλικζσ ηθμίεσ.

• Λζμε: «ευτυχϊσ…», «άγιο είχαμε…» κι άλλα παρόμοια.

• Ωσ πότε κα «πζφτουμε ςτα μαλακά»;



ΤΟ «ΡΑ’ ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΘΜΑ» (3)



ΘΕΩΙΑ ΤΟΥ HEINRICH

1 ΜΟΙΡΑΙΟ ι ΠΟΛΤ ΟΒΑΡΟ

ΕΛΑΦΡΕ ΚΑΚΩΕΙ

ΧΩΡΙ ΚΑΚΩΕΙ

29

300



ΘΕΩΙΑ ΤΟΥ HEINRICH (2)

• Σε κάκε 330 ατυχιματα, 1 είναι μοιραίο ι με πολφ ςοβαρζσ 
κακϊςεισ, 29 με ελαφρζσ κακϊςεισ, 300 χωρίσ κακϊςεισ.

• Αν όμωσ δεν φροντίηουμε και για τα 330, να τα αποτρζψουμε, 
παρά μόνο για το μοιραίο, όταν ςυμβεί, τότε είναι ςαν να 
βάηουμε το χζρι ςε ζνα βάηο με 330 καραμζλεσ όπου: 

• 1      περιζχει αρςενικό

• 29    περιζχουν κακαρτικό 

• 300  περιζχουν ηάχαρθ



ΤΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ ΚΑΙ Θ ΗΩΘ ΜΑΣ 

• Κάκε χρόνο 950.000 παιδιά κάτω των 18 ετϊν χάνουν τθ ηωι

τουσ ςε ατυχιματα, ςε όλον τον κόςμο.

• Τα τροχαία ατυχιματα, ο πνιγμόσ, τα εγκαφματα, οι πτϊςεισ,

οι δθλθτθριάςεισ ευκφνονται για το 60% των κανάτων αυτϊν.

«Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ» 2008



ΤΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ ΚΑΙ Θ ΗΩΘ ΜΑΣ (2)

• Τα ατυχιματα είναι θ πρϊτθ αιτία κανάτου των παιδιϊν ςτθ

χϊρα μασ.

• Κάκε χρόνο ςτθν Ελλάδα 500.000 παιδιά περίπου

τραυματίηονται από ατυχιματα.

• Από αυτά, 700 παιδιά χάνουν τθ ηωι τουσ.

• 3.000 μζνουν με μόνιμεσ αναπθρίεσ.

www.pedtrauma.gr



ΤΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ ΚΑΙ Θ ΗΩΘ ΜΑΣ (3)

• ΤΟΧΑΙΑ

• Στισ θλικίεσ 15 – 24 το τίμθμα είναι πολφ βαρφ…

• Το 81% των κανάτων που ςυμβαίνουν ςε αυτιν τθν ομάδα

θλικιϊν οφείλεται ςε τροχαία ατυχιματα!

• Το 19% ςε άλλα αίτια (πακιςεισ).



ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΡΛΑΤΕΙΕΣ;



ΡΩΣ ΘΑ ΡΟΛΕΜΘΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ;

• Δεν πρζπει να ξεχνάμε όταν 
κάνουμε ποδιλατο:

• - φοράμε ανοιχτόχρωμα ροφχα 
(λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί κ.α)

• - το κράνοσ είναι αναγκαίο!

• - φϊτα: άςπρο φωσ μπροςτά, 
κόκκινο πίςω.



ΡΩΣ ΘΑ ΡΟΛΕΜΘΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ;
(2)

• Τα κράνθ ςτουσ ποδθλάτεσ 
μειϊνουν τον κίνδυνο 
τραυματιςμοφ ςτο κεφάλι 
κατά 85% και του 
εγκεφάλου κατά 90%! 
Μόνο όμωσ 5% των παιδιϊν 
που κάνουν ποδιλατο 
φοροφν κράνοσ!

Ζρευνα ςτισ ΘΡΑ



ΡΩΣ ΘΑ ΡΟΛΕΜΘΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ; 
(3)

• Σε ζρευνα του 
«Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Υγείασ»:

• Οι πεηοί και οι ποδθλάτεσ 
είναι ςχετικά αςφαλείσ 
μόνο ςτουσ δρόμουσ όπου 
τα μθχανοκίνθτα οχιματα 
ταξιδεφουν με λιγότερο από 
30km/h!

• Oι διαςταυρϊςεισ είναι τα 
πιο επικίνδυνα ςθμεία.



ΡΩΣ ΘΑ ΡΟΛΕΜΘΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ; 
(4)

• Θ χρθςιμοποίθςθ του 
κράνουσ ςτισ μοτοςικλζτεσ 
μειϊνει τον κίνδυνο 
κανατθφόρου δυςτυχιματοσ 

κατά 26%!



ΡΩΣ ΘΑ ΡΟΛΕΜΘΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ; 
(5)

• ΗΩΝΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

• Μειϊνει τον κίνδυνο ςοβαροφ 
ι κανατθφόρου τραυματιςμοφ 
κατά 40 ζωσ 60%!

• Μερικοί φοβοφνται ότι κα 
παγιδευτοφν ςε περίπτωςθ 
φωτιάσ ι πτϊςθσ ςε νερό… 
Στατιςτικά είναι εξαιρετικά 
ςπάνιο.



Θ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ

• Ασ ξανακυμθκοφμε:

• Οι επιςφαλείσ πράξεισ των ανκρϊπων ευκφνονται για το 88%

όλων των ατυχθμάτων!

• Θ πρόλθψθ είναι νοοτροπία, είναι ζνα άνοιγμα τθσ ψυχισ

μασ προσ τθν κοινωνικι ευκφνθ και τθν αλλθλεγγφθ.

• Θ πρόλθψθ είναι αγάπθ για τισ χαρζσ τθσ ηωισ…



Θ «ΟΓΘ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ»

• Το «νταθλίκι» δεν ζχει κζςθ 
ςτουσ δρόμουσ!

• Δεν απαντάμε ςτισ προκλιςεισ…

• Πταν νιϊκουμε το αίμα να 
ανεβαίνει ςτο κεφάλι, μια βακιά 
ανάςα…

• Διαφορετικά, γινόμαςτε …κακοί 
για το τιμόνι μασ και τθ ηωι.



ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

• Θ επίδραςθ του αλκοόλ 
ςτον εγκζφαλο διϊχνει τισ 
αναςτολζσ κι ζτςι:

• -οδθγοφμε πάνω από το 
όριο ταχφτθτασ.

• -παίρνουμε αδικαιολόγθτα 
ρίςκα, αρχίηουμε τισ 
«μαγκιζσ».

• Ο καφζσ δεν μασ γλιτϊνει 
από τθ δράςθ του αλκοόλ!  



ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ (2)

• Το αλκοόλ κεωρείται 
υπεφκυνο για το 45% των 
κανάτων από τροχαία 
ατυχιματα!

• Μετά από χριςθ αλκοόλ 
κινδυνεφουν:

• Οδθγοί αυτοκινιτων

• Οδθγοί μοτοςικλετϊν

• Ροδθλάτεσ

• Ρεηοί!



ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ (3)

• Δεν πίνουμε όταν είναι να 
οδθγιςουμε!

• Το να ςυηθτοφμε για το όριο που 
προβλζπει ο νόμοσ είναι 
«παγίδα»!

• Λίγθ ποςότθτα αλκοόλ είναι ικανι 
να μασ κάνει να πιςτζψουμε ότι 
γίναμε ξαφνικά «οδθγάρεσ»!

• Στισ εξόδουσ μασ να ιςχφει:

• Α + Ε = Σ όπου:

• Α = αλκοόλ   Ε = επιςτροφι

• Τ = ταξί!



Θ ΚΟΥΑΣΘ ΤΟΥ ΟΔΘΓΟΥ

• Θ κοφραςθ και νφςτα του 
οδθγοφ κεωρείται ότι 
προκαλεί τόςα τροχαία 
ατυχιματα όςα περίπου και 
θ χριςθ αλκοόλ!

• Είναι μια «ςιωπθρι» και 
παραγνωριςμζνθ πλθγι 
των δρόμων…

• Οι πιο «επικίνδυνεσ» ϊρεσ 
είναι:

• 14.00 -16.00

• 00.00 – 06.00



Θ ΚΟΥΑΣΘ ΤΟΥ ΟΔΘΓΟΥ (2)

• Αν είμαςτε άυπνοι, αν είμαςτε 
κουραςμζνοι δεν κακόμαςτε 
ςτο τιμόνι να οδθγιςουμε!

• Ο καφζσ δεν πρόκειται να μασ 
κρατιςει ξφπνιουσ!

• Εάν, ενϊ οδθγοφμε, νιϊςουμε 
νφςτα:

• Στάςθ ςε χϊρο ςτάκμευςθσ…

«υπνάκοσ» 10 – 15 λεπτϊν…



ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ

• Στισ ΘΡΑ ζνασ ςτουσ τρεισ 
εφιβουσ ζχει ςτείλει 
μινυμα με το κινθτό ενϊ 
οδθγοφςε!

• Θ πρϊτθ αιτία κανάτου ςε 
τροχαία ατυχιματα εφιβων 
ςτισ ΘΡΑ δεν είναι πλζον θ 
κατανάλωςθ αλκοόλ αλλά θ 
πλθκτρολόγθςθ SMS πίςω 
από το τιμόνι!



ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ (2)

• Τθ χρονιά που μασ πζραςε 
περιςςότεροι από 3.000 νζοι 
ζχαςαν τθ ηωι τουσ και άλλοι 
300.000 τραυματίςτθκαν από 
το ςυνδυαςμό μθνυμάτων 
και οδιγθςθσ και αντίςτοιχα 
2.700 και 282.000 λόγω 
αλκοόλ (ςτισ ΘΡΑ).

•



ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ (3)

• Το κινθτό απαςχολεί το 
μυαλό, τισ αιςκιςεισ (ακοι, 
όραςθ) και τα χζρια.

• Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ 
κεωρείται κανατθφόροσ.

• Οφτε το hands – free 
μπορεί να περιορίςει τον 
κίνδυνο…



ΕΙΚΟΝΑ … ΡΟΣ ΑΡΟΦΥΓΘ!

• Το δυςτφχθμα είναι ςχεδόν 
βζβαιο!

• Πόςα όμωσ κα είναι τα 
κφματα;



ΕΙΚΟΝΑ … ΡΟΣ ΑΡΟΦΥΓΘ! (2)

• Το δυςτφχθμα είναι κζμα 
χρόνου!

• Σο παιδάκι με τθ γιαγιά του 
ςτθ διάβαςθ…γιατί;



ΔΕΝ ΛΘΣΜΟΝΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΑ…

ΟΧΙ ςτθν υπερβολικι   ταχφτθτα

• Δεν προλαβαίνουμε να 
αντιδράςουμε!

ΝΑΙ ςτθν εφαρμογι του ΚΟΚ



ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΕ ΧΩΙΑ ΤΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

• Είμαςτε πλζον αρκετά μεγάλοι για να φροντίηουμε για τθν 
αςφάλεια των μικρϊν παιδιϊν…

• …των μικρϊν μασ αδελφϊν, άλλων ςυγγενϊν, 
γειτονόπουλων…κ.α.



ΕΙΝΑΙ ΡΟΛΥ ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ!

• Τα παιδιά μερικζσ φορζσ ακοφνε αυτά που τουσ λζμε…

• Ράντοτε όμωσ κάνουν ό,τι κάνουμε!

• ΕΡΟΜΕΝΩΣ:

• Ο καλφτεροσ δάςκαλοσ για τα παιδιά είναι θ ςτάςθ μασ και θ 
ςυμπεριφορά μασ!



ΟΙ ΡΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ

το κεφαλόςκαλο…

Είναι ζτοιμοσ… Είναι πιο αςφαλισ…



ΟΙ ΡΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ (2)

Δεν τον προςζχει κανείσ; Προςταςία



ΤΑ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΟΔΟΝΙΑ

Ροφχα με κορδόνια;

…μπορεί να πνιγεί!
Κορδόνια ςτο ςπίτι, ςτισ 
κουρτίνεσ; 



ΤΑ ΦΑΜΑΚΑ ΚΑΛΑ ΦΥΛΑΓΜΕΝΑ!

Σα φάρμακα δεν είναι 
«καραμελίτςεσ»! Οφτε το ςιρόπι «φραουλίτςα»!



…ΟΤΑΝ ΒΑΗΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ Ο,ΤΙ ΒΙΣΚΕΙ…

Σο τθλεκοντρόλ ζχει μπαταρίεσ…
Κινδυνεφει να πνιγεί… δεν 
του τα δίνουμε!



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΡΟΥ ΜΟΙΑΗΟΥΝ…ΡΟΣΟΧΘ!

Κακαριςτικό και χυμόσ Μαγιονζηα και κρεμοςάπουνο



ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΑ, ΧΘΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…

…ε, όχι να τα βρίςκει το παιδί 
τόςο εφκολα!

Ποτζ χθμικά ςε ςυςκευαςίεσ 
νεροφ, αναψυκτικϊν κλπ!



ΔΥΟ ΧΘΣΙΜΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΣΥΝΤΟΦΟΙ

Ηλεκτριςμόσ Φωτιά 



ΚΙΝΔΤΝΟ ΑΦΤΞΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΚΟΤΛΕ!



ΡΝΙΓΜΟΣ!

• Το παιδί μπορεί να πνιγεί 
και ςε νερό βάκουσ 5 εκ.!

• Δεν καταλαβαίνει τι του 
ςυμβαίνει και δεν αντιδρά 
(«βουβόσ πνιγμόσ»).

• Το παιδί κολυμπάει ςε 
απόςταςθ από μασ τουσ 
μεγάλουσ… μζχρισ εκεί που 
φκάνει το χζρι μασ!

• Τα μάτια μασ ςυνεχϊσ 
επάνω του!

• Ο πνιγμόσ είναι θ πρϊτθ 
αιτία κανάτου από ατφχθμα 
ςτα παιδιά 1-4 ετϊν…



Ρροςζχουμε τα παιδιά και καλφπτουμε καλά 
ςτζρνεσ και πθγάδια!



ΑΙΧΜΘΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ!

• Μακριά από τα παιδιά! 
Κρυμμζνα!



ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ

Επικίνδυνο παιχνίδι! Επικίνδυνο αντικείμενο!



ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ (2)

Οι παπποφδεσ και οι γιαγιάδεσ κινδυνεφουν από τισ πτϊςεισ.



ΡΤΩΣΕΙΣ

• Στισ ΘΡΑ:

• ζνασ ςτουσ τρεισ θλικιωμζνουσ >65 ετϊν πζφτουν κάκε

χρόνο.

• 50% των θλικιωμζνων που πακαίνουν κάταγμα ιςχίου μετά

από πτϊςθ δεν μποροφν να ηιςουν πλζον ανεξάρτθτοι.

• 20% των θλικιωμζνων που πακαίνουν κάταγμα ιςχίου μετά

από πτϊςθ πεκαίνουν μζςα ςτουσ επόμενουσ 6 μινεσ.



ΡΤΩΣΕΙΣ (2)

• ΑΙΣΙΕ:

• - διάφορεσ πακιςεισ των θλικιωμζνων ι/και μειωμζνεσ

ςωματικζσ ικανότθτεσ (όραςθ, ακοι, ιςορροπία κ.α)

• - φάρμακα

• - το περιβάλλον



ΡΤΩΣΕΙΣ (3)

• ΦΡΟΝΣΙΖΟΤΜΕ

• Τον φωτιςμό… να βλζπουν…

• Να φοροφν τα γυαλιά τουσ

• Αςφαλι παποφτςια (όχι παντόφλεσ φκαρμζνεσ, λυμζνα

κορδόνια κλπ)

• Να παίρνουν τα φάρμακά τουσ.



ΡΤΩΣΕΙΣ (4)

• Θ εμπειρία μιασ πτϊςθσ 
μπορεί να τον φοβίςει και 
να τον κάνει να περιορίςει 
τισ δραςτθριότθτζσ του.

• Θ εμπειρία μιασ πτϊςθσ μπορεί 
να ςθμαίνει και ανακεϊρθςθ 
τθσ χορθγοφμενθσ 
φαρμακευτικισ αγωγισ.



ΡΤΩΣΕΙΣ (5)

• Μεγάλθ προςοχι ςτθν 
κίνθςι τουσ …

• Το περιβάλλον δεν είναι 
πάντα αςφαλζσ!



ΡΤΩΣΕΙΣ (6)



ΡΤΩΣΕΙΣ (7)



Ασ βοθκιςουμε να ςυμβαίνουν όλο και 
πιο ςπάνια…



ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΟΛΘΨΘ

• ΠΡΟΛΗΨΗ δεν είναι διαπιςτϊςεισ και περιγραφζσ.

• Συνικωσ μετά από κάποιο ατφχθμα ι δθμοςίευμα:

• εξαγγελία πολφπλοκων και μεγαλεπιβολων ςχεδίων (που

αρκετζσ φορζσ δεν πραγματοποιοφνται).

• μερικζσ φορζσ κφριοσ ςτόχοσ όλων αυτϊν των ςχεδίων είναι

ο εντυπωςιαςμόσ.

• ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΤΩΑ ΞΕΟΥΜΕ….



Πλοι πακαίνουμε ατυχιματα!
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