
Прафілактыка дзіцячага  

траўматызму зімой 

Дзеці паводзяць сябе вельмі актыўна і зімой, і летам. Аднак менавіта ў 

зімовы перыяд значна ўзрастае колькасць траўмаў, асабліва ў перыяд 

канікул, калі дзеці больш размяшчаюць вольным часам, часцей 

знаходзяцца на вуліцы і застаюцца без нагляду дарослых. 

 
Калі вы вырашылі даверыць дзіцяці самастойна спусціцца з горкі на 

санках, раскажыце яму, што: 

• спускацца варта толькі з роўных, спадзістых горак, без трамплінаў, купін, 

дрэў або кустоў на шляху; 

• перад спускам трэба праверыць, ці вольная траса, ці не збіраюцца яе 

перасякаць з іншага схілу; 

• на сані садзяцца толькі верхам, трымаючыся за вяровачку. Ногі не 

ставяць на палазы, трымаюць з бакоў напаўсагнутымі; 

• каб павярнуць на хаду, дастаткова спусціць нагу на снег з таго боку, у 

якую хочаш павярнуць сані; 

• каб затармазіць, трэба апусціць на снег ногі і рэзка падняць перадок 

санак; 

• навучыце яго падаць: у момант падзення ён павінен умець групавацца, 

збірацца ў камячок, так, каб удар прыходзіўся на як мага большую 

плошчу. 

 
Катэгарычна забароніце дзіцяці катацца з горак, якія выходзяць на 

праезную частку вуліцы або чыгуначнае палатно, і растлумачыце, наколькі 

гэта небяспечна для жыцця. 



Каб пазбегнуць траўмаў і абмаражэнняў дарослым варта правільна 

падабраць зімовы абутак для дзяцей. Яна павінна быць зручнай, цёплай і 

галоўнае - з буйной рабрыстай падэшвай. 

Яшчэ адна частая зімовая траўма - пашкоджанне вачэй. Моцна збіты і 

трапна запушчаны сняжок можа пазбавіць дзіцяці гледжання. Таму 

растлумачце дзіцяці, што падчас снежнага бою лепш знаходзіцца далей ад 

яго эпіцэнтра. А ў выпадку траплення снежка ў вока, дзіцяці неабходна 

паказаць ўрача-афтальмолага. 

У перыяд зімовых канікул і навагодніх святаў самыя любімыя дзіцячыя 

забавы - феерверкі і петарды. На рынак навагодніх святаў паступаюць 

шматстайныя піратэхнічныя сродкі, якія вельмі далёкія ад нявіннай цацкі і 

бесклапотнага правядзення свята. Першая ўспышка і выбух асляпляе і 

глушыць. Да таго ж, петарда можа разарвацца зусім не ў тым месцы, дзе 

плануецца. Калі страляць з рукі, можна застацца без канечнасцяў, 

атрымаць апёкі рук і асобы. Зыходзячы з гэтага, стральбу піратэхнікай 

можна дазваляць толькі падлеткам старэйшыя за 14 гадоў і толькі пад 

наглядам дарослых, выконваючы строгія правілы бяспекі. Запускаючы 

петарду, нельга стаяць пад дрэвам, ля сцяны, побач з таварышамі, 

страляць з рукі, накіроўваць траекторыю палёту ў бок мінакоў, жывёл, 

пабудоў. Нельга запускаць петарды ў памяшканні. 

У зімовы перыяд, каб знізіць верагоднасць падзення, трэба выконваць 

некаторыя правілы: 

• у галалёдзіцу хадзіць трэба па-асабліваму - як бы крыху слізгаючы, нібы 

на маленькіх лыжах. Ісці пажадана як мага павольней на ледзь сагнутых у 

каленях нагах; 

• вельмі важна не трымаць рукі ў кішэнях (з фіксаванымі рукамі ўзрастае 

верагоднасць не толькі падзення, але і пералому); 

• паслізнуўшыся, трэба паспець згрупавацца, быць гатовым да падзення; 

• лепш за ўсё падаць на бок, ні ў якім разе не варта прызямляцца на 

выпрастаныя рукі. 

Каб папярэдзіць узнікненне дарожна-транспартнага траўматызму, 

дзеці павінны ведаць і выконваць наступныя правілы, калі пераходзяць 

дарогу: 

• спыніцца на ўзбочыне; 

• паглядзець у абодва бакі; 

• перад тым як пераходзіць дарогу, пераканацца, што на дарозе няма 

машын або іншых транспартных сродкаў; 

• ісці, але ні ў якім разе не бегчы; 

• пераходзіць дарогу толькі ва ўстаноўленых месцах 

• на дарогу трэба выходзіць спакойна, засяроджана, упэўнена і так, каб 

кіроўца бачыў цябе; 

• калі транспартны паток застаў на сярэдзіне дарогі, варта спыніцца і не 

панікаваць; 



• маленькага дзіцяці пераводзіць праз дарогу трэба толькі за руку; 

• дзецям нельга гуляць каля дарогі, асабліва з мячом. 

У выпадку траўмы дарослыя павінны ўмець аказаць першую 

медыцынскую дапамогу дзіцяці. Пры ўзнікненні невялікіх удараў розных 

частак цела да выцятага месца трэба прыкласці на некаторы час (10-15 

хвілін) холад (бутэлечку з лёдам, снегам, халоднай вадой), затым 

забяспечыць пацярпеламу месцы спакой. Пры лёгкіх ударах, ужываць 

холад, а затым ўбінтаваць месца пашкоджанні. Ранкі, ранкі, драпіны 

нельга прамываць, а лепш за ўсё апрацаваць ёдам скурную паверхню 

вакол яе. 

Для ўмацавання касцей дзеці павінны ўжываць прадукты, якія 

ўтрымліваюць ёд, кальцый і вітамін Д. Асноўная крыніца ёду - 

морапрадукты, асабліва марская капуста, рыба. Кальцый змяшчаецца ў 

малацэ і малочных прадуктах, вітамін Д спрыяе лепшаму засваенню 

кальцыя і ўтворыцца пры ўздзеянні сонечнага святла на скуру. Ён 

паступае і з некаторымі прадуктамі харчавання: тоўстай рыбай, яйкамі, 

крупянымі стравамі. Акрамя таго, прадухіліць траўмы дапамогуць і 

фізічныя нагрузкі. 

Памятаеце, лепшая прафілактыка зімовых траўмаў - 

гэта асцярожнасць і абачлівасць! 

Прафілактыка дзіцячага траўматызму ў зімовы час 

Санкі, лыжы, канькі - самыя любімыя забавы дзяцей зімой. На жаль, 

менавіта яны становяцца прычынай многіх траўмаў. Тут узрастае роля 

дарослых, якія павінны навучыць дзіця правілах паводзін, якія дазваляюць 

пазбегнуць атрымання траўмаў, і ўзмацніць кантроль за іх выкананнем. 

Неабходна праверыць санкі, не пашкоджаны Ці яны, мацаванне на лыжах, 

надзейна і правільна прымацавана яно да ног дзіцяці, а канькі на 

адпаведнасць памеру. 

Менавіта дарослыя павінны пракантраляваць месцы, дзе гуляюць іх дзеці 

зімой. Схіл, які выбіраецца для спуску на санках ці лыжах, абавязкова 

павінен быць удалечыні ад дарогі, вольны ад палак і каранёў дрэў. Кожнае 

дзіця павінен разумець, што катаючыся з зачыненымі вачыма, можна 

сутыкнуцца з суседам або дрэвам, а спуск спіной, зніжае магчымасць 

кіраваць санкамі ці лыжамі, своечасова і адэкватна рэагаваць на 

небяспеку. Асабліва небяспечна чапляцца да транспартных сродкаў, 

прывязваць санкі адзін да аднаго, перавярнуўшыся, адны санкі пацягнуць 

за сабой іншыя. 

Гульня ў снежкі, яшчэ адна зімовая 

забава, якая можа прывесці да 

пашкоджанняў вачэй, таму задача 

дарослых пераканаць дзіцяці берагчыся ад 

траплення снегу ў твар і не кідаць снежкі 

з ледзяной скарыначкай і абледзянелым 



кавалачкамі снегу ў сяброў, асабліва ў галаву. 

Галалёд, даволі частая атмасферная з'ява зімой, з'яўляецца прычынай 

мноства траўмаў і пераломаў. Па-першае, правільна падбярыце дзіцяці 

абутак: перавага лепш аддаць абутку з рабрыстай падэшвай, вырабленай з 

мяккай гумы або термоэластопластов, без абцасаў. Па-другое, навучыце 

дзіцяці перамяшчацца па слізкай вуліцы: трэба не спяшацца, пазбягаць 

рэзкіх рухаў, пастаянна глядзець сабе пад ногі. Ногі павінны быць злёгку 

паслаблення і сагнутыя ў каленах, корпус пры гэтым ледзь нахілены 

наперад. Трымаць рукі ў кішэнях у галалёд небяспечна, пры падзенні ці 

ледзь будзе час іх выняць і ўхапіцца за што-небудзь. Велізарную 

небяспеку ў галалёд ўяўляюць прыступкі, па магчымасці пазбягайце іх, 

калі гэта немагчыма, то нагу пры спуску па лесвіцы неабходна ставіць 

ўздоўж прыступкі, у выпадку страты раўнавагі такая пазіцыя змякчыць 

падзенне. 

Растлумачце дзіцяці, што ўвага і асцярожнасць - гэта галоўныя прынцыпы 

паводзін, якіх варта няўхільна прытрымлівацца ў галалёд. 

Яшчэ адна распаўсюджаная зімовая траўма - абмаражэнне. Пашкоджанне 

тканін пад дзеяннем холаду можа наступіць не толькі пры нізкіх 

тэмпературах паветра, але і пры тэмпературы вышэй за нуль, асабліва 

падчас багатага снегапада, пры сырой надвор'і, вільготнай вопратцы, 

цеснай абутку. Абмаражэнню падвяргаюцца часцей за ўсё пальцы рук і 

ног, шчокі, нос, вушы. 

Абмаражэння часцей за ўсё наступаюць незаўважна, без болю, таму 

неабходна звяртаць увагу на колер чырвані ў дзіцяці (нармальны румянец - 

далікатна-ружовага колеру, калі ён стаў нераўнамерны, з ярка-чырвонымі 

або белымі плямамі - гэта абмаражэнне), правяраць адчувальнасць скуры 

асобы, якія пастаянна варушыць пальцамі рук і ног. 

Каб пазбегнуць непрыемных 

наступстваў, правільна апранайце 

дзіцяці для шпацыраў: неабходныя 

рукавіцы - ня прамакашку, шалік, 

шапка з воданепрымальнага матэрыялу 

на цёплай падкладцы, абутак, не 

здушвае ніжнія канечнасці і ня 

прапускалая ваду. Скуру асобы трэба 

абараняць спецыяльным дзіцячым 

крэмам. 

Зімой да спісу траўмаў дадаецца яшчэ і рызыка «прыляпіцца». 

Паспрабуйце даходліва растлумачыць дзіцяці, што ў мароз нельга лізаць 

мовай і дакранацца да гэтага мокрымі рукамі да жалезным канструкцый, 

можна «прыляпіцца». Нагадаеце, што не варта праводзіць эксперыменты. 

Калі ваш дзіця захапляецца зімовымі відамі спорту, паклапаціцеся не 

толькі аб яго спартыўнай экіпіроўцы, але і аб абароне: накаленніках, 



налакотнікаў, абароны для пазваночніка, яны дапамагаюць у значнай меры 

паменшыць верагоднасць атрымання траўмаў. 

Зімой ўзрастае колькасць дарожна-транспартных траўмаў. Часта дзіця 

бачыць, што машына набліжаецца, але спадзяецца праскочыць, але на 

слізкай дарозе вадзіцель не паспявае затармазіць, паколькі павялічваецца 

тармазны шлях аўтамабіля. Перасякаць праезную частку дарогі неабходна 

выключна па пешаходным пераходзе ні ў якім разе не перабягаць, трэба 

быць вельмі пільнымі. Абавязкова выконваць правілы дарожнага руху. 
 

Паважаныя бацькі! Многіх сур'ёзных траўмаў можна 

пазбегнуць, калі вы будзеце ўважліва сачыць за сваімі 

дзецьмі і клапаціцца, каб іх асяроддзе было бяспечным 
 


