Marta Semaniszyn – Idê do szko³y – III nagroda w ogólnopolskim konkursie
na plakat bezpieczeñstwa pracy „Szko³a”, CIOP 2001
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Wypadki na 1000 osób w szko³ach i w wybranych sektorach gospodarki

Co roku po wakacjach setki tysiêcy dzieci
powraca do szkó³. Dla wiêkszoœci rodziców oznacza
to, ¿e codziennie przez wiele godzin podczas zajêæ
i przerw uczniowie s¹ pod opiek¹ i czujnym okiem
personelu pedagogicznego. Niestety, w œwietle
danych, które prezentuj¹ statystyki szko³a jawi siê
nam jako miejsce, gdzie bezpieczeñstwo ucznia
nierzadko pozostawia wiele do ¿yczenia.
Stosunkowo niska jest œwiadomoœæ spo³eczna,
i¿ przy braku nadzoru ze strony doros³ych lub bez
zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków
w³aœnie w szkole czyha na nie wiele zagro¿eñ, które
mog¹ doprowadziæ do urazów, wypadków, czy
nawet œmierci.
Œrodowisko szkolne jest jednym z najbardziej
wypadkogennych w Polsce. Z badañ dotycz¹cych
zdrowia dzieci i m³odzie¿y prowadzonych w Polsce
w latach 90. przez Instytut Matki i Dziecka wynika,
¿e miejscem, gdzie najczêœciej dochodzi do
wypadków jest szko³a (26%) i dom (25%).

Analiza protoko³ów wskazuje, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ wypadków s¹ w³aœnie
uderzenia przypadkowe i nieuwaga (62%
wszystkich zdarzeñ) oraz inne przyczyny
(32%). Jednak czêsto po analizie
wszystkich informacji nasuwa siê wniosek,
¿e dokonano pobie¿nej i b³êdnej
klasyfikacji rzeczywistych powodów
zdarzenia. Na przyk³ad z³amanie nogi
przez ucznia na skutek upadku na œliskich
wypastowanych schodach lub korytarzu
klasyfikowane jest jako nieuwaga ucznia.
Pod³ogi w szko³ach nie powinny byæ œliskie,
zatem rzeczywist¹ przyczyn¹ wypadku nie
jest nieuwaga dziecka, a przynajmniej nie
tylko. Warto podkreœliæ, ¿e niew³aœciwa
analiza okolicznoœci zdarzeñ wypadkowych w szko³ach utrudnia, czy nawet
uniemo¿liwia podjêcie odpowiedniej
dzia³alnoœci prewencyjnej.
Koszty leczenia, rehabilitacji i innych
skutków spo³ecznych urazów zarówno
dzieci, jak i osób doros³ych s¹ bardzo
wysokie. Aby je ograniczyæ, potrzebne s¹
dzia³ania profilaktyczne, kierowane
zarówno do doros³ych, jak i dzieci. Zasad¹,
któr¹ nale¿y siê kierowaæ w zapewnieniu
dzieciom bezpieczeñstwa jest profilaktyka
– zapobieganie zagro¿eniom i rozwijanie
u dzieci postaw „probezpiecznych”.
Propagowanie bezpiecznych zachowañ
to inwestowanie zarówno w teraŸniejszoœæ, jak i przysz³oœæ. Dzieci ucz¹c siê
i stosuj¹c zasady bezpieczeñstwa zwiêkszaj¹ swoje szanse na szczêœliwe wejœcie
w doros³oœæ i przenosz¹ w³aœciwe wzorce
postêpowania na póŸniejsze ¿ycie
zawodowe.

Maciej Marosz – Ogólnopolski konkurs na plakat
bezpieczeñstwa pracy „Szko³a”, CIOP 2001

Dzieci znacznie czêœciej ni¿ doroœli znajduj¹ siê w sytuacjach bezpoœredniego
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. S¹ jedn¹ z grup spo³ecznych najbardziej nara¿onych na
wypadki, a poziom umieralnoœci powypadkowej dzieci w wieku 5-14 lat wci¹¿ jest w
Polsce wy¿szy ni¿ w innych krajach wysoko rozwiniêtych.
Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynika, i¿ w roku szkolnym
2003/2004 wypadkom w szkole
uleg³o 149 494 uczniów, w tym 1248
wypadkom ciê¿kim i 88 œmiertelnym. Podobnie by³o w latach
2001-2002, kiedy mia³o miejsce
140 254 wypadki, z czego 1276
zakoñczy³o siê ciê¿kimi uszkodzeniami cia³a i a¿ 91 œmiertelnych.
Jak niebezpieczna jest szko³a
najlepiej obrazuje szokuj¹ce
zestawienie liczby wypadków w
szkole (2003/2004 r.) i w sektorach
gospodarki powszechnie uznawanych za niebezpieczne, tj. górnictwie
i transporcie. Na 1000 osób
zatrudnionych przypad³o wtedy:
17 zdarzeñ wypadkowych w górnictwie i 8 w przemyœle transportowym, podczas gdy na 1000 uczniów
przypad³o a¿ 21 wypadków.
Daria Szczepaniak – Wypadki w szkole – Janko ryzykant – I nagroda w ogólnoWœród typów placówek, w któpolskim konkursie na plakat bezpieczeñstwa pracy „Szko³a”, CIOP 2001
rych odnotowano najwiêksz¹ liczbê
wypadków dominuj¹ szko³y podstawowe (a¿ 41% ogólnej liczby zdarzeñ
wypadkowych), nastêpnie gimnazja (34%), licea ogólnokszta³c¹ce (9%) i placówki
szkolnictwa zawodowego (8%). Do wiêkszoœci wypadków i urazów uczniów
dochodzi w salach gimnastycznych, na korytarzach i schodach oraz na boiskach,
placach gier i zabaw. Zatem lekcje wychowania fizycznego oraz przerwy pomiêdzy
lekcjami nale¿¹ do zajêæ, podczas których zdarza siê najwiêcej niebezpiecznych
incydentów.
Najczêstszym rodzajem wypadków ze wzglêdu na sposób uszkodzenia cia³a s¹
wg statystyk – z³amania, zwichniêcia i skrêcenia, zaraz potem st³uczenia i rany
zewnêtrzne. Poza tym zdecydowanie dominuj¹ u dzieci uszkodzenia koñczyn i urazy
g³owy. Procentowy wskaŸnik liczby wypadków do liczby uczniów pobieraj¹cych naukê
na danym terenie jest najwy¿szy w województwach: podlaskim, œwiêtokrzyskim,
lubuskim i ³ódzkim. W³aœnie tam wszelkie dzia³ania profilaktyczne maj¹ce na celu
zapobieganie zagro¿eniom, powinny zostaæ podjête w pierwszej kolejnoœci.
W dzia³aniach zapobiegawczych niezbêdna jest rzetelna analiza przyczyn
wypadków. Jednak praktyka dowodzi, ¿e odpowiednia klasyfikacja wypadków
sprawia ogromn¹ trudnoœæ zespo³om powypadkowym z udzia³em dyrektorów szkó³,
którzy przekazuj¹ sprawozdania z incydentów. Mo¿liwe przyczyny wypadków to: z³y
stan techniczny obiektów, wyposa¿enia i sprzêtów, brak w³aœciwego zabezpieczenia
urz¹dzeñ i maszyn niebezpiecznych, niew³aœciwe zabezpieczenie klatek schodowych,
brak nadzoru nad uczniem lub niedostateczny nadzór, nieznajomoœæ lub
nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeñstwa, z³y stan zdrowia ucznia lub jego
niepe³na zdolnoœæ do zajêæ, uderzenie zamierzone (agresja), uderzenie przypadkowe
lub nieuwaga ucznia oraz inne przyczyny.

