Traumų atvejai Pakruojo rajono mokyklose 2011 metais

Lietuvoje traumas patiria bei nuo jų miršta gerokai daugiau vaikų, lyginti su išsivysčiusiomis Europos šalimis. Mokyklose vieną ar kelias
traumas patiria 98 vaikai iš 1 000, rodo Lietuvos sveikatos informacijos centro skelbiami 2008 metų duomenys. Dažniausios vaikų traumos yra
rankų ar kojų lūžiai, patempti raiščiai, nusiskelti ar išmušti dantys. Vaikai taip pat dažnai patiria minkštųjų audinių sužalojimus, pavyzdžiui,
įsipjauna, nusidegina ar jiems įkanda naminiai gyvūnai. Labai didelė dalis vaikų susižaloja dėl neatsargumo, neatidumo. Traumas dažniausiai
patiria paaugliai, nes jie yra itin judrūs, aktyvūs. Jiems labai norisi pasirodyti prieš draugus. Prieš atlikdami veiksmus paaugliai neįvertina rizikos
ir galimybės susižeisti.
Pakruojo rajono mokyklų visuomenės sveikato specialistės per visus 2011 metus vykdė švietėjišką veiklą mokyklose, rūpinosi moksleivių
sveikata, ypač didelį dėmesį skirdamos moksleivių traumatizmo mažinimui juos supančioje aplinkoje. Jos visas mokinių patirtas traumas
registravo apsilankymų žurnaluose. Todėl duomenys šiai analizei surinkti iš mokyklų visuoimenės sveikatos specialisčių.
Pakruojo rajono mokyklose 2011 m. mokėsi 3434 mokiniai. Per šiuos metus mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės užfiksavo
199 moksleivių patirtas traumas. Jos dažniausiai įvyko laisvu laiku nuo mokymosi. Traumos dažniausiai įvyko mokyklos koridoriuose (71).
Mažiau susižalojo kūno kultūros pamokose (38). Mokyklos kieme, stadione įvyko 42 traumos, kitų dalykų pamokose 26 .Per darbų pamokas
susižalojo 22 moksleiviai.
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Kaip matome iš diagramos viena iš dažniausiai pasitaikamčių traumų - sumušimai. Net 50 atvejų. Tai dažniausiai pasitaikanti trauma
moksleivių tarpe, kurios priežastis gali būti smūgis kumščiu, lazda, akmeniu ar krintant. Sumušimui būdingas minkštųjų audinių sužalojimas ir
kraujagyslių plyšimas bei kraujo išsiliejimas į aplinkinius audinius - kraujosruva. Sekanti pagal dažnumą traumų rūšis tai - įpjovimai, 41 atvejis.
Dažniausiai susižalojama mokyklos koridoriuose ir darbų pamokose, dėl neatsargaus ar netinkamo elgesio su įvairiais darbo įrankiais (peiliukais,
adatomis, vašeliais). Kritimai - dažniausia jaunesnių vaikų galvos traumos priežastis. Taip susižaloja apie 50% vaikų. Traumos sunkumas
priklauso nuo kritimo aukščio. Galvos sutrenkimų atvejų buvo užfiksuota - 15. Tai dažniausiai įvyko koridoriuose ir kūno kultūros pamokose.
Gan dažna traumos rūšis sausgyslių ar raumenų patempimai - 23 atvejai. Ir tai dažniausiai nutiko kūno kultūros pamokose, mokyklos kieme,
stadione.Buvo užfiksuotos ir kt. traumos( apsinuodijimai, nudegimai, ašarojimai) - 57 atvejai. 2011 metais buvo ir labai rimtų traumų. Tai
galūnių išnirimai - 5 atvejai ir lūžiai - 2 atvejai. Kurie dažniausiai įvyko per kūno kultūros pamokas, mokyklos koridoriuose.
Berniukai traumas patiria 2 kartus dažniau nei mergaitės (atitinkamai 138 ir 61). Berniukai daugiau rizikuoja. Tam didžiausios reikšmės turi
berniukų ir mergaičių elgsenos bei nuostatų skirtumai. Berniukai yra judresni, aktyviau elgiasi aplinkoje, o mergaitės kiek ramesnės ir
atsargesnės užsiimdamos bet kuria veikla.
Mokykloje dažniausiai susižaloja 5-6 klasių (11-13 metų amžiaus) mokiniai. Šio amžiaus vaikai yra linkę burtis į grupes, draugai jiems
kartais turi didesnę įtaką negu tėvai. Norėdami pasirodyti drąsūs prieš draugus, žaisdami, sportuodami, ar leisdami laiką kieme, šio amžiaus
vaikai neretai elgiasi labai rizikingai ir gali sunkiai susižaloti. Rečiausiai nuo traumų nukenčia vyresniųjų klasių mokiniai: dvyliktokai,
vienuoliktokai. Šių klasių mokiniai ramesni, santūresni, atsargesni, todėl susižeidžia rečiau. Išanalizavus duomenis pastebima, kad vyresnieji
moksleiviai dažniau susižeidžia mokyklos teritorijoje: kieme, stadione. Mažesnieji pačioje mokykloje.
Lyginant 2011 ir 2010 metus traumu skaičius yra nežymiai padidėjęs: 2011 - 199, o 2010 - 192.
Išanalizavus traumų duomenis galime daryti išvadas, kad mokyklose pati pavojingiausia vieta - mokyklos koridoriai pertraukų metu. Todėl
reikėtų sustiprinti mokytojų ir vyresnių klasių mokinių budėjimus pertraukų metu mokyklos koridoriuose, kieme, laiptinėse. Dažniausiai
susižeidžia 5-6 klasių mokiniai, ypač berniukai neorganizuotos veiklos metu. Todėl reikia organizuoti popamokinę veiklą 5-6 klasių mokiniams,
ir ypatingai berniukams. Tokios veiklos metu mokiniai turi būti prižiūrimi suaugusių. Priežiūra turėtų būti ir mokyklos kiemuose, stadionuose,
žaidimų aikštelėse , nes ten traumų priežastis dažniausiai būna susistumdymai, ar susimušimai su kitu asmeniu, reikėtų mokiniams daugiau
švietėjiškos veiklos smurto ir patyčių prevencijai
Nemažai traumų įvyksta kūno kultūros pamokose. Norint išsiaiškinti šių traumų priežastis, reikėtų atlikti papildomus kiekvieno atvejo tyrimus
mokyklos visuomenės sveikatos specialistėms ir joms teikti pasiūlymus mokyklų administracijai ir kūno kultūros mokytojams.
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