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Зміст:
Частина 1. Дитина-пасажир: головні складові безпеки. Особливості дитячої
фізіології та навантажень на дитячий організм при ДТП. Надання
невідкладної допомоги при ДТП дітям різного віку. 1.1. Автокрісла, паски
безпеки та подушка безпеки 1.2. Невелика швидкість.
1.3. Порівняння, які травми отримує непристебнута дитина-пасажир та
дорослий-пасажир за різної швидкості, якщо сидить 1) спереду, 2) ззаду
справа, 3)ззаду зліва, 4) ззаду посередині? Яке місце для пасажира в
машині найнебезпечніше і яке найбезпечніше?
1.4. Чому не можна тримати дитину на руках?
1.5. Навантаження на дитину, що знаходиться в животі матері при ДТП.
Спеціальні інструменти захисту для вагітних. Вагітні за кермом. Головні
правила безпеки для вагітних у автомобілі.
1.6. Дитячі автокрісла. Вибір, встановлення та популярні міфи.
1.7. Як діяти при ДТП, якщо в машині є дитина? Перша невідкладна допомога
дитині-пасажиру.
Частина 2. Дитина-пішохід.
2.1. Світловідбиваючі елементи. Де вони мають бути?
2.2. Чому варто одягати дітей у яскравий одяг?
2.3. Об’єкти на дорозі, що заважають водію вчасно побачити дитину.
2.4. Які травми найчастіше отримує дитина-пішохід? Скільки може тривати
реабілітація?
2.5. Надання невідкладної допомоги дитині-пішоходу. Що робити, якщо ви
стали свідками ДТП за участі дитини-пішохода?
Частина 3. Особливості психології дітей у контексті БДР. Чому, як і коли
навчати дитину?
3.1. Чому знання часто не рятують наймолодших дітей? Чому необхідно
сформувати рефлекси? Схильність до відволікання та імпульсивної поведінки.
3.2. Формування умовних рефлексів
3.3. Чому «страшилки» не діють або чому діти та молодь не бояться смерті?

3.4. Психологічні травми дітей після ДТП.
Вступне слово:
За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я, дорожні аварії є
однією з головних причин дитячої та молодіжної смертності номер один в світі.
До п’ятірки найбільш важливих факторів ризику, на які варто звернути увагу і
які призводять до найтяжчих наслідків увійшли перевищення швидкості,
керування транспортними засобами у нетверезому стані, не використання
засобів безпеки: шоломів, паскив та дитячих утримуючих пристроїв. (Global
status report on road safety 2015, WHO).
ДТП – основна причина смерті серед підлітків і молодих людей у віці 15-29
років. Експерти побоюються, що незабаром аварії на дорогах можуть стати
вбивцею номер один і для дітей від п’яти до 14 років.
Щорічно в усьому світі від дорожньо-транспортних пригод гине 186 300
тис. дітей віком до 18 років. Тобто кожен день гине 500 дітей. Багато
одержують травми або стають інвалідами. (Ten strategies for keeping children
safe on the road, 2015, WHO ).
За даними Міністерства охорони здоров’я України, в Україні кожен 10-ий
травмований у ДТП – дитина, і хлопчики гинуть у ДТП удвічі частіше, ніж
дівчата.
36% загиблих у ДТП дітей – пасажири, 38% - пішоходи, 14% мотоциклісти, 6% - велосипедисти, 7% - інші учасники дорожнього руху
(Тиждень безпеки дорожнього руху 16-22 травня 2016, 14-20 листопада 2016,
МОЗ України).
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