












Biežākās bērnu traumas. Risku dalījums atbilstoši vecumam
Konsultējis BKUS bērnu ķirurgs, traumatologs Jānis Upenieks.

Traumas veids Riska faktori Ielāgo!

Kritieni no
augstuma

• Dīvāni, pārtinamie galdi, nestabili 
  rati. Arī vecākais brālis/māsa, kas 
  mazo nejauši var nomest zemē 
  vai citādi savainot!

• Vecākiem šķiet, ka mazulis ir 
  praktiski nekustīgs, bet ļoti kustīgs 
  pat ir jaundzimušais! 
• Drošākā vieta bērnam – grīda!

Apdeguma trauma • Vecāki, turot bērnu klēpī, dzer • Vecāki par zemu novērtē sava bērna 
  prasmes – šķiet, ka mazais joprojām 
  nevar tik augstu aizsniegties.

Ceļu satiksmes
drošība

• Netiek izmantots autosēdeklītis un 
  drošības jostas.

• Pārvietojoties ar automašīnu, vecāki 
  bieži uzskata, ka drošākā vieta 
  bērnam ir mātes klēpis, bet tā nav!

Kritieni, mācoties
staigāt

• Bērns mācās staigāt, skriet un arī 
  bremzēt.

• Jāuzmanās no mēbelēm ar asiem 
  stūriem un slideniem grīdas 

Dzīvnieku kodumi • Vairumā gadījumu dzīvnieki pret 
  zīdaini izturas kā pret „kucēnu vai 
  kaķēnu” un neapdraud to, taču ir 
  izņēmumu situācijas.

• Šajā vecumā dzīvnieku kodums var 
  būt jebkurā ķermeņa daļā.
• Neatstāj zīdaini vienatnē ar 
  dzīvnieku, pat ja tas ir jūsu vai 
  draugu/radu mājdzīvnieks.

Saindēšanās ar 
sadzīves ķīmiju, 
medikamentiem 

• Krāsainas tabletes un sadzīves
  ķīmiju bērns var uztvert kā
  saldumus.

• Bīstamās vielas neturi uz grīdas vai 
  zemiem plauktiem, kuriem var 
  piekļūt mazulis.

Aizrīšanās un 
smakšana 

• Bērns izpēta pasauli, mēģinot visu 
  pagaršot.

• Neatstāj mazuli vienu, kad viņš ēd 
  no pudelītes!
• Zīdaini neatstāj guļam uz vēdera 
  nepieskatītu!

Jaundzimušā un zīdaiņa periods (0–12 mēneši)
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Mazbērna periods (1–3 gadi)

Traumas veids Riska faktori Ielāgo!

Kritieni no augstuma

Apdeguma trauma

Saindēšanās

Aizrīšanās un 
smakšana 

• Bērns ir ļoti aktīvs, kustīgs, zinātkārs, 
  tāpēc cenšas visu aptaustīt, 
  „pārbaudīt”, tai skaitā gludekli, 
  cepeškrāsni u.c.

• Dzerot karstu dzērienu, neturi klēpī 
  bērnu! 

• Pamodies jaunatklājēja gars, turklāt
pasauli gribas iepazīt caur muti.

• Istabas augi, kuri ir aizsniedzamības 
  robežās, nedrīkst būt indīgi.

• Bērns izzina pasauli, visu pagaršojot, 
  un viegli var aizrīties.

• Izvērtē, vai rotaļlietas, ko piedāvā 
  bērnam, ir drošas un atbilstošas 
  vecumam.
• Neļauj ēdot ākstīties, lai neaizrītos!

• Bērns alkst izzināt pasauli, skatoties 
  pa logu, pār balkona margām utt. 

• Neizmantojiet balkonu par bērna 
  rotaļu laukumu!

Ceļu satiksmes
drošība

Elektrotrauma

Pirkstu iespiešana

Dzīvnieku kodumi

Slīkšana • Bērniem patīk plunčāties ūdenī. • Norobežo piemājas ūdenstilpnes! 

• Bērniem patīk rotaļas ar dzīvniekiem, 
  taču jāatceras, ka visbiežāk mazie 
  cieš no pašmāju mīluļiem!

• Neļauj bērnam glaudīt un mīļot 
  jebkādus svešus dzīvniekus, īpaši 
  suņus bez uzpurņa!

• Netiek izmantots autosēdeklītis un 
  drošības jostas.

• Tevis paša slikta ielu šķērsošanas 
   kultūra ir piemērs bērnam!

• Bērnus aizrauj rotaļas ar durvju 
  virināšanu!

• Māci bērnam, ka durvis, arī auto-
  mašīnas, jāaizver uzmanīgi un spēles 
  ar tām ir bīstamas!

• Mazajam staigātājam ir aizsnie-
  dzamas elektrības kontaktligzdas, 
  kurās gribas izmēģināt iebāzt matu 
  sprādzi vai citu metālisku 
  priekšmetu.

• Neļauj bērnam spēlēties ar 
  elektroierīcēm!
• Neatstāj bērnu vienu telpā ar 
  ieslēgtām elektroierīcēm, piemēram, 
  veļas mašīnu, elektrisko cepeškrāsni.

Pirmsskolas periods (4–6 gadi)

Slīkšana

Traumas veids Riska faktori Ielāgo!

Kritieni no augstuma

Apdeguma trauma

Aizrīšanās un 
smakšana 

• Bērna iztēle ir milzīga, tāpēc, lai arī 
  viņš ir jau prātīgs un spēj saprast 
  rīcības risku un sekas, mazais spēj 
  izdomāt pārdrošas lietas. Tāpēc 
  atvase joprojām ir ļoti jāuzmana!

• Pie loga neatstāj krēslus vai citas 
  mēbeles, kas veicinātu bērna 
  uzkāpšanu uz palodzes!
• Balkona durvis vienmēr turi 
  aizslēgtas!

• Bērns ir tik darbīgs un fantāzijas 
  bagāts, ka spēj izgudrot bīstamas 
  spēles.

• Siltajā sezonā bērns var iekāpt/iekrist 
  ugunskurā, uzkrist grilam utt.
• Māci, ka uguns un elektrība ir 
  bīstama.
• Sērkociņus, degošas sveces, 
  cigaretes u.tml. novieto ārpus bērna 
  aizsniedzamības zonas.

Aktīvā atpūta • Bērniem iemīļotas ir skrituļslidas, 
  skrejriteņi u.tml., taču bieži tie kļūst 
  par iemeslu galvas traumai, roku 
  lūzumiem, ceļgalu sasitumiem u.c. 
  brūcēm. 

• Pārvietojoties ar skrejriteņiem, 
  skrituļslidām u.c., ievērojiet drošības 
  pasākumus – ķivere, ceļgalu un 
  elkoņu sargi.

Ceļu satiksmes 
drošība

• Kustīgajam bērnam gribas rotaļāties 
  arī automašīnā.

• Neļauj bērnam spēlēties aiz 
  stāvošas automašīnas!
• Ja bumba izripojusi uz ielas 
  braucamās daļas, māci, ka 
  pakaļ skriet nedrīkst!

• Bērns it kā ir liels, tomēr aizvien ļoti 
  uzmanāms!

• Neļauj runāt vai skriet ar pilnu muti!

• Pat ja bērns jau prot peldēt, ūdenī 
  viņš ir jāuzrauga!

• Pie dabīgām ūdenskrātuvēm 
  neizlaid bērnu no redzesloka!
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• Tuberkuloze
• B hepatīts 
• Difterija
• Stingumkrampji
• Garais klepus 
• Poliomielīts  
• B tipa Haemophilus

 infekcija    
• Masalas        
• Epidēmiskais parotīts
• Masaliņas      
• Vējbakas  
• Pneimokoks    
• Cilvēka papilomas 
vīrusa infekcija

0–12h 2–5d 2m 4m 6m 12–15m 7g 12g 14g x10g
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