Dotazník o úrazoch detí

Dotazník o úrazoch detí

Vážení rodičia,

Vážení rodičia,

ročne je v nemocniciach SR hospitalizovaných pre úrazy cca 15 000 detí vo veku do 18
rokov. Základné informácie o type a mechanizme úrazu podľa veku a pohlavia dieťaťa
spracováva centrálne Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). K podrobnejšej
analýze im však chýbajú doplňujúce údaje, ktoré by vo svojej činnosti, zameranej aj na
prevenciu úrazov, využil nielen rezort zdravotníctva (najma Úrad verejného zdravotníctva),
ale aj iné rezorty.
Preto si Vás, v mene pracovníkov nemocnice, dovolíme láskavo požiadať o vyplnenie
krátkeho dotazníka o úraze/úrazoch Vašej dcéry/syna.

ročne je v nemocniciach SR hospitalizovaných pre úrazy cca 15 000 detí vo veku do 18
rokov. Základné informácie o type a mechanizme úrazu podľa veku a pohlavia dieťaťa
spracováva centrálne Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). K podrobnejšej
analýze im však chýbajú doplňujúce údaje, ktoré by vo svojej činnosti, zameranej aj na
prevenciu úrazov, využil nielen rezort zdravotníctva (najma Úrad verejného zdravotníctva),
ale aj iné rezorty.
Preto si Vás, v mene pracovníkov nemocnice, dovolíme láskavo požiadať o vyplnenie
krátkeho dotazníka o úraze/úrazoch Vašej dcéry/syna.

Výstupy by mohli prispieť k zníženiu počtu najma závažnejších úrazov u detí. Mnohé úrazy
sú náhodné, napriek tomu sa však pri určitých činnostiach dajú predvídať. Preto je opatrnosť
dôležitá.

Výstupy by mohli prispieť k zníženiu počtu najma závažnejších úrazov u detí. Mnohé úrazy
sú náhodné, napriek tomu sa však pri určitých činnostiach dajú predvídať. Preto je opatrnosť
dôležitá.

Za pochopenie ďakujeme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za pochopenie ďakujeme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohlavie: 1. Muž 2. Žena Nemocnica (okres):........................

Vek: (v rokoch):

Pohlavie: 1. Muž 2. Žena Nemocnica (okres):........................

Vek: (v rokoch):

A. Údaje o súčasnom úraze pre ktoré bolo dieťa hospitalizované

B. Údaje o súčasnom úraze pre ktoré bolo dieťa hospitalizované

Lokalizácia poranenia: ( zakrúžkujte 1 možnosť)

Lokalizácia poranenia: ( zakrúžkujte 1 možnosť)

1. Hlava
2. Krk

3. Hrudník
4. Končatiny

5. Vnútorné orgány
6. Viacnásobné poranenie

Mechanizmus úrazu: ( zakrúžkujte 1 možnosť)
1. Pád
2. Úder

5. Popálenie, poleptanie
6. Iné (vypísať)..............................

Kde sa úraz stal: ( zakrúžkujte 1 možnosť)
3. Na návšteve
4.Škola, škôlka

3. Hrudník
4. Končatiny

5. Vnútorné orgány
6. Viacnásobné poranenie

Mechanizmus úrazu: ( zakrúžkujte 1 možnosť)

3. Poranenie ostrým predmetom
4. Poranenie elektrickým prúdom

1. Dom/byt
2. Doma na dvore

3. Hlava
4. Krk

3. Pád
4. Úder

3. Poranenie ostrým predmetom
4. Poranenie elektrickým prúdom

5. Popálenie, poleptanie
6. Iné (vypísať)..............................

Kde sa úraz stal: ( zakrúžkujte 1 možnosť)
5. Na ihrisku (po škole)
6. Na ceste

Aktivita, pri ktorej sa to stalo: ....................................................................................

3. Dom/byt
4. Doma na dvore

3. Na návšteve
4.Škola, škôlka

5. Na ihrisku (po škole)
6. Na ceste

Aktivita, pri ktorej sa to stalo: ....................................................................................

B. Údaje o úrazoch v minulom roku

B. Údaje o úrazoch v minulom roku

Podľa lekárskeho ošetrenia: (zakrúžkovať aj viac možností pri bode 2-4)
Doplniť aj údaj, koľko- krát bolo nutné ošetrenie (odhad).

Podľa lekárskeho ošetrenia: (zakrúžkovať aj viac možností pri bode 2-4)
Doplniť aj údaj, koľko- krát bolo nutné ošetrenie (odhad).

Koľko krát

Koľko krát

1. Žiadny úraz
2.
3. Ambulantné ošetrenie nebolo potrebné

1.

Žiadny úraz

4. Ambulantné ošetrenie bolo potrebné

3. Ambulantné ošetrenie bolo potrebné

5. Hospitalizácia

4. Hospitalizácia

2. Ambulantné ošetrenie nebolo potrebné

C. Zostali po niektorom z úrazov nejaké závažnejšie zdravotné následky
(týka sa úrazu v súčasnosti aj minulosti) ( zakrúžkujte 1 možnosť)

C. Zostali po niektorom z úrazov nejaké závažnejšie zdravotné následky
(týka sa úrazu v súčasnosti aj minulosti) ( zakrúžkujte 1 možnosť)

1. áno

1. áno

a) znížená pohyblivosť

a) znížená pohyblivosť

b) poškodenie mozgu

b) poškodenie mozgu

c) porucha funkcie zmyslových orgánov

c) porucha funkcie zmyslových orgánov

d) pretrvávajúca bolesť

d) pretrvávajúca bolesť

e) iné (vypísať) ...................................................................

e) iné (vypísať) ...................................................................

2. nie

2. nie

Ďakujeme.

Ďakujeme.

Pracovníci: oddelenia/kliniky, oddelenia zdravotných registrov NCZI, Úradu verejného
zdravotníctva SR /regionálnych úradov verejného zdravotníctva

Pracovníci: oddelenia/kliniky, oddelenia zdravotných registrov NCZI, Úradu verejného
zdravotníctva SR /regionálnych úradov verejného zdravotníctva

