
1 недеља до 
1 месеца

Падови • Кревет, вага за бебе, сто за пресвлачење, Диван • Не остављајте дете само на столу за пресвлачење 
• Употребљавајте сто за пресвлачење са страницама, пресвлачите дете 
на поду 

Опекотине • Температура бочице за храњење (у вези са употребом
микроталасних рерни), термоc-боца, купање

• Температура грејача за боцу мања од 50°Ц, проверите температуру
лактом, проверавајте температуру течности

Утопљавање • Купање • Одговарајућа када и/или седиште 
• Не остављајте дете само

Асфиксија/ 
гушење

• Жице, ланчићи на врату, стране кревета од текстила, решетке на 
  кревету, новчићи, мали предмети

• Без жица, без животиња у соби, размак између решетки на кревету
највише 7,5цм, без јастукаоко 2 до 3 

месеца
• Пузи
• Може да се преврне на

страну
Аутомобил • Падови/удари ако дете није причвршћено ауто

седиштем за бебе прилагођеним његовој старости и
тежини 

• Никада не стављајте ауто-седиште за бебе напред у аутомобилу са
ваздушним јастуком за путнике

• Употребљавајте ауто-седиште за бебе које је у складу са безбедносним
стандардима, одговарајуће с обзиром на старост и тежину детета 

• Не остављајте дете само у аутомобилу

Око 4 до 6 
месеци

• Дотиче све што му је под
руком

• Ставља ствари у уста
• Окреће се са леђа на стомак

Падови • Столови за пресвлачење, колица, степенице, намештај,
кревет, високе столице

• Вратанца на врху и дну степеница, дете учвршћено каишем у колицима,
ћошкови стола

Опекотине • Вреле славине, столњаци, каде, вреле течности на
столићима, врата рерне 

• Поставите подлогу, температура грејача за боцу мања од 50°Ц, прво  
  отворите славину са хладном па онда са врелом водом

Утопљавање • Каде, базени, језера, реке, море, канали, итд. • Када : средство за подупирање, беба никада сама, чак и ако вода није предубока,
неклизајућа подлога 

Асфиксија/гушење • Ланчић око врата, жице, пластичне кесе • Избегавајте да беби предмети буду на домашају, предмети да буду
величине тениске лоптице 

Тровање • Алкохол на столићу, лекови, производи за чишћење,
инсектициди, отровне биљке 

• Не остављајте ствари да леже около, склоните их ван бебиног домашаја 
око 9 до 12 
месеци

• Може да се дигне уз
потпору

• Може да седне без потпоре
• Узима у руке мање предмете
• Намерно испушта предмете
• Дотиче све
• Мења положај : седи, на све

четири, устаје

Утопљавање • Мали предмети (дугмад, напрстци, играчке, итд.), ситна
храна (лешници, итд.)

• Без играчки са ситним деловима, склоните их ван бебиног домашаја

Струјни удар • Утичнице, електрични апарати и жице, разводни каблови
повезани на главни довод струје али без апарата

• Штитници за утикаче, поклопци за утичнице, склоните електричне жице и
апарате 

Посекотине • Ломљиви или оштри предмети • Склоните их ван домашаја 

Аутомобил • Падови/удари ако дете није причвршћено у
одговарајућем ауто-седишту

• Употребљавајте ауто-седиште за бебе које је у складу са
безбедносним стандардима, с обзиром на старост бебе, на задњем  

  седишту 
• Никада не остављајте дете само у аутомобилу 

Око 18 
месеци

• Хода и само иде уз
степенице, хода уназад

• Иде горе-доле степеницама
држећи се за зид/рукохват

• Почиње да користи шољице
и кашике 

• Радознало у вези свега,
жели све да окуси и дотакне 

Падови • Степенице, аутомобили, намештај, прозори, балкони,
кревети на спрат, клизави теписи и прекривачи,
игралишта 

• Вратанца на степеницама, сигурносна средства на прозорима,
без столица на балконима/испред прозора, без клизавих тепиха и
простирача, стабилан намештај 

Опекотине • Славине са врелом водом, рерне, лонци, пегле,
овлаживачи, вреле течности 

• Заштитни уређаји на рернама/штедњацима, ручке на лонцима према  
  унутра, врела храна ван домашаја

Утопљавање • Базени, реке, језера, канали, итд., каде • Никада не остављајте бебу саму, навикавање на воду што је пре могуће

Асфиксија/ 
гушење

• Пластичне кесе • Склањајте пластичне кесе ван бебиног домашаја 

Страна тела • Мали предмети у телесним отворима – уста, уши, нос, итд. • Без играчака са ситним деловима, склоните ван домашаја (предмети најмање
величине тениске лоптице)

Тровање • Лекови, козметика, производи за чишћење, инсектициди,
отровне бобице и биљке 

• Не остављајте те ствари да леже около, склоните их најмање на
висину од 1,6 метра око 24 

месеци
• Копира људе око себе
• Разуме проста објашњења 

Угризи • Ваши или туђи кућни љубимци • Не остављајте дете само са животињама, поштујте територију животиња, 
посебно када једу osobito kada jeduоко 3 године • Отвара ладице и врата 

• Одврће чепове са боца 
• Ставља дрвене перле 
• Поставља питања

Струјни удар • Укључени апарати, продужни каблови/електричне
жице повезане на главни довод струје али без апарата
укључених у њих

• Искључујте апарате, склањајте опрему 

Посекотине • Ломљиви и оштри предмети, косилице • Склоните их ван домашаја деце, побрините се да нема предмета који
би могли пасти на дете 

Аутомобил • Падови/удари ако дете није каишем свезано у
одговарајућем ауто-седишту

• Употребљавајте ауто-седиште за бебе које је у складу са стандардима
квалитета, одговара старости, причвршћено за задње седиште возила 

• Не остављајте дете само у аутомобилу

око 4 године • Радознало, открива ствари 
• Поистовећује се са

одраслима и имитира их 
• Жели нешто урадити само 

Опасности на 
отвореном

• Лифтови, гаража, улице, игралишта, базени • Разговарајте са дететом : сада ћете моћи да му објасните опасности 
• Проверите земљану површину на игралиштима (тврда ?), одећа

живих боја ако је дете на улици 
Падови • Степенице, прозори, балкони, кревети на спрат 

• Бицикли
• Вратанца на степеницама, сигурносна средства на прозорима, без

столица испред балкона и прозора ; неклизајући теписи и простирачи, 
научите дете да безбедно силази низ степенице 

• Кацига кад је дете на бициклу
Опекотине • Шибице, упаљачи, свеће, петарде, рерне, лонци, роштиљи • Већ са 3 и по године, научите дете да осети топлоту предмета,

склањајте шибице и упаљаче ван домашаја детета

Утопљавање • Реке, језера, канали, језерца, итд. базени • Никада дете не остављајте само, научити пливање што је пре могуће,  
  прекријте језерца, базене, итд. око куће 

око 5/6 
година

• Постаје самосталније
• Не може да процени брзину

возила
• Поистовећује се са

одраслима и копира их 

Тровање • Производи за чишћење, лекови, козметика, отровне
бобице, гљиве и бољке 

• Не остављајте те ствари да леже около, склоните их најмање на
висину од 1,6 метра

• Објасните детету зашто не треба да једе те ствари 
Угризи • Ваши или туђи кућни љубимци • Поштујте територију животиња, будите пажљиви када их милујете,

посебно када једу 
Струјни удар • Фенови, бушилице и остали електрични апарати • Не користите електричне апарате у влажној средини (купатила,

итд.), користите безбедне утичнице, искључујте апарате када нису у 
употреби

Посекотине • Оштри предмети, конзерве са храном, домаћи и
баштенски алати 

• Склањајте их ван домашаја детета 

Аутомобил • Падови/удари ако дете није каишем свезано у
одговарајућем ауто-седишту

• Употребљавајте ауто-седиште за бебе које је у складу са стандардима
квалитета, одговара старости, на задњем седишту 

• Не остављајте децу саму у аутомобилу

Старост Развојне карактеристике Главни ризик Главне опасности Неки савети

• Избегавајте дете остављати само
• Будите детету добар пример
• Похвалите дете када се понаша исправно



www.pipades.ch

Програм превенције нecрeћe код деце

PIPADES

AVASAD - Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
CRIPE - Centre de référence des infirmières petite enfance
rte de Chavannes 37
1014 Lausanne
021 623 36 28
info@pipades.ch

Tакав покрет може да изазове озбиљне повреде мозга који може довести до 
инвалидитета или чак до смрти.
Плач ваше бебe вас чини нервозним ?
Ставите je у њен кревет, удаљите се  
и позовите особу од поверења или специјалисту. 

2018Хитна помоћ : назовите 144

БРЗИ ВОДИЧ У ДОМАЋИНСТВУ
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НЕСРЕЋА 
ЗА ДЕЦУ ОД 0 ДО 5
ГОДИНА СТАРОСТИ 

Никад не тресите бебу ! 

serbe


