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Πεξίιεςε:
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εθείλν πνπ έρεη πξαγκαηηθά ζεκαζία, είλαη ε θηινζνθία ηεο πξφιεςεο θαη ε έλλνηα
αιιεινζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ίζσο ηφηε δνζεί φιε ε απαξαίηεηε „πξνζνρή‟
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληηκεησπηζηεί επηκειψο ην πξφβιεκα.
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Abstract:
Among the countless problems, human societies also face up the major problem of fatal
children‟s injuries. The loss of a child‟s life, which is often caused by an accident, is
certainly a dramatic situation, but it is not inevitable. A child‟s accident is a fact, which can
be actually avoided, if certain prevention techniques could be considered and applied.
Children‟s accidents used to happen, are still happening and are definitely going to happen
in the future despite the level of the economic growth or status of a society. It is so far
proved, that some countries manage to retain low percentage on children‟s fatal accidents.
How is it possible to apply prevention policies? Is it wise to assume, that the existence of
rules and the knowledge infusion are enough? The rules and the spread of knowledge are
never enough, not until they are finally applied. What is most important, is the philosophy
of the prevention and the sense of mutual respect within human beings. Only then, all
necessary “attention” shall be paid, and solve the problem thoroughly.

Keywords: Children‟s accidents, indexes, prevention.
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ΔΙΑΓΧΓΗ

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηα παηδηθά αηπρήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη
θαη θαηαγξάθνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ηνλ φξν παηδηθά αηπρήκαηα
λννχληαη φινη νη ηξαπκαηηζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ πηψζεηο, εγθαχκαηα, δειεηεξηάζεηο,
πληγκνχο, πληγκνλέο θαη απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Σα παηδηθά αηπρήκαηα είλαη έλα
θνηλσληθφ θαηλφκελν κε ςπρνινγηθέο, λνκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο.
Κπξίσο φκσο, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ αθνξά ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη εθφζνλ ην ζέκα
αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, αλακθίβνια θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ θάζε
επαηζζεηνπνηεκέλνπ αλζξψπνπ.

Σν πξφβιεκα πνπ ζίγεηαη ζηελ εξγαζία, αμίδεη λα κειεηεζεί ιφγσ ηεο παγθνζκίαο
δηάζηαζεο ηνπ, ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαη ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ εθαξκνζκέλσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. χκθσλα κε ην Κέληξν Δπηδεκηθψλ Διέγρσλ
θαη Πξφιεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Centers for Disease Control and Prevention,
2008)1 πάλσ απφ 12.000 παηδηά θάησ ησλ 19 εηψλ πεζαίλνπλ απφ δηάθνξα αηπρήκαηα. ε
αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 2 γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Δπξψπεο, πεξίπνπ 42.000 παηδηθέο δσέο έσο 19 εηψλ ράλνληαη εηεζίσο απφ δηάθνξα
αηπρήκαηα. ηελ εξγαζία, σζηφζν, ζα κειεηεζεί ην θαηλφκελν κφλν γηα ηηο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Σν θίλεηξν γηα ηε ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο, θπξίσο απνηέιεζε ν „βνκβαξδηζκφο‟
εηδήζεσλ ζρεηηθά κε ηα παηδηθά αηπρήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ έηνπο
2017. Οξηζκέλα απφ απηά ηα πεξηζηαηηθά παηδηθψλ αηπρεκάησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ κέζσ
έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ είλαη ηα εμήο: i) ζηηο 14 Ηνπλίνπ, ζην Επγφο Καβάιαο
αγνξάθη 4.5 εηψλ θαηαπιαθψλεηαη απφ ηελ απιφπνξηα θαη ράλεη ηε δσή ηνπ 3, ii) 21
Ηνπιίνπ, ζην Επγφο Καβάιαο 13ρξνλν αγφξη ζπλεπηβάηεο ζε δίθπθιν φρεκα ην νπνίν
πξνζθξνχεη ζε ηνίρν, ράλεη ηε δσή ηνπ4, iii) ζηηο 27 Ηνπιίνπ ζηα Κακέλα Βνχξια 9ρξνλν
αγφξη κεηά απφ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ κε ην πνδήιαην, ράλεη ηειηθά ηε δσή ηνπ ζην
1 https://www.cdc.gov/safechild/child_injury_data.html
2 http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/European_report.pdf
3 http://www.kavalapost.gr/179826/tragodia-sto-zygos-kavalas-avloporta-plakose-ke-skotose-agoraki-45-eton/
4 http://www.kavala-portal.gr/news/police/item/10664-tragiko-dystyxima-ston-zygo-nekros-enas-13xronos
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λνζνθνκείν5, iv) ζηηο 22 Απγνχζηνπ ζην Αηησιηθφ, θνξηηζάθη 2.5 εηψλ ην νπνίν βξίζθεηαη
κφλν ηνπ κέζα ζε απηνθίλεην, αλνίγεη ηελ πφξηα θαη βγαίλνληαο έμσ, ηξαπκαηίδεηαη
ζαλάζηκα απφ δηεξρφκελν φρεκα6, v) ζηηο 5 επηεκβξίνπ ζην ζπίηη ηνπ Υακφγεινπ ηνπ
Παηδηνχ ζηελ Αξραία Κφξηλζν, 2.5 εηψλ αγνξάθη μεθεχγεη απφ ηελ πξνζνρή ησλ
ππαιιήισλ θαη ηξαπκαηίδεηαη ζαλάζηκα πέθηνληαο κέζα ζε θξεάηην 7. Γπζηπρψο, ηέηνηνπ
είδνπο εηδήζεηο, αθνχγνληαη πνιχ ζπρλά ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.

ην άξζξν 24, παξάγξαθν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, αλαθέξεηαη
φηη ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηε κείσζε ηεο
βξεθηθήο θαη παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, ζηελ ελεκέξσζε νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θξνληίδα, ζηελ θαζνδήγεζε ησλ
γνλέσλ, ζηελ εθπαίδεπζε8 θαη ινηπά. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά κέρξη ηελ
ελειηθίσζε ηνπο είλαη ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ γνλέσλ-θεδεκφλσλ ηνπο. Ζ έιιεηςε
πξνζνρήο θαη θξνληίδαο απέλαληη ζηα παηδηά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκφ ή
ζάλαην, θαη απηφ είλαη αμηφπνηλε πξάμε.

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλαγλσζηψλ ηεο εξγαζίαο, ζα ζεκαίλεη πσο ε δηπισκαηηθή έρεη
πεηχρεη κέξνο ηνπ ζθνπνχ ηεο θαη φηη ζα ζπληειέζεη έζησ θαη ζε έλα κηθξφ βαζκφ ζηε
κείσζε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κειινληηθά κηα
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ή
ζρνιέο

γνλέσλ

θαη

θεδεκφλσλ

πξνθεηκέλνπ

λα

αθππληζηεί

ε

θνηλσλία,

λα

επαηζζεηνπνηεζεί μαλά ν θφζκνο, λα αιιάμεη ε λννηξνπία ησλ αλζξψπσλ θαη λα γίλεη πην
εχθνιε ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Ίζσο, ηφηε ηα κέηξα
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε κείσζε ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

5 http://www.protothema.gr/greece/article/700750/kamena-vourla-nekro-9hrono-agori-pou-epese-apo-podilato-oi-goneistou-zitoun-eisaggeliki-paremvasi-/
6 http://www.protothema.gr/greece/article/707000/aitoliko-koritsaki-25-eton-ehase-ti-zoi-tou-se-trohaio/
7 http://www.efsyn.gr/arthro/agoraki-anasyrthike-horis-tis-aisthiseis-toy-apo-vothro
8 https://www.unicef.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/a4-366-22
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ηελ εξγαζία γίλεηαη επίζεο κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν απφ ηελ
θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο - ε νπνία πξνθχπηεη κέζσ θαηαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ
θαη ηνπ είδνπο ησλ αηπρεκάησλ, θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο - ε
νπνία ζα παξνπζηαζηεί κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο νξηζκέλσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
δεηθηψλ.

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηα βέιηηζηα κέηξα πξφιεςεο απηψλ. Θα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα
απαληεζνχλ νξηζκέλα εξσηήκαηα φπσο: ηη είδνπο αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά ζηηο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ση πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αθνξνχλ ζηα παηδηθά
αηπρήκαηα. Ση ηάζε έρεη ην θαηλφκελν ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Αλ επεξεάδεηαη ν αξηζκφο ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ απφ νξηζκέλνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Πνηνη είλαη απηνί νη δείθηεο θαη ηη ζε ηη βαζκφ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ. Πνηα ρψξα έρεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ θαη πνηα κέηξα
πξφιεςεο ιακβάλεη. Πνηα είλαη ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ φινπο ηνπο
πνιίηεο.

Γηα λα αλαδεηρζεί ην πξφβιεκα πνπ ζίγεη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο θαη λα πξνθχςνπλ ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ε εξγαζία έρεη δνκεζεί σο εμήο: ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δειαδή κηα παξάζεζε φισλ ησλ „ζεσξηψλ‟ πνπ
αλαδεηήζεθαλ θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην, εηζάγεηαη ην
πξφβιεκα „παηδηθά αηπρήκαηα‟, ηα είδε ηνπο θαη ηα αξηζκεηηθά κεγέζε ησλ αηπρεκάησλ
αλά θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ
θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ ζε κία ρψξα. ην
ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη εθηελέζηεξα κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα θαη ζην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεηψδε αιιά ηαπηφρξνλα θαη
βέιηηζηα κέηξα πξφιεςεο παηδηθψλ αηπρεκάησλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην, εμάγνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε, αθνχ ζπλνςηζηνχλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εξγαζία θαη πξνηάζζνληαη ηδέεο γηα κειινληηθή έξεπλα.
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1.1. Δηζαγσγή

Σν έηνο 1990 απφ ηα 51 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο παγθνζκίσο, ην πνζνζηφ 10% αθνξνχζε
ζε ζαλάηνπο απφ ηξαχκαηα. ε πξνβιέςεηο εξεπλεηψλ ππνινγίζηεθε φηη κέρξη ην έηνο
2020, ν αξηζκφο απηψλ ζα απμεζεί ζε 8,4 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο εηεζίσο. Οη
ηξαπκαηηζκνί θαηαηάζζνληαη επνκέλσο ζηελ πςειφηεξε ζέζε ηεο θαηάηαμεο σο αηηία
ζαλάηνπ, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηα λεαξά άηνκα.

Σα ηξαχκαηα απφ αηπρήκαηα έρνπλ ζνξπβήζεη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ζε ηέηνην
βαζκφ, ψζηε ζε άξζξν ηνπο νη Yanchar, Warda, Fusell θαη άιινη (2012) αλαθεξφκελνη
ζηνλ φξν ηξαχκαηα, δίλνπλ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «ε παξακειεκέλε επηδεκία ηεο
κνληέξλαο θνηλσλίαο» θαη «κηα αφξαηε επηδεκία».

1.2. Η ηάζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε θνηλσληθννηθνλνκηθνύο δείθηεο

Σα παηδηθά αηπρήκαηα, αλαθέξνληαη ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία σο παηδηθά ηξαχκαηα
(children‟s injuries). Με απηφ φξν αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά δεκνζηεπκέλεο αλαθνξέο
θαη Δθζέζεηο απφ έξεπλεο ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ην έηνο
2008 δεκνζηεχζεθε ε Έθζεζε ζρεηηθά κε ηα παηδηθά αηπρήκαηα, ε νπνία εθδφζεθε απφ ηε
UNICEF9 θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization) 10. χκθσλα
κε ηελ Έθζεζε, πεξίπνπ 950.000 παηδηά θάησ ησλ 17 εηψλ ζθνηψζεθαλ εμαηηίαο
ηξαπκαηηζκνχ ηνπο ζην έηνο 2004 θαη ην 87% απηψλ ησλ ζαλάησλ πξνθιήζεθαλ απφ
αηχρεκα.

Έθηνηε δελ έρεη δεκνζηεπζεί παξφκνηα Έθζεζε απφ ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ
Οξγαληζκψλ παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Απφ ην 2008 θαη έπεηηα,
δεκνζηεχνληαη Δθζέζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθφζκην
9 https://www.unicef.org/eapro/World_report.pdf
10 http://www.who.int/ceh/capacity/injuries.pdf
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Οξγαληζκφ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ 11 ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Δπξψπεο. Μεηά ην 2008, νη Δθζέζεηο αιιάδνπλ ζέκα θαη δελ εζηηάδνπλ κφλν
ζηα παηδηθά αηπρήκαηα. Οη Δθζέζεηο αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηα αηπρήκαηα θαη ζηελ
πξφιεςε απηψλ γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε μερσξηζηφ σζηφζν θεθάιαην γηα ηα
παηδηθά αηπρήκαηα12.

Τπάξρνπλ θαη άιινη Οξγαληζκνί πνπ δεκνζηεχνπλ Δθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα, θαη
απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αληιεζεί επίζεο δεδνκέλα. Οξηζκέλνη απφ απηνχο είλαη, ε
European Child Safety Alliance 13, ε European Association for Injury Prevention and
Safety Promotion (EuroSafe) 14. Οξηζκέλνη Δζληθνί θνξείο, έρνπλ δεκνζηεχζεη ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηα παηδηθά αηπρήκαηα θαη ηα κέηξα πξφιεςεο απηψλ, φπσο είλαη ην Δζληθφ
ρέδην Γξάζεο γηα ηα Αηπρήκαηα 2008 – 2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηελ Διιάδα 15, ην
Target Programme for the prevention of home and leisure accident injuries 2014–2020 ηνπ
Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ ρέζεσλ θαη Τγείαο ηεο Φηιαλδίαο 16 θαη ηα Δλεκεξσηηθά Γειηία
ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ)17 ζηελ Διιάδα, ν ηνκέαο
Τγείαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 18 θαη νχησ θαζεμήο. Άιινη θνξείο είλαη ηα Παλεπηζηήκηα,
ηα νπνία έρνπλ θάλεη κειέηεο θαη δεκνζηεχνπλ ηα δηθά ηνπο επξήκαηα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ην Παλεπηζηήκην ηνπ Νφηηλγθακ19 θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, φπσο είλαη ε CAPT (Children
Accident Prevention Trust)20.

Ωο πξνο ηε θχζε ησλ αηπρεκάησλ, ηελ ηξηεηία 2002 σο 2004 ζε δεθαέμη ρψξεο ηεο
Δπξψπεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αηπρεκάησλ

11 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/83757/E92049.pdf?ua=1
12 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/data_collection/docs/idb_report_2013_en.pdf
13 http://www.childsafetyeurope.org/
14 http://www.eurosafe.eu.com/home
15 www.moh.gov.gr/articles/...kai.../ethnika-sxedia-drashs/95-ethnika-sxedia-drashs
16 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74508/STM_2014_1_tapaturma_eng_web.pdf
17
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Newsletter/2013/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF
%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%202013.pdf
18
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322210/Reducing_unintentional_injuries_i
n_and_around_the_home_among_children_under_five_years.pdf
19 https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/injuryresearch/documents/ipb2-final.pdf
20 https://www.capt.org.uk/
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πξνέξρνληαη απφ ηξνραία αηπρήκαηα, θαη θαηφπηλ απφ αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα
ζην ζπίηη. Αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα, απηφ ην πνζνζηφ ζαθψο δηαθνξνπνηείηαη.
Γειαδή, ηα πεξηζζφηεξα ηξνραία αηπρήκαηα ζπλαληψληαη ζε ειηθίεο πάλσ απφ δέθα εηψλ,
ελψ ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζην ζπίηη ζηελ πιεηνςεθία αθνξνχλ παηδηά θάησ
ησλ πέληε εηψλ (Sengoelge, Hasselberg, Laflamme, 2010). Πξνεγήζεθε έξεπλα γηα ηα έηε
2003-2004 ησλ Sengoelge, Bauer, Laflamme (2008) γηα έμη Δπξσπατθέο ρψξεο, φπνπ
θαηέιεμαλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. ηελ δηπισκαηηθή ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηεζεί
πνην είλαη ην ζπρλφηεξν αίηην παηδηθψλ ζαλάησλ κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη λα
δηεξεπλεζεί αλ έρεη αιιάμεη ε ηάζε ηνπο ζηελ πάξνδν φισλ απηψλ ησλ εηψλ.

ε έξεπλα ησλ Armour-Marshall, Wolfe, Richardson, Karanikolos, McKee (2011),
αλαθέξνληαη ηζηνξηθά ζηελ ηάζε ησλ παηδηθψλ ηξαπκάησλ αλά πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα παηδηά σο 14 εηψλ. Απφ ην 1980 πεξίπνπ σο ην 2008, ε Γπηηθή Δπξψπε
παξνπζηάδεη δηαρξνληθά ηα κηθξφηεξα πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ θαη αθνινπζνχλ ε
Κεληξηθή Δπξψπε, ε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη νη ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. Σειεπηαίεο
ζηελ θαηάηαμε, δειαδή νη πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παηδηθψλ
αηπρεκάησλ θαη κε κηθξή βειηίσζε κέζα ζηελ πάξνδν ησλ ηξηάληα ρξφλσλ παξνπζηάδνπλ
νη ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Υσξψλ, νη νπνίεο αλήθαλ ζηελ πξψελ
νβηεηηθή Έλσζε. Ωζηφζν, ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί
ε ηάζε απφ ην 2008 κφλν ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο απφ ην έηνο 2000 σο ην 2011 έρεη ζεκεησζεί κείσζε
ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ θαηά 44%. Όκσο, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε
δηαθνξά ζηα πνζνζηά κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ κεηαμχ ρσξψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη
ρσξψλ κε κεζαίνπ/πςειφ εηζφδεκα (Göpfert, Sethi, Rakovac, Mitis, 2015). Κάηη παξφκνην
ζπκβαίλεη βέβαηα θαη εθηφο Δπξψπεο ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Kelishadi R, Jari M,
Qorbani M, Motlagh ME, Djalalinia Sh, Safiri S, et al (2016) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο.
Έξεπλα ησλ Polinder, Haagsma, Toet, Brugmans, van Beeck θαη άιισλ (2010) επίζεο
θαηαιήγεη ζε κεγάιεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ αλά
ρψξα. Αλαδεηθλχνληαο σο πην αζθαιείο ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, φπσο ηελ
Οιιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ιηγφηεξν αζθαιείο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο, φπσο ηελ Λεηνλία θαη ηε ινβελία. Οη Hyder, Aggarwal (2009) κειεηψληαο
πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δπξαζίαο, θαηαιήγνπλ επίζεο, φηη ηα
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πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα εκθαλίδνληαη ζε ρψξεο κε ρακειφηεξν εηζφδεκα. Γεληθφηεξα,
απνδεηθλχεηαη φηη ζε θησρφηεξεο ρψξεο, ηα παηδηθά αηπρήκαηα είλαη ζπρλφηεξα (Spencer ,
2009). ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα πξνζπαζήζεη λα απνδεηρζεί αλ νξηζκέλνη
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο επεξεάδνπλ ην αξηζκφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

χκθσλα κε ηε UNICEF, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ εκθάληζε παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εκθάληζε παηδηθψλ αηπρεκάησλ, είλαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ, ην κέγεζνο ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ε θαηαγσγή/εζλφηεηα. Δπίζεο, πεξηβάιινληα ηα νπνία είλαη επηθίλδπλα
γηα λα δήζεη ή λα παίμεη θαλείο, αιιά θαη ε αλεπαξθήο επηηήξεζε απφ ηνπο ελήιηθεο,
ππνδειψλνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα (Andersson, 2012), αλ θαη ζηελ
αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα ρψξα.

1.3. Η πξόιεςε ησλ παηδηθώλ αηπρεκάησλ

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε, ην ηξαχκα, δελ ελαπφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο ηχρεο. Δλψ
γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν „αηχρεκα‟, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα αηπρήκαηα κπνξνχλ λα
πξνβιεθζνχλ θαη λα απνθεπρζνχλ. Τπνινγίδεηαη φηη αλ ζηε ρψξα καο επηθξαηνχζαλ νη
ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ Οιιαλδία ή ηελ Αγγιία ζα κπνξνχζε λα ζψδεηαη
έλα ζηα ηξία παηδηά πνπ πεζαίλνπλ απφ αηχρεκα. Σα παηδηθά αηπρήκαηα είλαη πξνβιέςηκα
(Έθζεζε ΚΔΔΛΠΝΟ, 2013) θαη κπνξεί λα πξνιεθζνχλ φηαλ εθαξκφδνληαη νη θαηάιιειεο
ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο κε ζπλδπαζκφ ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ επηηπρψο
ζε άιιεο ρψξεο.

Οη πξνζεγγίζεηο απηέο αθνξνχλ ζην λνκηθφ πιαίζην αζθαιείαο, ζηελ πνιηηηθή δέζκεπζε
εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθψλ αηφκσλ, ζηελ ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνχ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα κπνξέζεη
λα ζπλδξάκεη ζηελ πξφιεςε θάζε είδνπο αηπρήκαηνο. Ωζηφζν, γηα λα επηηεπρζεί ε
πξφιεςε ηνπ αηπρήκαηνο, ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο επίβιεςεο, θπξίσο αλαθνξηθά
κε ηα ηξαχκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζπίηη, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Soma, Venkatesh,
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Soundararajan (2012) θαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ζην ζπίηη γηα ηελ
απνθπγή απηψλ ησλ αηπρεκάησλ (Pearson, Garside, Moxham, Anderson, 2009).

Μειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξφιεςε ηνπ αηπρήκαηνο, αλαθέξνληαη θαη ζην πνιχ ελδηαθέξνλ
κνληέιν πξφιεςεο Haddon Matrix (Hyder, Aggarwal , 2009), γηα ην νπνίν φκσο δελ ζα
γίλεη αλαθνξά ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα γίλεη αλαθνξά
ζηα ζηνηρεηψδε κέηξα πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρσξίο λα επηηπγράλεηαη θάπνηα θηλδπλνινγία, παξά κφλν
επηζήκαλζε φηη γηα κηα επηπρηζκέλε δσή, πξέπεη λα ηεξνχληαη νξηζκέλα κέηξα γηα ηελ
αζθάιεηα , αλαγθαία θαη ηθαλά πξνιεπηηθά κέηξα. Οη ελήιηθεο γνλείο/θεδεκφλεο είλαη
ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ φηη ηα παηδηά πξέπεη λα ηα θξαηάλε «φρη φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξν αζθαιή», αιιά «ηφζν αζθαιή, φζν ρξεηάδεηαη», γηα κηα ζσζηή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ θαη ηαπηφρξνλα κηα ραξνχκελε δσή (Brussoni, Olsen et al, 2012).
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2.1. Δηζαγσγή

ην δεχηεξν θεθάιαην εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, γίλεηαη ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ θαη πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ηα δηάθνξα
είδε ηνπο. Έπεηηα απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, απεηθνλίδνληαη ζε πίλαθεο ηα πνζνζηά
ζαλάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ παηδηθά αηπρήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πίλαθεο απηνί
παξνπζηάδνπλ - ππνινγίδνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ηξηεηηψλ απφ ην έηνο 2007 - ην πνζνζηφ
ζαλάησλ αλά 100.000 άηνκα ζε είθνζη έμη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 21, αλά
θαηεγνξία παηδηθψλ αηπρεκάησλ θαη αλά θχιν.

2.2. Ο νξηζκόο ησλ παηδηθώλ αηπρεκάησλ

Ζ ιέμε «αηχρεκα» είλαη ζχλζεηε ιέμε. Πξνέξρεηαη απφ ην ζηεξεηηθφ κφξην „α‟ θαη ηε
ιέμε „ηχρε‟. Δηπκνινγηθά ινηπφλ, ε ιέμε «αηχρεκα» δειψλεη ηελ απνπζία ηχρεο, ηελ
έιιεηςε ηχρεο, ηελ αηπρία. Ωο αηχρεκα νξίδεηαη ε νμεία έθζεζε ζε ελέξγεηα ε νπνία
κπνξεί λα είλαη κεραληθή, ζεξκηθή, ειεθηξηθή, ρεκηθή. ηνλ νξηζκφ, επίζεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζπλζήθεο ζηέξεζεο βαζηθψλ δσηηθψλ παξακέηξσλ φπσο ε
ζεξκφηεηα θαη ην νμπγφλν (Γεσξγηιαδάθε, Μπηξκπίιε, 2008).

χκθσλα κε ηνλ

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, σο „αηχρεκα‟ νξίδεηαη έλα ζπκβάλ

απξφζκελν, αθνχζην ην νπνίν πξνθαιεί ςπρνζσκαηηθέο βιάβεο, ηξαπκαηηζκνχο,
θαθψζεηο. ην παξειζφλ (Κάθαξε, 2006) ν φξνο «αηχρεκα» ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ
πεξηγξαθή νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο βιάβεο. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ζηελ
ακεξηθαληθή θπξίσο βηβιηνγξαθία, πξνηηκάηαη ν φξνο «ζσκαηηθή βιάβε» ή «ηξαχκα» ή
«θάθσζε» κε ην ζθεπηηθφ φηη ν φξνο «αηχρεκα» ππεξηνλίδεη ην ξφιν ηεο ηχρεο θαη
απνζαξξχλεη θάζε πξνζπάζεηα επηζήκαλζεο αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη αλάιεςεο
21 Αλ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηέρεη θαη ην Ηζξαήι, παξφια απηά γηα θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία.
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πξνιεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Καηά κηα άιιε φκσο άπνςε, ν φξνο «αηχρεκα» αλαθέξεηαη
ζην ζπκβάλ πνπ νδεγεί ζηε ζσκαηηθή βιάβε θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη δχν φξνη έρνπλ
δηαθξηηφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν κε πεξηνξηζκέλε επηθάιπςε. Ο φξνο «αηχρεκα» είλαη
ν ζπλεζέζηεξνο ζηε ζρεηηθή ειιεληθή βηβιηνγξαθία, γηα ηελ πεξηγξαθή αθνχζησλ
ζσκαηηθψλ θαθψζεσλ. ηνλ φξν απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζάλαηνη θαη νη εθνχζηεο
βιάβεο απφ βία θαη απηνθηνλίεο.

Ζ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία κειεηά ηελ έλλνηα «αηπρήκαηα» (accidents) πεξηζζφηεξν σο
ηξαπκαηηζκνχο (δειαδή “injuries”).

2.3. Σα είδε ησλ παηδηθώλ αηπρεκάησλ

Σν αηχρεκα κπνξεί λα πξνθιεζεί αθνχζηα ή εθνχζηα. Σα αθνχζηα αηπρήκαηα είλαη: ηα
ηξνραία, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζπίηη, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
ή θαηά ηελ δηάξθεηα επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα εθνχζηα αηπρήκαηα είλαη απηά
πνπ ελέρνπλ βία θαη δηαρσξίδνληαη ζε απηνπξφθιεηα22 θαη εηεξφθιεηα23 (Πεηξίδνπ, 2005).
Σα αθνχζηα αηπρήκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ ην πξνθαιεί σο
εμήο: πηψζε, πληγκφο, πληγκνλή, ηξνραίν, έγθαπκα, ειεθηξνπιεμία, δειεηεξίαζε, μέλα
ζψκαηα.

Σα παηδηθά αηπρήκαηα αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, θαηεγνξηνπνηνχληαη επίζεο: «κε
λνζειεία» θαη «ρσξίο λνζειεία» θαζψο επίζεο θαη αλ απφ ην αηχρεκα επέξρεηαη πιήξεο
ή/θαη κεξηθή αλάξξσζε ή ζάλαηνο. Αλ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα γίλεη αλαθνξά
ζηηο θαηεγνξίεο κε ή ρσξίο λνζειεία, σζηφζν ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ αθνξνχλ, δπζηπρψο, ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ φπνπ ην παηδί - ζχκα
ράλεη ηε δσή ηνπ.

22Απηνθηνλίεο ή απφπεηξεο
23Μεηαμχ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θαη θαθνπνίεζε
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Οη πεξηπηψζεηο πνπ ζα κειεηεζνχλ αθνξνχλ ζε ζαλάηνπο απφ: ηξνραία πεξηζηαηηθά – είηε
σο πεδνί, είηε σο επηβάηεο, είηε σο νδεγνί ζε πνδήιαην ή κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πληγκνχο
θαη πληγκνλέο, πηψζεηο, δειεηεξηάζεηο θαη εγθαχκαηα.

2.4. Σα παηδηθά αηπρήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Παξά ηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ηα ηειεπηαία
είθνζη (20) κε ηξηάληα (30) ρξφληα, ηα παηδηθά αηπρήκαηα εμαθνινπζνχλ θαη απνηεινχλ
ηελ θχξηα αηηία ζαλάηνπ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζε θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Παηδηά ειηθίαο πέληε (5) έσο δεθαελλέα (19) εηψλ πεζαίλνπλ πεξηζζφηεξν απφ
ηξαπκαηηζκνχο, παξά απφ άιιεο αηηίεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 1 πνπ δείρλεη
γηα θάζε ρψξα θαη θχιν, ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ γηα φια ηα είδε παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

Πίλαθαο 1: πλνιηθνί ζάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ. Πνζνζηφ αλά 100.000 άηνκα.
Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
5.32
8.13
15.22
8.74
6.95
6.61
8.93
7.46
6.06
5.97
4.40
8.95
5.52
6.61
6.31
12.99
17.38
3.06
6.09
8.56

ΑΓΟΡΙΑ
7.49
10.93
17.37
10.84
8.54
7.81
12.04
9.57
9.31
7.60
6.16
9.43
8.09
10.66
7.21
16.06
23.91
4.99
9.19
11.64
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ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

5.86
14.65
8.26
5.23
6.54
2.73
4.98

6.81
17.20
9.27
7.36
7.27
5.02
6.01

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

Απφ ηα 35.000 θαη πιένλ παηδηά θαη εθήβνπο θάησ ησλ είθνζη εηψλ, πνπ πεζαίλνπλ θάζε
ρξφλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πεξίπνπ ην 24%, ήηνη πεξίπνπ 9.100 ζάλαηνη νθείινληαη
ζε ηξαπκαηηζκνχο. Πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα απηψλ είλαη αθνχζηνη ηξαπκαηηζκνί, δειαδή
απιά αηπρήκαηα (MacKay, Vincenten, 2012).

2.4.1. Αηπρήκαηα παηδηώλ σο πεδνί

Σν βάδηζκα αλακθίβνια ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο, θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο
βέιηηζηεο κεζφδνπο πξφιεςεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε – κεηαμχ άιισλ – ηεο παρπζαξθίαο,
ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, αθφκε θαη ηνπο ζηξεο. Γηα απηφ θαη ηα παηδηά
ελζαξξχλνληαη λα πεξπαηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Ζ πην ζπλεζηζκέλε δηαδξνκή είλαη
απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη αληίζηξνθα. Γπζηπρψο φκσο, αθφκε θαη απηή ε δηαδξνκή
δελ είλαη πάληα ηφζν αζθαιήο γηα ηα παηδηά. Οη δξφκνη γίλνληαη νινέλα θαη πην
πνιπζχρλαζηνη απφ νρήκαηα, δελ ππάξρνπλ παληνχ θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, δελ ππάξρνπλ
παληνχ δηαβάζεηο, ελψ αζπλείδεηνη νδεγνί παξαβαίλνπλ ζπρλά ηνλ θψδηθα νδηθήο
θπθινθνξίαο. Σα πεδνδξφκηα επίζεο, ελέρνπλ πνιιέο παγίδεο, φπσο ζπαζκέλα πιαθάθηα
πεδνδξνκίνπ, ηξχπεο απφ θαθνηερλίεο ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζάκλνη θαη δέληξα πνπ
έρνπλ παξακειεζεί θαη απνηεινχλ θπζηθά εκπφδηα ζην πεδνδξφκην. Τπάξρεη επίζεο θαη ε
θαηεγνξία αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πεδνχο σο ζχκαηα βηαζκνχ,
ιεζηείαο, αξπαγήο, μπινδαξκνχ.
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χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2012 γηα ηελ παηδηθή αζθάιεηα (ChildSafetyReportCard), ηα
παηδηά θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν σο πεδνί ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, ηελ
αληθαλφηεηα λα ππνινγίδνπλ ζσζηά απνζηάζεηο θαη ηαρχηεηεο, ηελ απεηξία ηνπο λα
θαηαλννχλ ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Σα αηπρήκαηα ζε παηδηά, σο πεδνί,
απμάλνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά καζαίλνπλ λα πεξπαηνχλ έσο εθείλν ην ζεκείν ηεο
αλάπηπμήο ηνπο, φπνπ πιένλ θαηαθέξλνπλ λα θηλνχληαη κε αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο.
Παξφια απηά, ηα πςειφηεξα πνζνζηά αηπρεκάησλ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθεβηθή
ειηθία, θαζφηη νη λένη είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζε ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο.

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2, ηα αγφξηα ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξα ζχκαηα σο πεδνί. Οη ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, δειαδή ε Λεηνλία, ε
Ληζνπαλία θαη ε Δζζνλία εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζαλάησλ απφ παηδηάπεδνχο. Αθνινπζνχλ ε Πνισλία, ε Κξναηία, ε ινβαθία θαη ε ινβελία, ελψ ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά ζαλάησλ απαληψληαη ζε Ννξβεγία, Οιιαλδία, νπεδία.

Πίλαθαο 2 : Θάλαηνη πεδψλ παηδηψλ/εθήβσλ. Πνζνζηφ αλά 100.000 άηνκα.
Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
0.29
0.44
0.20
0.87
0.58
0.78
0.55
1.70
0.65
1.10
0.57
0.70
0.93
2.31
0.54
1.07
0.22
0.62
0.10
0.23
0.23
0.73
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα
0.59
1.13
0.63
1.26
0.31
0.37
1.25
3.48
0.76
2.75
0.27
0.19
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ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

0.27
1.05
0.77
0.75
0.79
1.26
0.32
0.17
0.43

0.26
1.79
0.58
1.12
1.72
1.44
0.70
0.27
0.86

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

2.4.2. Αηπρήκαηα παηδηώλ σο επηβάηεο – νδεγνί κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

Πιένλ βξίζθεη θαλείο πνιχ ζπρλά παηδηά θαη εθήβνπο κέζα ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα,
πξάγκα ινγηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα
κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα παηδηά νδεγνχληαη κε απηνθίλεην ζην
ζρνιείν, αληί λα πεξπαηήζνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνδήιαην ή αθφκε θαη ηα κέζα
καδηθήο ζπγθνηλσλίαο. ε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζπκβαίλνπλ ζαλάζηκα αηπρήκαηα,
αιιά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπλαληάηαη ζηα αγφξηα ειηθίαο 15-19 εηψλ, δηφηη είηε
ξηζθάξνπλ θαη επηβαίλνπλ ζε νρήκαηα κε αξράξηνπο νδεγνχο, είηε νη λένη ζε ειηθία νδεγνί
πξνθαινχλ αηπρήκαηα εμαηηίαο ηεο απεηξίαο θαη ηεο επηπνιαηφηεηάο ηνπο.

Πίλαθαο 3: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ κεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πνζνζηφ αλά 100.000
άηνκα. Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.

ΚΟΡΙΣΙΑ
0.63
1.20
2.34
1.90
1.15
1.47
1.94
1.43

ΑΓΟΡΙΑ
2.94
2.64
3.12
6.26
2.90
4.39
4.33
3.40
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ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

1.89
4.72
0.20
0.98
1.01
2.20
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα
1.50
3.67
1.44
3.23
0.64
1.70
2.30
4.71
4.34
8.02
0.61
1.82
0.90
3.59
2.32
4.75
0.03
0.14
0.57
1.30
0.75
2.03
2.01
4.89
1.31
3.69
0.82
2.06
1.08
3.00

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

Απφ ηνλ Πίλαθα 3, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλάησλ έρεη θαηαγξαθεί ζε
αγφξηα, θαη θπξίσο ζηελ Κξναηία, ηε Ληζνπαλία, Πνισλία, ινβελία, Φηιαλδία θαη Γαλία.
Σα κηθξφηεξα πνζνζηά ζαλάησλ απφ απηνθίλεην, εκθαλίδνληαη ζηα θνξίηζηα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο ρψξεο Γαιιία θαη Πνξηνγαιία.

2.4.3. Αηπρήκαηα παηδηώλ σο νδεγνί/επηβάηεο ζε δίθπθια νρήκαηα

Σα δίθπθια νρήκαηα απνηεινχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν κεηαθίλεζεο,
δεδνκέλνπ φηη ε απμήζεθε ε θπθινθνξία απηνθηλήησλ ζηηο επξσπατθέο πφιεηο. Πνιιά
λεαξά άηνκα ελζαξξχλνληαη λα κεηαθηλνχληαη κε κνηνζηθιέηεο πξνο ην ζρνιείν, ηελ
εξγαζία ηνπο ή θαη γηα θνηλσληθέο εθδειψζεηο.
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Πίλαθαο 4: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ δίθπθια/κνηνζηθιέηεο. Πνζνζηφ αλά 100.000
άηνκα. Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
0.23
0.91
0.40
0.69
0.00
0.37
0.00
2.15
0.03
0.49
0.21
1.15
0.00
0.32
0.11
0.85
0.35
1.39
0.07
0.63
0.09
0.55
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα
0.08
0.73
0.06
0.11
0.20
0.83
0.00
0.65
0.13
1.71
0.21
0.61
0.05
0.79
0.07
0.72
0.03
0.11
0.02
0.19
0.04
0.32
0.00
1.22
0.24
1.58
0.10
0.50
0.03
0.65

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

ηνλ Πίλαθα 4, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηπρεκάησλ εκθαλίδεηαη ζηελ
Κξναηία θαη αθνινπζνχλ ε Ληζνπαλία θαη ε Ηζπαλία. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά σζηφζν
θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν θχισλ. Σα αγφξηα, ειηθίαο θπξίσο κεηαμχ 15 – 19 εηψλ,
ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζε πνιιαπιάζην βαζκφ απφ φηη ηα θνξίηζηα αληίζηνηρεο ειηθίαο.
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2.4.4. Αηπρήκαηα παηδηώλ από ηε ρξήζε πνδειάηνπ

Ζ ρξήζε πνδειάηνπ ελζαξξχλεηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, θπξίσο σο έλα κέζν νηθνλνκηθφ,
ελαιιαθηηθφ θαη θπξίσο σο κέζν άζθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Γπζηπρψο δελ
ππάξρνπλ εηδηθνί πνδειαηφδξνκνη ζε θάζε κεγάιε πφιε θαη νη ππνδνκέο είλαη αθφκε πνιχ
θησρέο γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή ρξήζε πνδήιαηνπ κέζα ζην επξσπατθφ άζηπ.

Πίλαθαο 5: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ ρξήζε πνδήιαηνπ. Πνζνζηφ αλά 100.000
άηνκα. Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
0.12
0.10
0.51
0.72
0.10
0.41
0.00
0.24
0.11
0.29
0.33
0.29
0.23
0.25
0.13
0.31
0.15
0.20
0.02
0.06
0.07
0.22
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα
0.12
0.28
0.06
0.56
0.04
0.19
0.67
0.88
0.31
0.53
0.00
0.60
0.10
0.20
0.16
0.46
0.00
0.06
0.03
0.16
0.00
0.36
0.17
0.44
0.01
0.14
0.08
0.09
0.06
0.31

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)
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Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλαληάηαη ζηε Λεηνλία, ην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία γηα ηα
αγφξηα, ελψ ηα πςειφηεξα πνζνζηά γηα ηα θνξίηζηα απαληψληαη ζε Γαλία, Οιιαλδία θαη
Βέιγην. Απφ κηα γεληθή εηθφλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, παξαηεξεί θαλείο φηη ηα
αγφξηα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζαλάησλ απφ πνδήιαην ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα.
Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Απζηξία θαη ε Γαλία, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηα πνζνζηά ησλ
θνξηηζηψλ δηπιάζηα απφ ηα αγφξηα.

2.4.5. Αηπρήκαηα παηδηώλ από πληγκό

Ο πληγκφο απνηειεί ηε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ αηχρεκα γηα παηδηά θαη εθήβνπο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Έλα άηνκν κπνξεί λα ράζεη ηε δσή ηνπ απφ πληγκφ ζε δεπηεξφιεπηα,
θαη κφιηο κε ιηγφηεξν απφ 2 εθ. ηνπ λεξνχ. Σα πςειφηεξα πνζνζηά πληγκνχ, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, παξαηεξήζεθαλ ζηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία θαη ηε Ρνπκαλία,
ηφζν γηα θνξίηζηα φζν θαη γηα αγφξηα, αλ θαη ε γεληθή εηθφλα παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ
αγνξηψλ λα ππεξηεξνχλ απηά ησλ θνξηηζηψλ. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα πνζνζηά
ησλ ζαλάησλ απφ πληγκφ, δελ αθνξνχλ ζηε ρψξα ζηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ ηα
πεξηζηαηηθά, αιιά ηελ εζλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πληγεί. Γηφηη, ηα άηνκα πνπ
επηζθέπηνληαη σο ηνπξίζηεο κηα μέλε ρψξα θαη απνβηψλνπλ εθεί, θαηαρσξνχληαη ζην
κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο.

Πίλαθαο 6: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ πληγκφ. Πνζνζηφ αλά 100.000 άηνκα.
Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
0.37
0.34
1.16
0.55
0.32
0.33
1.31
0.55
0.41

ΑΓΟΡΙΑ
0.92
0.79
3.41
1.57
1.41
0.49
3.62
1.80
0.81
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ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

0.37
0.30
0.22
0.45
0.23
0.16
1.86
2.09
0.26
0.24
0.46
0.22
1.51
0.40
0.15
0.32
0.13
0.09

0.88
0.54
0.94
1.69
0.94
0.54
7.53
6.43
0.65
0.90
1.95
1.07
5.42
1.45
0.50
0.96
0.67
0.48

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2003.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

2.4.6. Αηπρήκαηα παηδηώλ από πηώζε

Οη πηψζεηο απνηεινχλ ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ αηχρεκα γηα παηδηά θαη
εθήβνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη πηψζεηο είλαη ε ζπρλφηεξε αηηία εηζαγσγήο ζε
λνζνθνκεία θαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά, ζχκθσλα
κε ηνλ Πίλαθα 7, ζπλαληψληαη ζηα αγφξηα φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, θπξίσο ζηε Ρνπκαλία,
ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ληζνπαλία. Δμαίξεζε απνηειεί ε Δζζνλία, φπνπ ηα πνζνζηά είλαη
κεδακηλά. Γηα ηα θνξίηζηα, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπλαληψληαη ζε Λεηνλία, Ρνπκάληα
θαη ινβελία.

Πίλαθαο 7: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ πέζηκν. Πνζνζηφ αλά 100.000 άηνκα.
Ζιηθίεο 0-19 εηψλ

ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ

ΚΟΡΙΣΙΑ
0.20
0.11

ΑΓΟΡΙΑ
0.65
0.39
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ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

0.40
0.25
0.31
0.06
0.36
0.21
0.00
0.19
0.17
0.29
0.08
0.06
0.16
0.60
0.30
0.10
0.21
0.26
0.09
0.58
0.32
0.45
0.22
0.08
0.06

1.18
0.42
0.76
0.29
0.00
0.53
0.47
0.49
0.33
0.73
0.28
0.28
0.39
0.65
1.12
0.18
0.40
0.60
0.38
1.18
0.57
0.55
0.47
0.14
0.28

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

Πηψζεηο παξαηεξνχληαη ζε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα. Κπξίσο κέρξη ηελ ειηθία ησλ
ηεζζάξσλ (4) εηψλ θαη απφ δεθαηέζζεξα (14) εηψλ θαη πάλσ. ηελ ηειεπηαία κάιηζηα, ην
πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ ζπκάησλ απφ πηψζε, είλαη ηξηπιάζην απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ. Σα
βξέθε ζπλήζσο πέθηνπλ απφ έπηπια ή επεηδή έρεη πέζεη απφ ηα ρέξηα θάπνηνπ άιινπ
αηφκνπ. Σα παηδηά απφ έλα (1) έσο ηέζζεξα (4) εηψλ, ζπλήζσο πέθηνπλ απφ ζθαινπάηηα
θαη ζθάιεο, παξάζπξα, κπαιθφληα, έπηπια ή απφ θάπνην παηρλίδη. Σα κεγαιχηεξα παηδηά
ζπλήζσο πέθηνπλ ζε γήπεδα ή απφ εγθαηαζηάζεηο γεπέδσλ θαη απφ χςε, φπσο έμνδνη
θηλδχλνπ, ηαξάηζεο θαη κπαιθφληα.
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2.4.7. Αηπρήκαηα παηδηώλ από δειεηεξίαζε

Οη δειεηεξηάζεηο απνηεινχλ ηελ Πέκπηε κεγαιχηεξε αηηία ζαλάησλ ζε παηδηά θαη
εθήβνπο ζηελ ΔΔ. ηα κηθξφηεξα παηδηά, ιφγσ ηεο έληνλεο πεξηέξγεηαο κε ηελ νπνία
δηαθαηέρνληαη θαη ιφγσ ηεο έκθπηεο ηάζεο ηνπο λα ηνπνζεηνχλ αληηθείκελα ζην ζηφκα
ηνπο, απμάλεηαη ν θίλδπλνο λα ππνζηνχλ δειεηεξίαζε. Απφ ηελ άιιε, ζηα κεγαιχηεξα
παηδηά θαη εθήβνπο, ε δειεηεξίαζε πξνέξρεηαη ζπλήζσο έπεηηα απφ θαηαλάισζε αιθνφι.

Πίλαθαο 8: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ δειεηεξίαζε. Πνζνζηφ αλά 100.000 άηνκα.
Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΑΤΣΡΗΑ

0.10

0.13

ΒΔΛΓΗΟ

0.32

0.45

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

0.24

0.42

ΚΡΟΑΣΗΑ

0.56

0.42

ΣΔΥΗΑ

0.32

0.36

ΓΑΝΗΑ

0.17

0.75

ΔΘΟΝΗΑ

0.62

1.30

Μέζνο φξνο Δ.Δ.

0.32

0.65

ΦΗΛΑΝΓΗΑ

0.30

1.14

ΓΑΛΛΗΑ

0.15

0.23

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

0.05

0.13

ΔΛΛΑΓΑ

0.21

0.65

ΟΤΓΓΑΡΗΑ

0.23

0.40

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

0.35

1.79

ΗΣΑΛΗΑ

0.09

0.10

ΛΔΣΟΝΗΑ

0.75

1.28

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ

0.74

2.55

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

0.05

0.06

ΝΟΡΒΖΓΗΑ

0.42

0.79

ΠΟΛΩΝΗΑ

0.26

0.30

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

0.04

0.06
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ΡΟΤΜΑΝΗΑ

1.25

1.25

ΛΟΒΑΚΗΑ

0.29

0.31

ΛΟΒΔΝΗΑ

0.50

0.56

ΗΠΑΝΗΑ

0.12

0.20

ΟΤΖΓΗΑ

0.23

0.42

ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

0.19

0.38

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

Τπάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηα πνζνζηά δειεηεξηάζεσλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Σα
κεγαιχηεξα πνζνζηά δειεηεξηάζεσλ ζπκβαίλνπλ ζηε Ληζνπαλία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ
Δζζνλία γηα ηα αγφξηα θαη ζε Ρνπκαλία, Λεηνλία θαη Ληζνπαλία γηα ηα θνξίηζηα. Σα
κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηηο ειηθίεο απφ 15 έσο 19 εηψλ, ιφγσ δειεηεξίαζεο
απφ κε θαζαξφ αιθνφι, απφ ιάζνο ρξήζε θαξκάθσλ θαη απφ ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ
(λαξθσηηθψλ).

2.4.8. Αηπρήκαηα παηδηώλ από εγθαύκαηα

Σα εγθαχκαηα απνηεινχλ ηελ ηέηαξηε αηηία ζαλάηνπ απφ αηχρεκα γηα παηδηά θαη εθήβνπο
ζηελ ΔΔ. Σα ηξαχκαηα απφ εγθαχκαηα δελ επνπιψλνληαη εχθνια. Πνιιέο θνξέο
απαηηείηαη εθηελήο λνζειεία θαη πνιιαπιέο εγρεηξήζεηο, ηα νπνία ζα θέξνπλ σο πηζαλφ
απνηέιεζκα νξηζκέλε αληθαλφηεηα ή παξακφξθσζε.

Πίλαθαο 9: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ εγθαχκαηα. Πνζνζηφ αλά
100.000 άηνκα. Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
0.19
0.35
0.94

ΑΓΟΡΙΑ
0.17
0.55
0.53
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ΚΡΟΑΣΗΑ
ΣΔΥΗΑ
ΓΑΝΗΑ
ΔΘΟΝΗΑ
Μέζνο φξνο Δ.Δ.
ΦΗΛΑΝΓΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
ΗΣΑΛΗΑ
ΛΔΣΟΝΗΑ
ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΝΟΡΒΖΓΗΑ
ΠΟΛΩΝΗΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΛΟΒΔΝΗΑ
ΗΠΑΝΗΑ
ΟΤΖΓΗΑ
ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

0.21
0.03
0.21
0.77
0.26
0.15
0.25
0.12
0.16
0.10
0.17
0.08
0.84
0.53
0.07
0.33
0.19
0.16
0.72
0.27
0.00
0.09
0.42
0.08

0.59
0.07
0.19
0.74
0.29
0.34
0.32
0.22
0.38
0.35
0.11
0.10
1.21
0.24
0.17
0.40
0.25
0.16
0.72
0.17
0.31
0.24
0.13
0.13

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

.
Τπάξρνπλ πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ην αηχρεκα
απφ έγθαπκα, κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζαλάησλ, λα ζπλαληψληαη ζε αγφξηα ηεο
Λεηνλίαο, Δζζνλίαο θαη Ρνπκαλίαο, θαη ζε θνξίηζηα ηεο Βνπιγαξίαο, Λεηνλίαο θαη
Δζζνλίαο. Σα πνζνζηά ησλ θνξηηζηψλ είλαη ρακειφηεξα ή ίδηα απφ απηά ησλ αγνξηψλ,
εθηφο απφ ηε νπεδία, ηε Ληζνπαλία θαη ηε Βνπιγαξία, φπνπ ηα πνζνζηά θνξηηζηψλ
ππεξηεξνχλ ησλ αγνξηψλ. Θάλαηνη απφ εγθαχκαηα ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο παηδηψλ θαη εθήβσλ, νη πεξηζζφηεξνη σζηφζν, θάησ ησλ πέληε (5) εηψλ θαζψο
είλαη αδχλακα θαη αλήκπνξα λα δηαθχγνπλ γηα παξάδεηγκα, απφ έλα ζπίηη πνπ θιέγεηαη.
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2.4.9. Αηπρήκαηα παηδηώλ από πληγκνλή/αζθπμία

Πληγκνλή θαη αζθπμία ζπκβαίλνπλ πην ζπάληα ζε ζχγθξηζε κε άιινπ είδνπο αηπρήκαηα,
σζηφζν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ζχκαηα θαηαιήγνπλ. Σα
πεξηζζφηεξα ζχκαηα είλαη παηδηά θάησ ηνπ ελφο έηνπο δηφηη απφ ηε θχζε ηνπο είλαη πνιχ
πεξίεξγα, έρνπλ ηελ ηάζε λα βάδνπλ ζην ζηφκα αληηθείκελα θαη πνιχ εχθνια κπνξεί λα
βξεζνχλ θάπνπ κπιεγκέλα θαη θπζηθά είλαη αδχλαην λα μεκπιερηνχλ απφ κφλα ηνπο.

Πίλαθαο 10: Θάλαηνη παηδηψλ/εθήβσλ απφ πληγκνλή. Πνζνζηφ αλά 100.000 άηνκα.
Ζιηθίεο 0-19 εηψλ
ΥΧΡΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΑΤΣΡΗΑ

0.23

0.43

ΒΔΛΓΗΟ

0.31

0.71

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

1.32

2.33

ΚΡΟΑΣΗΑ

0.17

0.49

ΣΔΥΗΑ

0.85

0.83

ΓΑΝΗΑ

0.29

0.79

ΔΘΟΝΗΑ

1.86

2.93

Μέζνο φξνο Δ.Δ.

0.82

0.59

ΦΗΛΑΝΓΗΑ

0.25

0.33

ΓΑΛΛΗΑ

0.30

0.47

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

0.27

0.46

ΔΛΛΑΓΑ

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα

ΟΤΓΓΑΡΗΑ

0.50

0.54

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

0.12

0.67

ΗΣΑΛΗΑ

0.20

0.30

ΛΔΣΟΝΗΑ

0.79

1.09

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ

1.68

2.09

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

0.31

0.46

ΝΟΡΒΖΓΗΑ

0.29

0.33

ΠΟΛΩΝΗΑ

0.49

0.64

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

0.22

0.36
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ΡΟΤΜΑΝΗΑ

1.61

2.66

ΛΟΒΑΚΗΑ

0.53

0.78

ΛΟΒΔΝΗΑ

0.72

0.16

ΗΠΑΝΗΑ

0.23

0.36

ΟΤΖΓΗΑ

0.07

0.14

ΖΝΩΜ.ΒΑΗΛΔΗΟ

0.43

0.64

Πεγή:WHO European Detailed Mortality Database (EDMD) . Μέζνο φξνο 3εηηψλ απφ ην 2007.
(Αλαθηήζεθε 04.07.2017)

Απφ ηνλ Πίλαθα 10, θαίλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζαλάησλ απφ πληγκνλή θαη
αζθπμία ζπλαληψληαη ζε Δζζνλία, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία γηα ηα αγφξηα θαη Δζζνλία,
Ληζνπαλία θαη Ρνπκαλία γηα ηα θνξίηζηα.

2.5. πκπεξάζκαηα
Απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο θαη παξνπζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ, εχθνια πξνθχπηνπλ ηξία
ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, απφ φια ηα παηδηθά αηπρήκαηα, ηα ηξνραία είλαη απηά κε ηε
κεγαιχηεξε εκθάληζε, έπεηηα είλαη νη πληγκνί θαη αθνινπζνχλ νη πηψζεηο. Γεχηεξνλ,
ζπλήζσο ηα αγφξηα εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκάησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ
απφ φηη ηα θνξίηζηα. Καη ηξίηνλ, ηα πεξηζζφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα, αθνξνχλ ζε ρψξεο
ηεο Βαιηηθήο (Λεηνλία, Ληζνπαλία, Δζζνλία), θαη ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Πνισλία ,Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Κξναηία). ε επφκελν
θεθάιαην, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
ρσξψλ απηψλ, κε ην πνζνζηφ ζαλάησλ απφ παηδηθά αηπρήκαηα. Θα γίλεη κηα πξνζέγγηζε
απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κειεηψληαο νξηζκέλνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ ρσξψλ απηψλ.
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3.1. Δηζαγσγή

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ζίγεη ην πξφβιεκα ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξνζπαζεί λα εληνπίζεη πηζαλή επίδξαζε νξηζκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηελ εκθάληζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ππελζπκίζεη ηέινο ηα
ζηνηρεηψδε κέηξα πξφιεςεο παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

3.2. Σα δεδνκέλα θαη ε κέζνδνο

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, αλαδεηήζεθαλ θπξίσο μελφγισζζα επηζηεκνληθά άξζξα, δηφηη
ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζην ζέκα πξφιεςεο παηδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη πνιχ θησρή. Σα
πεξηζζφηεξα απφ ηα επηζηεκνληθά άξζξα εληνπίζηεθαλ ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά, νπφηε ζην
ζεσξεηηθφ κέξνο ππήξμε κεγάινο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ζηελ εμεχξεζε πεγψλ.
Δπηιέρζεθε λα αθνινπζεζεί ε ζπγθξηηηθή κειέηε πεξίπησζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζην πξφβιεκα ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, γηα απηφ θαη αξρηθά γίλεηαη κηα
παξνπζίαζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ αλά θχιν θαη αλά
ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαηεξψληαο κέζνπο φξνπο ηξηεηηψλ απφ ην έηνο 2007
έσο θαη πην πξφζθαηα. Οη πξνο κειέηε ρψξεο είλαη νη: Βέιγην, Βνπιγαξία, Σζερία, Γαλία,
Γεξκαλία, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, Κξναηία, Ηηαιία, Λεηνλία,
Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβελία,
ινβαθία, Φηιαλδία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ννξβεγία.

Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη κηα γεληθφηεξε ηάζε κείσζεο
ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ κέζα ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Γηαθξίλνληαη επίζεο νη ρψξεο κε
ηα ιηγφηεξα θαη νη ρψξεο κε ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα. Σα ζηνηρεία αλάδεημαλ ηε
νπεδία, σο ηε ρψξα κε ηα ιηγφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα θαη ηε Ληζνπαλία ηε ρψξα κε ηα
πεξηζζφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα. Θεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ηδηαηηέξσο θαη ελ
ζπληνκία ε πεξίπησζε ηεο νπεδίαο, σο ε ρψξα κε ηα ιηγφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα ζηελ
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Δπξψπε. Ζ κειέηε πεξίπησζεο ηεο νπεδίαο, πεξηιακβάλεη επίζεο απνηειέζκαηα απφ ην
TACTIS project, αλαθνξά ζην νπνίν ζα γίλεη ζην 5ν Κεθάιαην, θαη ην νπνίν αθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, θαλφλεο θαη πνιηηηθέο πνπ πηνζεηεί ε ρψξα γηα ηε κείσζε ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο.

ηελ αλάγθε λα απαληεζεί ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δειαδή θαηά
πφζν νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ,
επηιέρζεθαλ ηέζζεξηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο:

-

ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ κηαο ρψξαο ζε επξψ. Δπηιέρζεθε σο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο
δείθηεο, δηφηη δείρλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ κηαο,
θαη ε παξαθάησ αλάιπζε ζα δείμεη ηε πηζαλή ζρέζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κηαο
ρψξαο κε ην πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο.
ηελ παξνχζα εξγαζία, ιήθζεθαλ ζηνηρεία γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είθνζη έμη
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηα έηε 2007 σο ην 2017 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε
ν κέζνο φξνο απηψλ ησλ εηψλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.

-

ην πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο. Ο δείθηεο απηφο επηιέρζεθε δηφηη φζν
κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξνη πνιίηεο
αλακέλνληαη λα αγγίμνπλ ηα φξηα ηεο θηψρηαο, κε φιεο ηηο ελ δπλάκεη ζπλέπεηεο
πνπ κπνξεί λα επηθέξεη απηφ ζην πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ κηαο ρψξαο.
Παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο εηψλ απφ ην 2007 σο ην 2017, γηα ηηο είθνζη έμη
επξσπατθέο ρψξεο.

-

ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κηαο ρψξαο κε εμαξηψκελα παηδηά ειηθίαο σο 18 εηψλ
ή σο 24 εηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπνπδάδνπλ. πλήζσο, φζν πεξηζζφηεξα
λνηθνθπξηά κε εμαξηψκελα ηέθλα εκθαλίδεη κηα ρψξα, ηφζν πην πηζαλφ είλαη απηή ε
ρψξα λα εκθαλίδεη θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ, αιιά απηφ
κέλεη λα απνδεηρζεί παξαθάησ. Παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο εηψλ απφ ην 2008 σο
ην 2017 γηα ηηο είθνζη έμη ππφ κειέηε ρψξεο.

-

ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο ειηθίαο απφ 25 σο 54 εηψλ, πνπ θαηέθηεζε
επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα λα
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απνδεηρζεί θαηά πφζν κπνξεί λα πθίζηαηαη ζρέζε αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ
επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ.
ηελ εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα φια ηηο ρψξεο ην έηνο 2017, δηφηη δελ ππήξραλ
θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν δείθηε.

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο επεξεάδνπλ ηνλ
αξηζκφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα ρψξα, αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο
ζηαηηζηηθήο

αλάιπζεο

ηεο

πνιιαπιήο

παιηλδξφκεζεο

κέζσ

ηνπ

ζηαηηζηηθνχ

πξνγξάκκαηνο SPSS (Statistic Package for Social Science).

3.3. πκπεξάζκαηα
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αληιήζεθαλ δεπηεξνγελή δεδνκέλα θαη έγηλε
επεμεξγαζία ηνπο κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε
πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα εξκελεχζνπλ ην
πξφβιεκα θαη λα αλαδείμνπλ ηε πηζαλή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ κηαο ρψξαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο ρψξαο
απηήο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΚΑΙ
ΠΑΙΓΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

4.1. Δηζαγσγή
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ αλά
είδνο αηπρήκαηνο, αλά θχιν θαη αλά ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην παξφλ θεθάιαην
ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δεηρζεί θαηά πφζν ηα παηδηθά αηπρήκαηα (Accidents θαη ζα
ζπκβνιίδεηαη ζην εμήο κε Α) ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο δείθηεο,
θαηαιήγνληαο ζε έλα κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο.

4.2. Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο
Γηα ηελ εμεχξεζε ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο, αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ Eurostat ηα
νπνία έρνπλ ππνζηεί κεξηθή επεμεξγαζία απφ ηε ζπληάμαζα. Δπηιέρζεθαλ νη
ζπγθεθξηκέλνη θάησζη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο:
i)

ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ κηαο ρψξαο ζε επξψ (θαη ζα ζπκβνιίδεηαη κε GDP).
Δπηιέρζεθε σο ν θαη‟ εμνρήλ νηθνλνκηθφο δείθηεο, γηα δεηρζεί ζε ηη βαζκφ
ζπζρεηίδνληαη ηα παηδηθά αηπρήκαηα κε ην εηζφδεκα ησλ ιαψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. ηνλ Πίλαθα 11, παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ απφ ην 2007
σο ην 2017.
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Πίλαθαο 11: Καηά Κεθαιή ΑΔΠ ζε €

Πεγή: Eurostat
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ii)

ην πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο (poverty risk, θαη ζα ζπκβνιίδεηαη κε P).
Δπηιέρζεθε σο δεχηεξνο θπξηφηεξνο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφο δείθηεο, γηα λα
δεηρζεί αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα αηπρήκαηα θαη ζην βαζκφ ηνπ θηλδχλνπ
κηαο ρψξαο λα πησρεχζεη. Παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 12, ν κέζνο φξνο εηψλ
απφ ην 2007 σο ην 2017

Πίλαθαο 12: Πνζνζηφ επηζθάιεηαο ηεο θηψρεηαο

Πεγή: Eurostat
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iii)

ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κηαο ρψξαο κε εμαξηψκελα παηδηά (Dependent
children θαη ζα ζπκβνιίδεηαη κε D) ειηθίαο σο 18 εηψλ ή σο 24 εηψλ ζε
πεξίπησζε

πνπ

ζπνπδάδνπλ.

Δπηιέρζεθε

ν

ζπγθεθξηκέλνο

δείθηεο,

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ κηαο ρψξαο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ
εμαξηψκελα παηδηά. ηνλ Πίλαθα 13, παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο εηψλ απφ ην
2008 σο ην 2017

Πίλαθαο 13: Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά

Πεγή: Eurostat
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iv)

ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο (ειηθίαο 25 σο 54 εηψλ) πνπ θαηέθηεζε
επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Tertiary Education Level, θαη ζα
ζπκβνιίδεηαη κε Δ). Δπηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα λα απνδεηρζεί αλ
ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο
κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ.
Δπίζεο, επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, δηφηη ζπλήζσο νη
άλζξσπνη ειηθίαο απφ 25 σο 54 εηψλ γίλνληαη γνλείο. Δπεηδή, δελ ήηαλ εθηθηφ
λα αληιεζνχλ δεδνκέλα γηα

πξνεγνχκελα έηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε,

παξνπζηάδνληαη πνζνζηά κφλν γηα ην έηνο 2017 ζηνλ Πίλαθα 14.

Πίλαθαο 14: Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 25-54 εηψλ κε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Πεγή: Eurostat

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ / 34

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 15, παξνπζηάδνληαη νη είθνζη έμη ρψξεο, νη κέζνη φξνη ησλ
ηξηψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (GDP, P, D) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα
ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηπρεκάησλ (Α)
κε έηνο βάζεο ην 2010, θαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, γηα ειηθίεο 24-54 εηψλ, κε κνξθσηηθφ επίπεδν αλψηεξεο θαη αλψηαηεο
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (Δ).

Πίλαθαο 15: Μέζνη Όξνη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο

Πεγή: Eurostat & Δπεμεξγαζία ζπληάθηξηαο

Απφ επεμεξγαζία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηνπλ ηα Γηαγξάκκαηα 1 έσο 5 – γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε φζνλ αθνξά ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. – γηα
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θάζε κία απφ ηηο πέληε κεηαβιεηέο. ην Γηάγξακκα 1 απεηθνλίδνληαη νη κέζνη φξνη ηνπ
πνζνζηνχ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηηο 26 ππφ κειέηε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ην Γηάγξακκα 2 απεηθνλίδνληαη νη κέζνη φξνη πνζνζηνχ πιεζπζκνχ κε επίπεδν
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά ρψξα ηεο Δ.Δ.. ην Γηάγξακκα 3 απεηθνλίδνληαη νη κέζνη
φξνη πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζε επηζθάιεηα θηψρεηαο αλά ρψξα ηεο Δ.Δ., ζην
Γηάγξακκα 4 νη κέζνη φξνη ηνπ Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ θαη ζην Γηάγξακκα 5 νη κέζνη φξνη
ηνπ πνζνζηνχ λνηθνθπξηψλ κηαο ρψξαο κε εμαξηψκελα παηδηά.

ην Γηάγξακκα 1 θαίλεηαη μεθάζαξα πσο ε ρψξα κε ηα ιηγφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα είλαη
ε νπεδία θαη ε ρψξα κε ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα είλαη ε Ληζνπαλία.

Γηάγξακκα 1: Μέζνη φξνη πνζνζηνχ αηπρεκάησλ αλά ρψξα ηεο Δ.Δ.
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ην Γηάγξακκα 2 θαίλεηαη πσο ζηελ Ηξιαλδία έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ
θαηέρεη επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ε Ρνπκαλία θαη ε Ηηαιία θαηέρνπλ ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά ζηελ Δ.Δ..

Γηάγξακκα 2: Μέζνη φξνη πνζνζηνχ πιεζπζκνχ κε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
αλά ρψξα ηεο Δ.Δ

49,7
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39,939,3
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25,7
20,6

45,645,145,146,1
40,3
35,135,0

26,1

36,9

27,6

25,3

20,0

ην Γηάγξακκα 3 ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία είλαη νη ρψξεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ
επηζθάιεηαο θηψρεηαο, ελψ ε Σζερία θαη ε Ννξβεγία θαηέρνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. Ζ
Ννξβεγία παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν θαηά θεθαιή ΑΔΠ κέζα ζηελ Δ.Δ. ελψ Βνπιγαξία
θαη Ρνπκαλία απφ ηα ρακειφηεξα θαηά θεθαιή ΑΔΠ φπσο δείρλεη ην Γηάγξακκα 4.
Δπίζεο, απφ ην Γηάγξακκα 5 θαίλεηαη πσο ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε Οπγγαξία
εκθαλίδνπλ κεγάιν πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά, ζε αληίζεζε κε ην
Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία .
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Γηάγξακκα 3: Μέζνη φξνη πνζνζηνχ πιεζπζκνχ ζε επηζθάιεηα θηψρεηαο αλά ρψξα ηεο
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Γηάγξακκα 4: Μέζνη φξνη Καηά Κεθαιή ΑΔΠ αλά ρψξα ηεο Δ.Δ.
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Γηάγξακκα 5: Μέζνη φξνη πνζνζηνχ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά αλά ρψξα ηεο
Δ.Δ
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15,35
11,03
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4.3. Μέηξα ζέζεο
Καηαρσξψληαο φια ηα δεδνκέλα ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS, πξνθχπηεη

αξρηθά ν

πίλαθαο κε ηα κέηξα ζέζεο (απφ ηελ εληνιή: AnalyzeDescriptive Statistics
Frequenses) ησλ κεηαβιεηψλ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ (πνπ αθνξά ζην κέζν φξν πνζνζηνχ
αηπρεκάησλ), ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (πνπ αθνξά ζε πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 24-54
εηψλ, κε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ΦΣΩΥΔΗΑ (πνπ αθνξά ζε κέζν φξν
πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη κε ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο), ΑΔΠ (πνπ αθνξά ζην κέζν
φξν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ) θαη ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ (πνπ αθνξά ζην κέζν φξν
ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα ηέθλα).
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 16, απφ ηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη ζηα
αηπρήκαηα, ε κέγηζηε ηηκή παξαηεξήζεθε ζηε Ληζνπαλία (17,38) θαη ε ειάρηζηε ηηκή ζηε
νπεδία (2,73), κε κέζν φξν 7,69. ηελ Ηξιαλδία ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ απνθηνχλ
δίπισκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ην πςειφηεξν ζηελ Δπξψπε (49,7), ελψ ε
Ρνπκαλία είλαη ε ρψξα κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (20). Ζ Βνπιγαξία είλαη ε ρψξα κε ην
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο (46,18), ε Σζερία ε ρψξα πνπ θηλδπλεχεη
ιηγφηεξν λα πησρεχζεη (14,46). Ζ Βνπιγαξία επίζεο, είλαη ε ρψξα κε ην ρακειφηεξν θαηά
θεθαιήλ ΑΔΠ (5.409,09€), ελψ νη θάηνηθνη ηεο Ννξβεγίαο απνιακβάλνπλ ηα πςειφηεξα
εηζνδήκαηα (67.590,91€). Ζ Οιιαλδία έρεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε
εμαξηψκελα παηδηά (2,93) θαη ε Ρνπκαλία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (69,18).

Πίλαθαο 16: Μέηξα ζέζεο

4.4. Μνληέιν παιηλδξόκεζεο
Θα επηρεηξεζεί λα δεηρζεί αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηα παηδηθά αηπρήκαηα (Α)
θαη ζηνπο σο άλσ ηέζζεξηο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο (GDP, P, D, E). Ζ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή είλαη ε Α, ελψ νη ππφινηπεο ηέζζεξεηο είλαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.
Θέινληαο λα απνδεηρζεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο θαη κηαο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηήο, ζα γίλεη ζπζρέηηζε αλά δχν κεηαβιεηψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS,
αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή: Analyze  Correlate  Bivariate θαη πξνθχπηνπλ ηα
παξαθάησ απνηειέζκαηα:
Ζ ζρέζε κεηαμχ αηπρεκάησλ θαη ηνπ ΑΔΠ είλαη αξλεηηθή κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο
Pearson – 0,598 θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. (2-tailed) είλαη 0,001<0,01 ην νπνίν
απνηππψλεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.
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Πίλαθαο 17: πζρέηηζε Αηπρήκαηα-ΑΔΠ

Correlations

Ποζοζηό

Καηά κεθαλήν

ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ

ΑΕΠ

Pearson Correlation

1

**

-,598

ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ Sig. (2-tailed)

,001

N
Pearson Correlation
ΑΕΠ

Sig. (2-tailed)

26

26

**

1

-,598

,001

N

26

26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ζ ζρέζε κεηαμχ αηπρεκάησλ θαη ηνπ επηπέδνπ επηζθάιεηαο θηψρεηαο είλαη ζεηηθή, κε
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson + 0,755 θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. (2-tailed)
είλαη 0,000<0,01 ην νπνίν απνηππψλεη επίζεο ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο
δχν κεηαβιεηέο.

Πίλαθαο 18: πζρέηηζε Αηπρήκαηα-Δπηζθάιεηα θηψρεηαο
Correlations

Ποζοζηό

Ποζοζηό

ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ

Επιζθάλειας
ΦΣΩΥΕΙΑ

Pearson Correlation

1

ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ Sig. (2-tailed)

,000

N
Pearson Correlation
ΦΣΩΥΕΙΑ

Sig. (2-tailed)

**

,755

26

26

**

1

,755

,000

N

26

26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ζ ζρέζε κεηαμχ αηπρεκάησλ θαη ηνπ πνζνζηνχ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά είλαη
ζεηηθή, κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson + 0,659.
Sig. (2-tailed) είλαη 0,000<0,01,
αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο

ην νπνίν θαλεξψλεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζρέζε
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Πίλαθαο 19: πζρέηηζε Αηπρήκαηα-Ννηθνθπξηά κε εμαξηψκελα
παηδηά
Correlations

Ποζοζηό

Ποζοζηό

ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ

νοικοκσριών με
ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ

Pearson Correlation
ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

Sig. (2-tailed)

,000

N
Pearson Correlation
ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ

,659**

1

26

26

**

1

,659

Sig. (2-tailed)

,000

N

26

26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ζ ζρέζε κεηαμχ αηπρεκάησλ θαη ηνπ πνζνζηνχ πιεζπζκνχ κε επίπεδν αλψηεξεο θαη
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη αξλεηηθή. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson – 0,204 θαη ην
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. (2-tailed) είλαη 0,318>0,01 δειαδή φηη ζηαηηζηηθά δελ είλαη
ηφζν ζεκαληηθή ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο

Πίλαθαο 20: πζρέηηζε Αηπρήκαηα-Δπίπεδν ηξηηνβ/κηαο εθπαίδεπζεο

Correlations

Ποζοζηό

Ποζοζηό πληθσζμού

ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ

με επίπεδο 3βάθμιας
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Pearson Correlation
ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

1

Sig. (2-tailed)
N

-,204
,318

26

26

-,204

1

,318
26

26
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Θα κειεηεζεί κέζσ SPSS ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηεο παξαθάησ ζρέζεο
A = β0 + β1*GDP+ β2*P + β3*D + β4*E + ε,

φπνπ:

Α: πνζνζηφ αηπρεκάησλ
GDP: ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
Ρ: ην πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο
D: ην πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά
Δ: ην πνζνζηφ πιεζπζκνχ κε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
β0 κηα ζηαζεξά θαη ε ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα
Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Analyze  Regression  Linear πξνθχπηεη ν παξαθάησ
πίλαθαο.

Πίλαθαο 21: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο (Coefficients)
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

1

Std. Error
-4,846

3,813

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

,160

,072

ΦΣΩΥΕΙΑ

,231

ΑΕΠ

Beta
-1,271

,218

,378

2,214

,038

,083

,509

2,772

,011

-3,431E-005

,000

-,143

-,642

,528

,070

,042

,428

1,653

,113

ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ
a. Dependent Variable: ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

Ο ζπληειεζηήο Β ζπζρεηίδεη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ηελ εμαξηεκέλε θαηά ηέηνην
ηξφπν ψζηε:
Αλ φινη νη κεηαβιεηέο ήηαλ κεδέλ, ηφηε ην πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζα είρε
αξλεηηθφ πξφζεκν -4,846, ηφζν δειαδή ζα ήηαλ ε ζηαζεξά β0.
Αλ φιεο νη ινηπέο κεηαβιεηέο ήηαλ κεδέλ, θαη απμαλφηαλ ην πνζνζηφ ηεο εθπαίδεπζεο Δ
θαηά κία κνλάδα, ηφηε ην πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζα απμαλφηαλ θαηά 0,16.
Αλ φιεο νη ινηπέο κεηαβιεηέο ήηαλ κεδέλ, θαη απμαλφηαλ ην πνζνζηφ επηπέδνπ θηψρεηαο
Δ θαηά κία κνλάδα, ηφηε ην πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζα απμαλφηαλ θαηά 0,231.
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Αλ φιεο νη ινηπέο κεηαβιεηέο ήηαλ κεδέλ, θαη απμαλφηαλ ην GDP θαηά κία κνλάδα, ηφηε
ην πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζα κεησλφηαλ θαηά 3,431.
Αλ φιεο νη ινηπέο κεηαβιεηέο ήηαλ κεδέλ, θαη απμαλφηαλ ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κε
εμαξηψκελα παηδηά θαηά κία κνλάδα, ηφηε ην πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζα απμαλφηαλ
θαηά 0,07.
Οπφηε ε αξρηθή ζρέζε ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
A = - 4,846 + 3,431*GDP+ 0,231*P + 0,07*D + 0,16*E + ε

Απφ ηνλ πίλαθα Model Summary, θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο R Square είλαη 0,675.

Πίλαθαο 22: Model Summary

Model

1

R

,822

R

Adjusted

Std. Error

Square

R

of the

R Square

F

Square

Estimate

Change

Change

,675

,613

2,26168

Change Statistics

,675

10,920

df1

df2

4

Sig. F Change

21

,000

a

a. Predictors: (Constant), ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ , ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΦΣΩΥΕΙΑ, ΑΕΠ

Έγηλε πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο θαη άιινπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο – ζέηνληαο γηα
παξάδεηγκα κεκνλσκέλεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εηο ην ηεηξάγσλν, ή ζπλδπαζκφ ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εηο ην ηεηξάγσλν. Ωζηφζν, απφ ηηο δνθηκέο δελ πξνέθπςαλ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή ν αξηζκφο γηα ην ζπληειεζηή R2 (R Square)
εκθαληδφηαλ επαλεηιεκκέλα ίδηνο ή κηθξφηεξνο απφ 0,675.

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, νη ζπληειεζηέο δελ εμεγνχλ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ. Δμεγείηαη κφλν ην 67,5%,
επνκέλσο ππάξρεη έλα κηθξφηεξν θνκκάηη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ κπνξεί λα
εξκελεπηεί.
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4.5. πκπεξάζκαηα

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζαθψο
ζπζρεηίδεηαη κε κεηαβιεηέο φπσο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ηελ επηζθάιεηα θηψρεηαο, ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο θαζψο θαη κε ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ
κηαο ρψξαο πνπ έρεη εμαξηψκελα παηδηά.

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε ζε θάπνην βαζκφ φηη φζν απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
καο ρψξαο ηφζν ην πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζα κεηψλεηαη. Γειαδή, ρψξεο κε
πςειφ ΑΔΠ, ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ, ελψ ρψξεο κε
ρακειφ ΑΔΠ, έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην Βέιγην
ε νπνία είλαη ε φγδνε ρψξα κε ην πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, απνηειεί ηελ 10ε ρψξα κε ηα πεξηζζφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα. Ζ Οπγγαξία είλαη
24ε ζηε ιίζηα κε ηηο είθνζη έμη επξσπατθέο ρψξεο κε ην ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ,
σζηφζν είλαη ε 7ε ρψξα κε ηα ιηγφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα.

Ζ ζπζρέηηζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κε ην πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ, έδεημε επίζεο αξλεηηθή ζρέζε, σζηφζν κε κηθξή ζεκαληηθφηεηα. Γελ κπνξεί
επνκέλσο λα ηεθκεξησζεί φηη κία ρψξα κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο,
έρεη ρακειά πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ θαη ην αληίζηξνθν. Γειαδή, κπνξεί κηα ρψξα
κε ρακειφηεξν θαηά κέζν φξν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, λα έρεη επίζεο
ρακειά πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Ληζνπαλία έρεη ην φγδνν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο ρψξεο, πνπ έρεη
θαηαθηήζεη ην επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φκσο είλαη ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Απφ ηελ άιιε, κφλν ην 29,4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Γεξκαλίαο ειηθίαο 25-54 εηψλ απνθηνχλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σζηφζν είλαη
ε ρψξα κε ην ηξίην ρακειφηεξν πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ζ αλάιπζε έρεη δείμεη επίζεο, πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πνζνζηφ
επηζθάιεηαο θηψρεηαο θαη ζην πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Γειαδή, κηα ρψξα πνπ
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν λα πησρεχζεη ν πιεζπζκφο ηεο, ζα παξνπζηάδεη αχμεζε ζην
πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, ρσξίο λα κπνξεί λα απνδεηρζεί ην αληίζεην απφ ηα
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δεδνκέλα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ απνηεινχλ ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία, ε Λεηνλία
θαη ε Ληζνπαλία. Δλψ, νη ρψξεο – φπσο ε νπεδία, ε Ννξβεγία θαη ε Οιιαλδία - κε κηθξφ
πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο, έρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο πνπ έρεη εμαξηψκελα παηδηά, ζαθψο επεξεάδεη ηε
κεηαβιεηή Α (πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ) θαζψο φζα πεξηζζφηεξα παηδηά ππάξρνπλ
ηφζν απμάλεηαη ην πιήζνο κέζα ζην νπνίν εξεπλάηαη ην θαηλφκελν. Οη ρψξεο Ρνπκαλία,
Βνπιγαξία, Λεηνλία θαη Ληζνπαλία έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ,
κηαο θαη ζηηο ρψξεο απηέο ππάξρνπλ κεγάια πνζνζηά λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ εμαξηψκελα
παηδηά. Με ινγηθή ζπλέπεηα, ε Οιιαλδία φπνπ κφλν 2,93% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο έρνπλ
εμαξηψκελα παηδηά, εκθαλίδεη ην δεχηεξν ρακειφηεξν πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ.
Απφ ηηο είθνζη έμη ππφ κειέηε ρψξεο, ε νπεδία είλαη ε ρψξα κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ
(2,73%) παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο πιεζπζκφο ηεο απνιακβάλεη
αξθεηά πςεινχο κηζζνχο (40.418,18€) ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, έρεη πνιχ
ρακειφ πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο (17,58%), ην 15,35% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο έρεη
εμαξηψκελα παηδηά θαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο (45,1%) είλαη
πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα λα
κειεηεζεί ε νπεδία, σο πξνο ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ ιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα
πεηπραίλεη ηα ρακειά πνζνζηά παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Ζ έξεπλα απηήο ηεο κειέηεο ζα
επηηεπρζεί ζην επφκελν θεθάιαην.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ

5.1. Δηζαγσγή

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε αλαδείρζεθε ε νπεδία σο ε ρψξα κε ηα ιηγφηεξα παηδηθά
αηπρήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην παξφλ θεθάιαην, ζα γίλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή
αλαδξνκή ζ‟ απηή ηε ζθαλδηλαβηθή ρψξα, αλαθνξηθά κε ηα παηδηθά αηπρήκαηα. Θα γίλεη
κηα πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθά ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ έρεη ιάβεη ε νπεδία
ήδε απφ ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ (20νπ) αηψλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ. Καηφπηλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα κέηξα πξφιεςεο σο γεληθνί θαλφλεο, πνπ
πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

5.2. Η πεξίπησζε ηεο νπεδίαο

χκθσλα κε ηνλ Berfenstam (1994), ν νπνίνο ήηαλ βνεζφο Καζεγεηή ζηελ Παηδηαηξηθή
ηεο Οπςάια, ην αθεληηθφ ηνπ επηζηξέθνληαο απφ κηα ζπλάληεζε ηεο Ακεξηθαληθήο
Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο ην 1953, αλαθέξεη φηη ηα αηπρήκαηα έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο έλα
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πξφβιεκα πγείαο ησλ παηδηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο.
Δκπλεπζκέλνη απφ ην πξφγξακκα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηεο Ακεξηθήο, ζηε νπεδία νη
επηζηήκνλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ηα αηπρήκαηα απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε αηηία παηδηθήο
ζλεζηκφηεηαο, αθνχ 450 παηδηά ζθνηψλνληαλ θάζε ρξφλν απφ αηπρήκαηα, θαηά κέζν φξν
ελληά (9) παηδηά ηελ εβδνκάδα. Σα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ζπλέβαηλαλ: θαηά 40% ζην
ζπίηη, θαηά 28% ζην ζρνιείν θαη θαηά 10% ζην δξφκν. Σα θπξηφηεξα αίηηα ζαλάηνπ απφ
παηδηθά αηπρήκαηα πξνέξρνληαλ θαηά 34% απφ ηξνραία αηπρήκαηα, θαηά 31% απφ
πληγκφ, θαη θαηά 10% απφ αζθπμία (Ehrenpreis, 1957).

Σν πξφβιεκα γλσζηνπνηείηαη ζην Σκήκα Παηδηαηξηθήο ηεο Ηαηξηθήο Κνηλσλίαο ηεο
νπεδίαο θαη δεκηνπξγνχληαη άκεζα θνξείο γηα ηελ πξφιεςε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ,
φπσο ν Δξπζξφο ηαπξφο ηεο νπεδίαο θαη ην Save the Children Fund. Ζ νπεδηθή
εηαηξεία ειεθηξηθψλ εηδψλ Joel Olsson (ELJO) θαηαζθεχαζε εηδηθέο πξίδεο κε βαιβίδα
αζθαιείαο, έλαο παηδίαηξνο εθεχξε θαπάθη-αζθαιείαο γηα ηα κπνπθάιηα, πάξζεθαλ κέηξα
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γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξφιεςε ηνπ θνηλνχ, φπσο ε έθζεζε κε ζέκα «Dangerous World of
Childhood» θαη ζρεηηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ «To Kill a Child»
κε αλαθνξά ζηα ηξνραία δπζηπρήκαηα (Ehrenpreis, 1957).

Σν έηνο 1954 ηδξχεηαη ε Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, ε νπνία
ήηαλ κία κίμε εζεινληψλ, πξνεξρφκελσλ απφ ην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο24
θαη έδξαζε κέρξη ην 1970. Ωζηφζν, ην κεγάιν απηφ έξγν δελ κπνξνχζε ζηεξηρζεί κφλν
απφ ηελ εζεινληηθή νκάδα θαη έηζη θξίζεθε απαξαίηεην λα νξηζηεί κία Κξαηηθή Δπηηξνπή
αξρηθά θαη αξγφηεξα, ην 1980 λα ζπζηαζεί ην πκβνχιην γηα ην Πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, ην πξφγξακκα θξαηηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ην
νπνίν έπξεπε λα αλεγεξζνχλ 100.000 λέα δηακεξίζκαηα κέζα ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ
εηψλ 1965-1975. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνβιέθζεθαλ ηα
επνλνκαδφκελα „Scaft guidelines‟ κέηξα φπνπ δηαρψξηδαλ ην πεξηβάιινλ πνπ θηλνχληαλ ηα
νρήκαηα, απφ ην πεξηβάιινλ πνπ θηλνχληαλ ηα παηδηά (Jansson et al. 2006). Μέζα ζε κηα
δεθαεηία ε νπεδία ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε παηδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ,
ιακβάλνληαο κέηξα πξφιεςεο θαη εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά δελ έρνπλ ηηο «ηθαλφηεηεο»
πνπ έρνπλ νη ψξηκνη θαη πγηείο ελήιηθεο, δηφηη ηα παηδηά έρνπλ ρακειφ νπηηθφ πεδίν, δελ
κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ έγθαηξα πνιχπινθεο πιεξνθνξίεο, δελ κπνξνχλ εθηηκήζνπλ
ζσζηά ηελ ηαρχηεηα θαη ηνλ θίλδπλν, δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
ήρνπ θαη κπνξεί λα απνζπαζηεί πνιχ εχθνια ε πξνζνρή ηνπο, απφ έλα θίιν γηα
παξάδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζην απέλαληη πεδνδξφκην ηα παηδηά δελ ρξεηάδνληαη κφλν
πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο, αιιά θαη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπο απφ
ην μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπο φπσο αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Avery J. θαη Avery P.
(1982).

Μέζα ζε ζαξάληα ρξφληα, δειαδή απφ ην 1954 σο ην 1994 θαη παξά ηε κεγάιε
αζηηθνπνίεζε, νη ζάλαηνη απφ παηδηθά αηπρήκαηα κεηψζεθαλ απφ 450 παηδηά ζε νγδφληα
(80) παηδηά εηεζίσο. Απφ ην 1987 σο ην 1988, πεξίπνπ 250 κεηέξεο θαη πξνζσπηθφ ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ, εθπαηδεχηεθαλ ζε ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ θαη πεξηζζφηεξνη απφ
1000 γνλείο έιαβαλ ελεκέξσζε γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ (Svanstrom et al.,1995).

24 Δλδεηθηηθά αλαθέξεη «..Women's Political Federation, the Associations of Pediatricians, Child Nurses, Day Care and
Kindergarten Teachers, the Parent-Teacher Organization…»
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Σε δεθαεηία ηνπ 1990, εθδφζεθε κηα αλαζθφπεζε ηεο νπεδηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηεο πνπ αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλα ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ζηελ
αζθάιεηα ηνπο. ηε λνκνζεζία ζπζηήλεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
παηδηψλ, ν νπνίνο κπνξνχζε λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά ζρεηηθά εχθνια ζε πνιιά
θαηαζηήκαηα ηεο ρψξαο. Σν πην γλσζηφ ηφηε θαηάζηεκα ήηαλ ηεο εηαηξείαο “Akta” πνπ
κεηαθξάδεηαη σο “Πξφζερε”. Ζ εηαηξεία απηή εκπνξεπφηαλ πιηθά αζθαιείαο θαη ήηαλ ε
κεγαιχηεξε παξαγσγφο ζε παηδηθά θξάλε ζηε Δπξψπε. ηε νπεδία, επίζεο, ήηαλ εχθνιν
λα λνηθηάζεη θάπνηνο εμνπιηζκφ αζθαιείαο αλ δελ κπνξνχζε λα ηνλ αγνξάζεη. Γηα
παξάδεηγκα, θαηά ηελ πεξίνδν δηαθνπψλ, νηθνγέλεηεο κπνξνχζαλ λα λνηθηάζνπλ ζσζίβηα
γηιέθα, παηδηθά θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ θαη άιια πιηθά αζθαιείαο απφ ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα πξαηήξηα θαπζίκσλ. ηα πεξηζζφηεξα
ζπκβνχιηα θνκεηεηψλ ηεο νπεδίαο, πξνσζνχληαη ελέξγεηεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ.

Παξάιιειεο ελέξγεηεο αλαπηχζζνληαη θαη απφ ζνπεδηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κε
απνηέιεζκα κέζα ζε έλα ρξφλν λα έρνπλ αγνξαζηεί 75.000 παηδηθά θαζίζκαηα
απηνθηλήηνπ, ελψ ηνλ ίδην ρξφλν νη γελλήζεηο ζηε νπεδία ήηαλ ιίγν ιηγφηεξν απφ
100.000.

ηε νπεδία, ζρεκαηίζηεθε κία δπλαηή θαιά ζρεδηαζκέλε θεληξηθή νξγάλσζε πνπ
πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο εζληθέο δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ κέζσ θαλαιηψλ – πνπ ππήξραλ ήδε – πξνο ηνπο πνιίηεο, ε
ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα επίηεπμε απηψλ ησλ δξάζεσλ.

Πξάγκαηη, ζε νξηζκέλεο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζπγθξνηήζεθαλ νκάδεο κειεηψλ απφ απινχο –
αιιά ελζνπζηψδεηο – αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζθνπφ είραλ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή αζθάιεηα, ζην δηθφ ηνπο νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ή ηε δηθή ηνπο
γεηηνληά. Πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο, ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: πσο είλαη ην
πεξηβάιινλ, πνηνη θίλδπλνη ππάξρνπλ ζην πξναχιην, ζην γήπεδν θαη ζην δξφκν πνπ νδεγεί
ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηα παηδηά
εθηφο απφ ηνπο „θιαζζηθνχο‟ θηλδχλνπο, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
επηθέξεη ε λενεηζεξρφκελε ηερλνινγία, ην έληνλν θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα, νη λέεο
ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ηα λέα αγξνηηθά κεραλήκαηα, ηα λέα ρεκηθά
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παξαζθεπάζκαηα (θάξκαθα, θπηνθάξκαθα, απνξξππαληηθά). Ζ ηζηνξία έρεη δείμεη φηη
δπζηπρψο ε ηερλνινγία θαηαθζάλεη πξψηα, θαηφπηλ θαη ζπλήζσο πνιχ αξγά θαηαθζάλνπλ
ηα κέηξα πξφιεςεο θαη νη θαλνληζκνί.

Οξηζκέλνη θίλδπλνη εμαιείθζεθαλ απφ ίδηεο πξνζπάζεηεο απηψλ ησλ νκάδσλ, άιινη
θίλδπλνη ήηαλ απαξαίηεην λα εμαιεηθζνχλ κέζσ παξέκβαζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Ο
Berfenstam (1994) ζπλερίδεη, ιέγνληαο φηη αλ θαη είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί ε
γξαθεηνθξαηία, παξφια απηά ππήξμε ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ θνηλνηηθέο θαη δεκνηηθέο
αξρέο, νη νπνίεο ζπλεδξίαδαλ απφ ην 1988 θάζε δεχηεξν ρξφλν σο ην 2000 (Skjönberg et
al. 2011). Οξίζηεθε έπεηηα ν εηδηθφο ηνπηθφο ζχκβνπινο γηα ηα ζέκαηα παηδηθήο
αζθάιεηαο. Ο ζχκβνπινο απηφο, βνήζεζε ζην ιεηηνπξγήζνπλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα θαη
απνηέιεζε ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ εζεινληηθήο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ησλ δεκνηηθψλ
αξρψλ.

Έξεπλεο έδεημαλ πσο νη εληαηηθέο θακπάληεο – ηφζν δηα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο, φζν θαη δηα ησλ νξγαληζκψλ εζεινληηθήο δξάζεο ππνθηλνχκελεο θπξίσο
κέζσ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο (Wall, 2014),

γηα ην ζέκα ηεο

πξφιεςεο ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, κείσζαλ ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.

Καηά ηνλ Wettergren θαη άιινπο (2016), ε νπεδία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε αλαθνξηθά κε
ην ζχζηεκα παηδηθήο πγείαο θαη ζε απηφ ζπλέβαιαλ πνιινί παξάγνληεο, φπσο ε
καθξφρξνλε ηζηνξία ηεο ρψξαο δίρσο πνιέκνπο, ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία θαη ην
λνκηθφ ζχζηεκα, φπνπ δελ επηδέρεηαη ηε δηαθζνξά. Ζ ρψξα απηή δηαηήξεζε νπδέηεξε
ζηάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν παγθφζκησλ πνιέκσλ, ζεκείσζε ζηαζεξή νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 θαη πνιχ ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο. Όια
ηα παξαπάλσ, ηεο επέηξεςαλ λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε
δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε δνκέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζε θνηλσληθή αζθάιηζε
θαη γνληθά επηδφκαηα, ζε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο γηα φινπο ηνπο αζζελείο,
αλεμαξηήησο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζε δσξεάλ ηαηξηθή θαη
νδνληηαηξηθή θξνληίδα ζε παηδηά θαη εθήβνπο, θαη επηθεληξψζεθε ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ
πξνψζεζε ηεο πγείαο.
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Σν 1990 έξεπλα , ησλ Ekman θαη Welander (1991), έρεη δείμεη ηελ ηάζε ηεο ρψξαο λα
πξνσζεί ηελ αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ κέζσ πξφιεςεο αηπρεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ
θξάλνπο, αθνχ ην θξάλνο πξνιακβάλεη ή κεηψλεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ θαη ε επέλδπζε ζηελ
αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ αμίδεη ην θφζηνο.

Σν έηνο 1997 ε νπεδία πινπνίεζε ην ζρέδην «Vision Zero» κε ζθνπφ λα εμαιείςεη ηνπο
ηξαπκαηηζκνχο θαη ηνπο ζαλάηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξνραία αηπρήκαηα. Ζ ρψξα έρεη
θαηαηαρζεί ζηελ πςειφηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε ηνπο αζθαιέζηεξνπο δξφκνπο ην
2015 θαη δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, γηα ην ιφγν απηφ εδψ θαη
ζαξάληα ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά παηδηθά θαζίζκαηα ζηα απηνθίλεηα, ε πιάηε ησλ
νπνίσλ εθάπηεηαη ζηελ πίζσ κεξηά ηεο πιάηεο ησλ κπξνζηηλψλ θαζηζκάησλ, δειαδή πνπ
έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα πίζσ25.

Σν έηνο 2012, ζηελ Έθζεζε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία ηεο νπεδίαο, ν Hjern (2012) αλαθέξεη
πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλάησλ απφ παηδηθά αηπρήκαηα εμαθνινπζνχλ λα
πξνέξρνληαη απφ ηξνραία θαη απφ πληγκνχο. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,
πξνέθπςε επίζεο πσο ηα παηδηθά αηπρήκαηα δηαθέξνπλ αλάινγα ηελ ειηθία, ηελ πεξηνρή
πνπ θαηνηθνχλ θαη ηελ θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Σα παηδηά κηθξήο ειηθίαο,
ηα νπνία κεγαιψλνπλ ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, λνζειεχνληαη ζπρλφηεξα γηα
αηπρήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δειεηεξηάζεηο θαη εγθαχκαηα, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ
κεγαιψλνπλ ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δλψ, κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά, πνπ
κεγαιψλνπλ ζε αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, λνζειεχνληαη εμαηηίαο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
Δπηπιένλ, κηθξά παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε λνηθνθπξηά κε λεαξήο ειηθίαο κεηέξα θαη ζε
λνηθνθπξηά ηα νπνία ιακβάλνπλ θνηλσληθφ επίδνκα, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα
λνζειεπηνχλ εμαηηίαο αηπρεκάησλ πνπ γίλνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπο. Παηδηά θαη λεαξά
άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε λνηθνθπξηά κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ status, δηαηξέρνπλ
κεγαιχηεξν θίλδπλν λα ηξαπκαηηζηνχλ ζε ηξνραίν ή απφ θάπνηα βίαηε επίζεζε.

ην ίδην έηνο, παξνπζηάζηεθαλ εθζέζεηο κε αλαθνξά ζηα παηδηθά αηπρήκαηα ηεο νπεδίαο
θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζσ ηεο „European Child Safety Alliance‟
θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο TACTICS, ζην νπνίν γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά παξαθάησ.

25 https://www.axkid.com/why-is-sweden-the-worlds-safest-for-protecting-children-in-traffic
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5.3. Σν TACTICS project

Ζ νξγάλσζε „European Child Safety Alliance26‟ ηδξχζεθε ην 2000 απφ κηα άιιε
θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ „RoSPA House27‟, θαη ζήκεξα
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ηε
UNICEF θαη πεξίπνπ 30 επξσπατθέο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη
ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζηελ Δπξψπε. Σν 2012, πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα
TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children‟s Safety) ζε 31
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ ην πξφγξακκα, έπξεπε
λα θαηαγξάςνπλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηθά αηπρήκαηα, λα ιάβνπλ κέηξα
πξφιεςεο θαη λα ηα εθαξκφζνπλ κε απψηεξν ζθνπφ ζηελ εμάιεηςε ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ.

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 22 εκθαλίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζαλάησλ απφ παηδηθά
αηπρήκαηα (αλά 100.000 θαηνίθνπο), αλά θχιν θαη αλά ειηθηαθή νκάδα, γηα ηα έηε
2008-2010 ζηε νπεδία28.

Πίλαθαο 23: Μέζνο φξνο ζαλάησλ απφ ηξαπκαηηζκνχο αλά 100.000 άηνκα ζηε νπεδία

Πεηοί
Επιβάτεσ και οδθγοί ςε
οχιματα
Οδθγοί ςε μοτοςικλζτεσ
Ποδθλάτεσ
Πνιγμοί
Πτώςεισ
Φωτιζσ, εγκαφματα
Δθλθτθριάςεισ
Πνιγμονι, αςφυξία

<1
1-4
1,15 0,45

Αγόρια
5-9
10-14
0,13
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60

0,52
0,26
0,00
0,65
0,00
0,27
0,00
0,00

0,30
0,00
0,15
0,90
0,15
0,30
0,00
0,15

0,51
0,37
0,13
0,38
0,26
0,00
0,12
0,00

15-19
<1
0,30 0,00
7,23
1,43
0,10
0,92
0,20
0,00
1,63
0,31

0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1,24
0,00
1,25

Κορίτςια
1-4
5-9 10-14
0,16 0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,16
0,00
0,00

0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00

0,14
0,00
0,14
0,14
0,00
0,66
0,00
0,00

Πεγή: WHO European Detailed Mortality Database (European Child Safety Alliance, Sweden‟s profile card)

26 https://www.childsafetyeurope.org/
27 The Royal Society for the Prevention of Accidents
28 https://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/sweden-country-profile.pdf

15-19
0,43
2,58
0,43
0,22
0,11
0,32
0,00
0,97
0,00
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Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ TACTICS project, απνδεηθλχεηαη φηη ε νπεδία έρεη ηζρπξέο
θαη ηθαλέο ππνδνκέο γηα λα ζεκειηψζεη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα ηεο. Όζνλ
αθνξά ζηα αηπρήκαηα πνπ εκπιέθνληαη παηδηά-πεδνί, ν εζληθφο λφκνο ζεσξεί θχξην έλνρν
ηνλ νδεγφ θαη θέξεη απηφο ην βάξνο απφδεημεο ηνπ αηπρήκαηνο.

Δπίζεο, ππάξρεη

ππνπξγείν κε εηδηθφ ηκήκα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πεδψλ, ελψ
παξάιιεια έρεη εγθξηζεί εζληθφ ζρέδην πξφιεςεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη
ρξνλνδηαγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ηνπο.

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ επηβαηψλ/νδεγψλ, ε νπεδία εθαξκφδεη
πιήξσο ην λφκν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο επηβάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ δψλε
αζθαιείαο θαη απαγνξεχεη ζε παηδηά λα νδεγνχλ νρήκαηα παληφο εδάθνπο φπσο είλαη ηα
ηξίηξνρα, ηεηξάηξνρα, ηχπνπ ATV. Σν εηδηθφ ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ επηβαίλνπλ ή νδεγνχλ νρήκαηα.
Πεξηζζφηεξεο είλαη νη δξάζεηο ηεο ρψξαο αλαθνξηθά κε ηα δίθπθια νρήκαηα, αθνχ ν
λφκνο: πεξηνξίδεη ην φξην ειηθίαο ηνπ λεαξνχ νδεγνχ κνηνζηθιέηαο, απαηηεί έλα ειάρηζην
φξην ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, πεξηνξίδεη ην φξην ειηθίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ
επηβαίλνπλ ζε κνηνζηθιέηεο, πεξηνξίδεη ην φξην ηαρχηεηαο ηνπο, επηβάιιεη ηε ρξήζε
θξάλνπο, ζέηεη φξηα ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι ζε λεαξνχο νδεγνχο θαη πξνσζεί ηελ
αζθάιεηα ηνπο κέζσ ηνπ εηδηθνχο ηκήκαηνο ηνπ ππνπξγείνπ ηεο ρψξαο. Σν ηκήκα απηφ
επηκειείηαη θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ πνπ πνδειαηνχλ, ελψ ν λφκνο ηεο ρψξαο
επηβάιεη ηε ρξήζε ηνπ θξάλνπο θαη γηα ηα παηδηά πνπ θάλνπλ πνδήιαην.

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζην λεξφ, ε νπεδία έρεη επελδχζεη ζηελ
εθπαίδεπζε, εηζάγνληαο σο ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα θνιχκβεζεο ζην ζρνιείν. Δζληθά
πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο ζε ζπίηηα πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχζνπλ
παηδηά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο, ελψ έρνπλ γίλεη θαη θακπάληεο απφ ηα εζληθά κέζα
ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνψζεζε κέηξσλ πξφιεςεο απφ πληγκφ.

Οη πηψζεηο ησλ παηδηψλ επηθέξνπλ ζπρλά ηξαπκαηηζκνχο, γηα ηελ πξφιεςε ησλ νπνίσλ ε
νπεδία εθαξκφδεη θαλφλεο γηα λα εμνπιηζηνχλ θαηάιιεια νη παηδηθέο ραξέο θαη λα
ηνπνζεηνχλ κε εηδηθά ηαπέηα πξνζγείσζεο πνπ αθνινπζνχλ πξφηππα αζθαιείαο. Δζληθφο
λφκνο απαηηεί αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ ηα παηδηά ζε φια ηα θηήξηα πνπ είλαη
πάλσ απφ έλαλ φξνθν, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ αηπρήκαηα – φπσο πηψζε απφ παξάζπξν,
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ηνπνζεηψληαο πξνζηαηεπηηθά παξαζχξσλ ή εηδηθέο θιεηδαξηέο. ε φια ηδησηηθά θαη
δεκφζηα θηίξηα, ππάξρεη θαλνληζκφο πνπ επηβάιεη ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ κπαιθνληψλ θαη
ζθαιψλ ψζηε λα απνηξέπεηαη ε πηψζε. Μέζσ εζληθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία εζηηάδνπλ
ζηελ εθπαίδεπζε ηεο πξφιεςεο, δηελεξγνχληαη θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο ζε νηθνγέλεηεο, θαη
φιν ην έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ην εηδηθφ ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ.

Γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ απφ δειεηεξηάζεηο, ζηε νπεδία ν λφκνο επηβάιεη εηδηθή
ζπζθεπαζία γηα θάξκαθα θαη απνξξππαληηθά. Υξεκαηνδνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θέληξα
δειεηεξηάζεσλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ην ππνπξγείν κε ην εμεηδηθεπκέλν ηκήκα
ηνπ ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ δειεηεξηάζεσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ.
Παξάιιεια

πινπνηνχληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη‟ νίθνλ εθπαίδεπζεο, ηφζν γηα

αηπρήκαηα απφ δειεηεξηάζεηο φζν θαη γηα αηπρήκαηα απφ εγθαχκαηα. Ζ ηειεπηαία
κάιηζηα εληζρχεηαη κε θακπάληεο θαη άιιεο δξάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ. Διέγρνληαη νη
πσιήζεηο ππξνηερλεκάησλ, επηβάιινληαη ζε θπθινθνξία νη αλαπηήξεο αληίζηαζεο ζηε
ρξήζε παηδηψλ θαη ε ρξήζε αληρλεπηψλ θαπλνχ ζε ηδησηηθά θαη ζε δεκφζηα θηίξηα.

Σν εμεηδηθεπκέλν ππνπξγείν ιακβάλεη κέηξα θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ απφ
πληγκνλή, πξαγκαηνπνηψληαο θακπάληεο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη‟ νίθνλ εθπαίδεπζεο. Με
λφκν απαγνξεχνληαη ηα θνξδφληα πεξίζθημεο ζε παηδηθά ξνχρα, επηβάιιεηαη ζε πξντφληα
λα θέξνπλ εηηθέηεο

κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνθπγή πληγκνλήο, αζθπμίαο ή

ζηξαγγαιηζκνχ, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο ζε κε αζθαιή γηα παηδηά
πξντφληα θαη νξίδνληαη κε θαλνληζκφ ηα ζηάληαξ γηα ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ παηδηθήο
θνχληαο/θξεβαηηνχ.

Ζ νπεδία δηαζέηεη κηα θπξίαξρε θξαηηθή ππεξεζία ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ εζληθφ
ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα παηδηψλ θαη εθήβσλ. Έρεη
νξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ
εθήβσλ αγγίδνληαο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηελ θπθινθνξία, ηελ εθπαίδεπζε, θαη
άιια. Δίλαη έλαο «εζληθφο δηακεζνιαβεηήο» κε εηδηθή επζχλε ηελ αζθάιεηα γηα ηα παηδηά.
Ο λφκνο ηεο ρψξαο πξνζηαηεχεη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ησλ λεαξψλ
εξγαδνκέλσλ, ελψ ππάξρεη εηδηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε
εζληθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ
εθήβσλ.
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Ζ ρψξα δηαζέηεη θπβεξλεηηθνχο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ζπιιέγνπλ
θαη ζπληνλίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ απφ αηπρήκαηα θαη
δεκνζηεχνπλ ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνπλ. Δθπνλνχληαη ηαθηηθά κειέηεο κε πιεξνθνξίεο
γηα ζαλάηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξαπκαηηζκνχο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, κε ζθνπφ λα
δηεξεπλεζεί ν θίλδπλνο ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ θαη λα ζπλδεζνχλ απηά ηα
ζαλάζηκα αηπρήκαηα κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε θαηνηθία ζηελ χπαηζξν ή ζηελ πφιε, ε ρξήζε
λαξθσηηθψλ, νηλνπλεχκαηνο θαη άιια. ηε νπεδία, ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία ζε
εζληθφ επίπεδν απφ αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ζ ρψξα δηαζέηεη
επίζεο, εζληθφ κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ ηαρεία
αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ.

Σν δίθηπν θαη νη δνκέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε νπεδία δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθπαίδεπζε γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο. Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο απφ αηχρεκα. Δίλαη
ππνρξεσηηθή ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, γηα ην ιφγν απηφ θαη
πινπνηνχληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ιακβάλνληαο
ππφςε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ – πεξίπνπ 36.000 παηδηά - λνζειεχεηαη ζηα
λνζνθνκεία ηεο ρψξαο απφ ηξαπκαηηζκνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηά ηε ζρνιηθή εκέξα
(Gyllencreutz et al. 2018), έρνπλ εληαρζεί ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, καζήκαηα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ αιιά θαη καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε
απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη θαζέλαο γηα λα πξναζπίζεη θαη λα δηαθπιάμεη
ηε δσήο ηνπ θαη ηε δσή ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ.

Σα παξαπάλσ είλαη κηα ζεηξά απφ κέηξα πνπ ιακβάλεη ε νπεδία γηα ηελ πξφιεςε ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Όπσο ε νπεδία, έηζη θαη θάζε ρψξα – ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ,
θνηλνηηθφ αιιά θαη δεκνηηθφ επίπεδν - ιακβάλεη ηα δηθά ηεο κέηξα πξφιεςεο, ηα νπνία
είλαη άιινηε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επαξθή θαη άιινηε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
ηθαλνπνηεηηθά. Δπίζεο, εθηφο απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ππάξρνπλ Με Κπβεξλεηηθνί θνξείο κε
δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ φπσο ε

ΚΔΠΠΑ, ε Save the

Children, ε Child Accident Prevention Trust, ην Royal Society of Prevention of Accidents,
ε UNICEF, ε Action Aid θαη πνιινί άιινη. Γηα ηα κέηξα πξφιεςεο παηδηθψλ αηπρεκάησλ,
ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
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European Child Safety Alliance έρνπλ θάλεη έξεπλα θαη έρνπλ δεκνζηεχζεη ζρεηηθή
έθζεζε. Ηδησηηθνί θνξείο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο,
δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζηελ πξφιεςε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, φπσο νη Volvo,
Titan, Akta θαη άιιεο.

5.4. Σα κέηξα πξόιεςεο

Σα κέηξα πξφιεςεο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δξψλησλ θαη δξάζεσλ. Απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο θαη θπβεξλήζεηο, απφ θνηλνηηθνχο θαη δεκνηηθνχο θνξείο,

απφ κε

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην,
παξνπζηάζηεθαλ ηα ελληά βαζηθά είδε παηδηθψλ αηπρεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ ζε παηδηά-πεδνχο, ζε παηδηά πνπ επηβαίλνπλ ή νδεγνχλ κεραλνθίλεηα
νρήκαηα, ζε παηδηά πνπ νδεγνχλ κνηνζηθιέηεο ή πνδήιαην, αιιά θαη αηπρήκαηα πνπ
κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ πηψζε, πληγκφ, δειεηεξίαζε, έγθαπκα θαη πληγκνλή/αζθπμία.
ην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα βαζηθά, θαζεκεξηλά κέηξα πξφιεςεο
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ θπζηθά άηνκα – ηδηψηεο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ.

5.4.1. Σα κέηξα πξόιεςεο από αηπρήκαηα ζε παηδηά-πεδνύο

Σα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ζε παηδηά πεδνχο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηαδξνκή απφ ην ζπίηη
ζην ζρνιείν θαη αληίζηξνθα (Κέληξν Έξεπλαο θαη Πξφιεςεο Παηδηθψλ Αηπρεκάησλ
(ΚΔΠΠΑ) ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελψλ). Σα παηδηά έρνπλ κηθξφηεξν νπηηθφ πεδίν απφ
ηνπο κεγάινπο, δειαδή πξέπεη ην απηνθίλεην λα έξζεη αξθεηά θνληά γηα λα ην δνπλ, ηδίσο
φηαλ έξρεηαη απφ ηα πιάγηα. Αθνχλε κελ, αιιά δχζθνια θαηαιαβαίλνπλ απφ πνπ έξρεηαη ν
ζφξπβνο ψζηε λα πξνθπιαρζνχλ. Καη ζπλήζσο ηα παηδηά είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε απηφ
πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, αδηαθνξψληαο γηα ηελ θπθινθνξία, γηα παξάδεηγκα φηαλ παίδνπλ
κπάια. Έηζη, νη νδεγνί πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη φηαλ δνχλε κπάια ζην δξφκν, λα
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θξελάξνπλ ακέζσο, γηαηί ζίγνπξα ζα αθνινπζήζεη έλα παηδί 29. Γηα λα απνθεπρζνχλ
αηπρήκαηα, ζα πξέπεη:

-

Οη γνλείο λα μππλνχλ λσξίο ηα παηδηά γηα ην ζρνιείν, ψζηε ηα παηδηά λα έρνπλ ηνλ
απαξαίηεην ρξφλν λα εηνηκαζηνχλ, κηαο θαη πνιιά αηπρήκαηα έρνπλ γίλεη ιφγσ
βηαζχλεο, αθνχ ε ηειεπηαία κεηψλεη ηελ πξνζνρή.

-

Θα πξέπεη, κέρξη ηελ ειηθία ησλ νρηψ ρξνλψλ, έλαο ελήιηθνο ζπλνδεχεη πάληα ηα
παηδηά ζην ζρνιείν, πηάλνληαο ηα απφ ην ρέξη θαη απφ ηε κέζα κεξηά ηνπ
πεδνδξνκίνπ, δηφηη ηα παηδηά είλαη αλψξηκα θαη παξνξκεηηθά. Σα παηδηά
κεγαιχηεξεο ειηθίαο, δειαδή απφ νρηψ έσο δψδεθα εηψλ, κεηά απφ εθπαίδεπζε,
ζα κπνξνχλ λα δηαζρίδνπλ κφλα ην δξφκν. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα βξνχλε ηελ πην
αζθαιή πνξεία κέρξη ην ζρνιείν θαη λα ζπλνδεχζνπλ ηηο πξψηεο κέξεο ηα παηδηά
ζην ζρνιείν επηζεκαίλνληαο ηα πην επηθίλδπλα ζεκεία, ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο
δηαβάζεσλ γηα πεδνχο θαη ζεβαζκνχ ζε θαλάξηα θαη ζήκαηα θπθινθνξίαο. Σν
ζσζηφ παξάδεηγκα, ζα ην δψζνπλ πξψηα νη ζπλνδνί-ελήιηθεο, εθφζνλ ηα παηδηά
καζαίλνπλ παξαηεξψληαο.

-

πληζηάηαη, ηα παηδηά λα θνξνχλ ξνχρα θαη λα θξαηνχλ ζαθίδηα κε έληνλα
ρξψκαηα, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηα απφ ηνπο νδεγνχο, ηδίσο ζην ζθνηάδη.

-

Σν έξγν ηνπ ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξφιεςε ησλ νδηθψλ
αηπρεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα γίλεη ζαθέο ζηα παηδηά λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ, αιιά θαη νη νδεγνί πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ
παξνπζία ηνπ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ30.

-

ηελ έμνδν ησλ ζρνιείσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα, ψζηε
ηα παηδηά λα κε κπνξνχλ λα βγνπλ απεπζείαο ζην δξφκν.

5.4.2. Σα κέηξα πξόιεςεο από αηπρήκαηα ζε παηδηά επηβάηεο/νδεγνύο

Σα κεγαιχηεξα παηδηά θαη έθεβνη πνπ κεηαθηλνχληαη κε νρήκαηα σο νδεγνί, είλαη
απαξαίηεην λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη ηθαλνί λα νδεγνχλ

29 φ.π.
30 https://www.in.gr/2010/09/10/health/health-news/prolipsi-kai-antimetwpisi-atyximatwn-sto-sxoleio-aples-symboylesgia-mathites-goneis-kai-ekpaideytikoys/
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κε λφκηκε άδεηα, ηεξψληαο ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Σα παηδηά σο επηβάηεο πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχλ δψλε αζθαιείαο είηε βξίζθνληαη ζην ζρνιηθφ ιεσθνξείν είηε ζε
ηδησηηθφ απηνθίλεην. Θα πξέπεη λα θάζνληαη ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ ηα
κηθξφηεξα παηδηά ζε εηδηθά θαζηζκαηάθηα 31. Σα παηδηά πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηελ ψξα πνπ
κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ ζηα νρήκαηα, λα βγαίλνπλ απφ ηδησηηθφ φρεκα κφλν απφ ηελ κεξηά
ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη εθφζνλ ην φρεκα έρεη ζηαζκεχζεη ζε αζθαιέο ζεκείν. Δπίζεο, φηαλ
επηβαίλνπλ ζην φρεκα, πνηέ δελ πξέπεη λα βγάδνπλ έμσ απφ ην παξάζπξν κέξνο ηνπ
ζψκαηφο ηνπο, δειαδή ην ρέξη ή ην θεθάιη ηνπο.

5.4.3. Σα κέηξα πξόιεςεο αηπρεκάησλ ζε παηδηά νδεγνύο κνηνζηθιέηαο

Αλ ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν κε κνηνζηθιέηα ή κνηνπνδήιαην, πξέπεη λα
γλσξίδνπλ φηη, εθφζνλ βγαίλνπλ ζην δξφκν κε ην δίθπθιφ ηνπο, έρνπλ ηηο ίδηεο
ππνρξεψζεηο κε ηα ππφινηπα νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα
θνξνχλ πάληα θξάλνο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζην
ζσκαηφηππφ ηνπο, θαζψο θαη λα γλσξίδνπλ θαιά θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο νδηθήο
θπθινθνξίαο. Σα δίθπθιά ηνπο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζσζηά εμνπιηζκέλα κε
θαζξέθηεο θαη θψηα, ψζηε λα θαίλνληαη ηηο βξαδηλέο ψξεο. Γηα λα θπθινθνξήζνπλ ζην
δξφκν κε κνηνπνδήιαην, πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
λα έρνπλ πξνκεζεπηεί ηελ λφκηκε άδεηα (Γθνπηζηβειάθεο Α., θνχξνπ Δ., 2013).

5.4.4. Σα κέηξα πξόιεςεο αηπρεκάησλ ζε παηδηά πνδειάηεο

Οη γνλείο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηε ρξήζε πνδειάηνπ αλάινγα κε: ηελ σξηκόηεηα ηνπ
παηδηνύ θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ δξόκσλ. Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ζε ισξίδεο
εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα ηελ απνθιεηζηηθή θπθινθνξία πνδειάησλ, αλ θαη δπζηπρψο
απηέο νη ισξίδεο δπζηπρψο σο επί ην πιείζηνλ δελ πθίζηαληαη.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αλαβάηεο πξέπεη λα εμνπιίζεη θαη ζπληεξήζεη ην πνδήιαηό ηνπ –
δειαδή, ηα πνδήιαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παιιόκελν άζπξν θσο κε κπαηαξία κπξνζηά
θαη παιιόκελν θόθθηλν θσο πίζσ θαη ηελ εκέξα, αληαλαθιαζηήξεο θίηξηλνπο ζηα πιάγηα
31 http://soste.gr/publications/SaveLives-GR.pdf
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(αθηίλεο, πεηάιηα), θόθθηλν αληαλαθιαζηήξα πίζσ (επηπιένλ ηνπ παιιόκελνπ θσηόο) θαη
άζπξν κπξνζηά (επηπιένλ ηνπ θαλνύ). Ο πνδειάηεο πξέπεη λα θνξά θξάλνο, θαηά
πξνηίκεζε άζπξνπ ρξώκαηνο γηα λα δηαθξίλεηαη θαη γηα λα κε δεζηαίλεηαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. Σα θξάλε πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηα επξσπατθώλ
πξνδηαγξαθώλ, λα ζπληεξνύληαη θαηάιιεια θαη λα αληηθαζηζηνύληαη πεξίπνπ θάζε πέληε
ρξόληα. Ο πνδειάηεο πξέπεη λα θνξάεη έγρξσκα αλνηθηά ξνύρα θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί όηη
είλαη ηζόηηκν κέινο ηεο ηξνραίαο θίλεζεο κε δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο.

5.4.5. Σα κέηξα πξόιεςεο από πληγκό

Οη γνλείο πξέπεη λα επηβιέπνπλ ηα κηθξά παηδηά φηαλ βξίζθνληαη θνληά ή κέζα ζηε
ζάιαζζα ζπλερψο, θαζψο ην κνηξαίν κπνξεί λα ζπκβεί αλά πάζα ζηηγκή ζηα ξερά. Γηα
απηφ, νη ελήιηθεο πξέπεη λα θνιπκπνχλ πάληα καδί κε ηα παηδηά. Να απνθεχγνπλ ηηο
βνπηηέο. Να θνιπκπνχλ ζε ξερά λεξά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπζθεπέο
επίπιεπζεο. Γελ πξέπεη λα θνιπκπνχλ αλ δελ πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο απφ ην
γεχκα. Δπίζεο, δελ πξέπεη κπαίλνπλ ζηελ ζάιαζζα αλ ππάξρνπλ κεγάια θχκαηα ή
ξεχκαηα. Σα κεγαιχηεξα παηδηά δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα θάλνπλ
επίδεημε ησλ δπλάκεσλ ηνπο ζε άιινπο θαη λα παίδνπλ επηθίλδπλα παηρλίδηα ζηε ζάιαζζα
πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αηνκηθή ηνπο αζθάιεηα ή ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ. Σέινο, ζα
πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ηα παηδηά λα κάζνπλ θνιχκπη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα.32

5.4.6. Σα κέηξα πξόιεςεο από πηώζεηο

Οη γνλείο πξέπεη λα ηνπνζεηνύλ πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα ζε αιιαμηέξεο θαη ζηα
παηδηθά θξεβαηάθηα. Γελ ζπληζηάηαη ε παηδηθή ζηξάηα, δηόηη επζύλεηαη γηα αξθεηά
αηπρήκαηα. Γελ ζπληζηάηαη ηα θξεβάηηα ηύπνπ θνπθέηαο γηα παηδηά θάησ ησλ έμη εηώλ.
ηα παηδηθά θαξεθιάθηα θαη θαξνηζάθηα, ηα παηδηά πνπ θάζνληαη πξέπεη λα είλαη δεκέλα
κε ηελ εηδηθή δώλε. Σν πάησκα δελ πξέπεη λα είλαη γπαιηζηεξό, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ
απόηνκεο ζθάιεο, κάιηζηα ζηηο ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ εηδηθέο πόξηεο
αζθαιείαο ζην ςειόηεξν θαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπο. Πξέπεη λα αζθαιίδνληαη
επίζεο, ηα παξάζπξα θαη ε εμσηεξηθή πόξηα, όπσο επίζεο ηα κπαιθόληα κε πξνεθηάζεηο
32 https://www.iatronet.gr/ygeia/a-voitheies/article/46520/pnigmos-i-isyxia-einai-anisyxitiko-simadi.html
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ζηα θάγθεια. Από ηα παξάζπξα θαη ηα κπαιθόληα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη γιάζηξεο
θαη άιια αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηα παηδηά ζαλ ζθαιάθη. ην
κπάλην πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη αληηνιηζζεηηθά ραιηά αζθαιείαο, θαη ηέινο νη δηάδξνκνη
ηνπ ζπηηηνύ πξέπεη λα θσηίδνληαη επαξθώο ηε λύρηα33.

5.4.7. Σα κέηξα πξόιεςεο από δειεηεξηάζεηο

Οη γνλείο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηα θάξκαθα ζε εηδηθό θαξκαθείν ζε ςειό ζεκείν ώζηε λα
κε ηα θηάλνπλ ηα παηδηά. ην παηδί πξέπεη λα εμεγεζεί, εθόζνλ έξζεη ζηελ θαηάιιειε
ειηθία, όηη ην θάξκαθν ην παίξλεη γηα λα γίλεη θαιά από ηε ζπγθεθξηκέλε κόλν αζζέλεηα
θαη κόλν όηαλ ην ζπζηήλεη ν γηαηξόο. Γελ ρνξεγνύληαη ζε παηδηά θάξκαθα ρσξίο ηαηξηθή
ζπληαγή. Πξέπεη λα δίλεηαη ε ζσζηή δόζε θαη αθνύ έρνπλ δηαβαζηεί νη νδεγίεο. Σν
θάξκαθν, πξέπεη λα ηνληζηεί, όηη ζα δίλεηαη πάληα από θάπνην κεγάιν θαη όηη δελ ην
παίξλεη πνηέ κόλν ηνπ ην παηδί. Γελ πξέπεη επίζεο, λα ζπλδέεηαη ην θάξκαθν κε θάπνην
γιύθηζκα ή θξνύην, γηα λα κε ζπγρέεηαη ζην κπαιό ηνπ παηδηνύ ν ξόινο ηνπ θαξκάθνπ.
ύκθσλα κε ηελ γηαηξό Παηνύλε Κσλζηαληίλα34, δελ πξέπεη νη ελήιηθεο λα παίξλνπλ ην
θάξκαθό ηνπο κπξνζηά ην παηδί, επεηδή ε ηδηόηεηα ηεο κίκεζεο είλαη εμαηξεηηθά
αλεπηπγκέλε. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο πσο, ζε άδεηα κπνπθάιηα δελ επηηξέπεηαη λα βάδεη
θαλείο, άιιν θάξκαθν από απηό πνπ αλαγξάθεη ε εηηθέηα ηνπ.

Οη ελήιηθεο πξέπεη λα απνκαθξύλνπλ όια ηα είδε θαζαξηζκνύ θαη εληνκνθηόλα, ώζηε λα
κελ είλαη πξνζηηά από παηδηά. Σν νηλόπλεπκα θαη ηα πνηά πξέπεη λα είλαη θιεηδσκέλα ζε
ληνπιάπηα. Σα ηζηγάξα επίζεο, πξέπεη λα είλαη καθξηά από παηδηά. Απαγνξεύεηαη ε
πνιύσξε ιεηηνπξγία από καγθάιηα θαη ζεξκάζηξεο πγξαεξίνπ ή πεηξειαίνπ ζε θιεηζηνύο
ρώξνπο, ηδίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ. Δλώ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εκθαλέο
ζεκείν ν ηειεθσληθόο αξηζκόο ηνπ Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ 210.7793777.

33 https://www.ebdomi.com/images/stories/articles2013/atyxhmata-mesa-spiti.pdf
34 https://www.ebdomi.com/images/stories/articles2013/atyxhmata-mesa-spiti.pdf
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5.4.8. Σα κέηξα πξόιεςεο από εγθαύκαηα

Οη ελήιηθεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ, θαζώο θαη
ππξνζβεζηήξα ζε πξνζηηό ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη άζθνπεο θηλήζεηο
ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ κε θιηηδάληα δεζηώλ ξνθεκάησλ, λα απνκαθξύλνληαη ζπίξηα θαη
αλαπηήξεο από ζεκεία πνπ κπνξεί λα αγγίμνπλ παηδηά, λα κελ κέλνπλ ζε ζηαρηνδνρεία
αλακκέλα ηζηγάξα. Οη εζηίεο ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο ζα πξέπεη λα είλαη είηε θιεηζηέο είηε
θαιπκκέλεο όηαλ είλαη αλακκέλεο θαη ην ζίδεξν ζηδεξώκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη
εθηεζεηκέλν. Όηαλ πξνεηνηκάδεηαη ην λεξό γηα ην κπάλην ηνπ παηδηνύ, πξέπεη λα ειέγρεηαη
νξζά ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. Σέινο, ρεκηθέο θαη θαπζηηθέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα
ζπίηηα, ζα πξέπεη λα θιεηδώλνληαη ζε ληνπιάπηα 35.

5.4.9. Σα κέηξα πξόιεςεο από αζθπμία/πληγκνλή

Οη γνλείο πξέπεη λα κελ αθήλνπλ εθηεζεηκέλα κηθξά αληηθείκελα, κπαηαξίεο ή ηξόθηκα ζε
κέξε όπνπ κπνξνύλ λα βξνπλ κηθξά παηδηά. Σα παηδηά πξέπεη λα παίδνπλ κε παηρλίδηα ηα
νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθάζηνηε ειηθία 36. Δπηβάιιεηαη λα απνκαθξύλνληαη ηα
πνιύ κεγάια θαη καιαθά καμηιάξηα, νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο ηηο νπνίεο κπνξεί θνξέζνπλ ηα
παηδηά ζην θεθάιη παίδνληαο, αιιά θαη ηα θνξδόληα, νη θνξδέιεο ή ν ζπάγθνο δηόηη θαζώο
παίδνπλ ηα παηδηά κπνξεί λα ηπιηρηνύλ ζην ιαηκό ηνπο. Απαηηείηαη κηα ελδειερήο
επηζεώξεζε ζην θξεβάηη, ην δσκάηην θαη ηα παηρλίδηα ηνπ παηδηνύ γηα λα απνθεπρζεί
θίλδπλνο αζθπμίαο, ζηξαγγαιηζκνύ ή πληγκνλήο37.

5.5. πκπεξάζκαηα

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη, φηη απιέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ
επίβιεςε ησλ γνληψλ, κπνξνχλ λα απνβνχλ ζσηήξηεο γηα ηε δσή πνιιψλ παηδηψλ. Ναη κελ,

35 Ό.π.
36 Ό.π.
37 https://www.iatronet.gr/ygeia/a-voitheies/article/284/30-odigies-gia-tin-prolipsi-twn-paidikwn-atyximatwn.html
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γίλνληαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηα παηδηθά αηπρήκαηα, θαη ηα απνηειέζκαηα ίζσο νδεγνχλ ζε
λέεο απνθαιχςεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ζπζηήζνπλ κηα ζεηξά απφ κέηξα
πξφιεςεο, φκσο ηα κέηξα απηά δε ζα είλαη πνηέ απφ κφλα ηνπο αξθεηά. Γηφηη, ε πξόιεςε
δελ είλαη κόλν ηερλνθξαηηθό ζέκα. Δίλαη θπξίσο ζέκα ηξφπνπ ζθέςεο θαη δσήο. Όηαλ
ζπκβαίλεη έλα αηχρεκα, δελ επζχλεηαη έλαο κφλν παξάγνληαο, αιιά ε ζπληζηακέλε
δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Ζ πην βαζηθή αηηία αηπρεκάησλ είλαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά38
θαη ε πξνεγνχκελε αλαθνξά ζηα ζηνηρεηψδε κέηξα πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, βαζίδεηαη ζ‟ απηή ηε θηινζνθία ηεο πξφιεςεο.

38 http://www.titan.gr/UserFiles/File/media_kit/perissoteri_asfaleia_sxoleio2016.pdf
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε ελ ζπληνκία ην πξφβιεκα ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Αξρηθά, δφζεθαλ νη νξηζκνί ηνπ αηπρήκαηνο θαη αλαπηχρζεθαλ ηα
είδε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Καηφπηλ, παξαηέζεθαλ ζηνηρεία γηα είθνζη έμη ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία αθνξνχζαλ ζε ζαλάηνπο – αλά θχιν- παηδηψλ θαη λέσλ
αηφκσλ σο είθνζη ηεζζάξσλ εηψλ. Οη ζάλαηνη εθθξάδνληαλ ζε πνζνζηφ παηδηψλ πνπ
έραζαλ ηε δσή ηνπο απφ αηχρεκα, αλά 100.000 θαηνίθνπο. Απφ ηνπο πίλαθεο κπνξεί λα
δηαθξίλεη θαλείο φηη νη ρψξεο κε ηα πεξηζζφηεξα παηδηθά αηπρήκαηα, ηφζν ζε πιήζνο
ζπκάησλ, φζν θαη αλά είδνο παηδηθνχ αηπρήκαηνο, απνηεινχλ νη: Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία,
ε Βνπιγαξία θαη ε Λεηνλία. Δλψ νη ρψξεο κε ην ρακειφηεξν πιήζνο ζπκάησλ απφ παηδηθά
αηπρεκάησλ, είλαη νη Οιιαλδία, νπεδία, Γεξκαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην.

Απφ ηελ απιή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη φηη ζηηο ρψξεο κε ρακειφηεξν
νηθνλνκηθφ status, ππάξρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηθψλ ζπκάησλ, ελψ αληίζεηα, ρψξεο
κε νηθνλνκηθή επξσζηία παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά παηδηθψλ ζαλάησλ απφ αηχρεκα.
ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία γίλνληαη ζπρλά αλαθνξέο ζηε ζρέζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ κηαο ρψξαο θαη ζην κέγεζνο ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Με αθνξκή
απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή λα απνδεηρζεί
θαηά πφζν νξηζκέλνη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί δείθηεο, επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ησλ
παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζε κηα ρψξα.

Δπηιέρζεθαλ νη ηέζζεξηο δείθηεο: ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην πνζνζηφ επηζθάιεηαο
θηψρεηαο, ην πνζνζηφ αηφκσλ κηαο ρψξαο κε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην
πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κηαο ρψξαο κε εμαξηψκελα ηέθλα. Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο
ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαη κε ηε ζρεηηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ παθέηνπ SPSS
ζηφρνο ήηαλ λα δηαθαλεί αλ θάπνηνο δείθηεο επεξεάδεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή,
δειαδή ηνλ αξηζκφ αηπρεκάησλ.

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε ζε θάπνην βαζκφ φηη φζν απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
καο ρψξαο ηφζν ζα κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, αλ θαη ε ζρέζε απηή
έρεη κηθξή ζεκαληηθφηεηα, δειαδή δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη ρψξεο κε πςειφ
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θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζα έρνπλ θαηά αλάγθε θαη ρακειφηεξα πνζνζηά παηδηθψλ
αηπρεκάησλ. Αληίζεηα, ρψξεο κε πςειφ πνζνζηφ επηζθάιεηαο θηψρεηαο, ζπλήζσο
παξνπζηάδνπλ θαη πςειφ πνζνζηφ παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Δπίζεο, επλφεην είλαη πσο κηα
ρψξα πνπ έρεη πνιιά εμαξηψκελα παηδηά, ζα παξνπζηάδεη ινγηθά πεξηζζφηεξα παηδηθά
αηπρήκαηα, απφ κηα ρψξα φπνπ νη γνλείο δελ έρνπλ πνιιά παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, δελ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα
αηηηνινγήζνπλ απφιπηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ θαη ζηνπο επηιεγκέλνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Δλδερνκέλσο, ε
επηινγή άιισλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ λα εξκήλεπε θαιχηεξα ηε ζρέζε ηνπο κε
ην πιήζνο ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα ρψξα.

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ, αλαδείρζεθε ε νπεδία σο ε ρψξα κε ην
ρακειφηεξν πνζνζηφ (2,73%) παηδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γηα ην
ιφγν απηφ θξίζεθε ζθφπηκν, λα κειεηεζεί σο κηα μερσξηζηή πεξίπησζε. Ζ βηβιηνγξαθία
έδεημε πσο ε νπεδία φληαο κηα ρψξα πνπ δελ είρε εκπιαθεί ζε Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο,
έρηηδε δνκέο θαη θαηαζθεχαδε ππνδνκέο γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη έλα
πεξηβάιινλ φζν ην δπλαηφ πην θηιηθφ ζηα παηδηά. Καηέγξαςε ην πξφβιεκα ησλ παηδηθψλ
αηπρεκάησλ απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη έιαβε άκεζα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξίζεη ην πξφβιεκα ζηε ρψξα ηεο. Οη ελέξγεηεο αθνξνχζαλ ηφζν ζε πνιηηηθέο ηνπ
θξάηνπο θαη πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ θαη δήκσλ, φζν θαη ζε επίπεδν ηδησηψλ
θαη εζεινληηζκνχ.

Σέινο, επηζεκάλζεθαλ ηα πην ζεκαληηθά κέηξα πξφιεςεο γηα θάζε είδνο παηδηθνχ
αηπρήκαηνο, κε κεγαιχηεξν θαη βαξχλνληα ξφιν, απηφλ ηεο επίβιεςεο. Γηφηη, ηα παηδηά
φζν είλαη κηθξά, είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πεξίεξγα θαη δελ έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ αίζζεζε
ηνπ θηλδχλνπ, γηα απηφ θαη είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζηα αηπρήκαηα. Όζν κεγαιψλνπλ,
αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ, φκσο επεξεαζκέλα απφ άιινπο παξάγνληεο,
φπσο ε αλάγθε επίδεημεο, ε αληίδξαζε ζηνπο λφκνπο θαη ζηηο ζπκβνπιέο ησλ ελειίθσλ θαη
ε αλάγθε εθηφλσζεο ηεο αδξελαιίλεο θαη ε αλαδήηεζε ηεο πεξηπέηεηαο, εμαθνινπζνχλ λα
θηλδπλεχνπλ απφ αηπρήκαηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηθά απφ
κηθξή αθφκε ειηθία λα κάζνπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα κελ ηνλ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν.
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Ζ πξφιεςε αηπρεκάησλ, αθνξά ζην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ζα πξέπεη λα
ελζσκαησζεί ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη, ηα
παηδηθά αηπρήκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνβιέςηκα θαη είλαη δπλαηφ λα πξνιεθζνχλ,
εθφζνλ εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο κε ην ζπλδπαζκφ ηξηψλ
πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δνθηκαζηεί επηηπρψο ζε άιιεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ε νπεδία:

“i. Ννκηθφ πιαίζην αζθαιείαο θαη πνιηηηθή δέζκεπζε εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο: Έρεη ηε
δπλαηφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ λα επεξεάδεη θαη λα
δηακνξθψλεη ζπλζήθεο αζθαινχο πεξηβάιινληνο θαη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο– ζηάζεηο
πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηα αηπρήκαηα.
Παξαδείγκαηα απνηεινχλ λφκνη θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε παηδηθψλ
θαζηζκάησλ απηνθηλήηνπ θαη θξάλνπο γηα ηελ πνδειαζία θαζψο θαη ε επηβνιή αλψηαησλ
νξίσλ ηαρχηεηαο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο.

ii. Δθπαίδεπζε εηδηθψλ θαη ελεκέξσζε θνηλνχ: Απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν, αθνχ
πξνζθέξεη ηφζν επαηζζεηνπνίεζε φζν θαη ηελ απαξαίηεηε γλψζε ψζηε έγθαηξα λα
αλαγλσξίδνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη λα εθαξκφδνληαη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά
κέηξα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ελεκέξσζε– εθπαίδεπζε ησλ δεπγαξηψλ πνπ
ζα γίλνπλ γνλείο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ θαζηζκάησλ αζθαιείαο
ηνπ απηνθηλήηνπ γηα θάζε κεηαθίλεζε ηνπ βξέθνπο, αθφκε θαη γηα ηελ πξψηε ηνπ «βφιηα»
απφ ην καηεπηήξην ζην ζπίηη.

iii. Σερλνινγηθέο – κεραληθέο παξεκβάζεηο: ηνρεχνπλ ζηελ παζεηηθή αζθάιεηα θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρεδηαζκφ ρψξσλ θαη αληηθεηκέλσλ κε θξηηήξην ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ή ηε κείσζε ηεο βιαπηηθήο ελέξγεηαο ζηελ νπνία
κπνξεί έλα άηνκν λα εθηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηπρήκαηνο. Σα κέηξα απηά
πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα, ηε ρξήζε κε εχθιεθησλ πθαζκάησλ γηα ην ξνπρηζκφ ησλ
παηδηψλ, ηε ρξήζε αληρλεπηψλ θαπλνχ, θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά πιηθά γηα ηελ θάιπςε
ησλ επηθαλεηψλ θαη εδάθνπο ζηηο παηδηθέο ραξέο, θαζψο θαη ρξήζε παηρληδηψλ ρσξίο κηθξά
ηκήκαηα πνπ κπνξεί λα απνζπαζηνχλ θαη λα πξνθαιέζνπλ πληγκνλή. ε ζπλδπαζκφ κε ηα
κέηξα ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο
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ζπκπεξηθνξάο, νη ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη ε εηζαγσγή ζηελ αγνξά αζθαιψλ
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ έρνπλ απνδψζεη ζεακαηηθά ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηα
παηδηά. Σα παξαδείγκαηα θαηαθφξπθεο κείσζεο ζαλαηεθφξσλ δειεηεξηάζεσλ κεηά ηελ
εηζαγσγή αζθαιψλ πσκάησλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηεο αζπηξίλεο θαη άιισλ θαξκαθεπηηθψλ
εηδψλ ή ε κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ πηψζεηο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηα
παξάζπξα πνιπθαηνηθηψλ ζηε ηγθαπνχξε είλαη πηα θιαζηθά.” (Έθζεζε ΚΔΔΛΠΝΟ,
2013).

πκπεξαζκαηηθά θαη ελ θαηαθιείδη, ε κείσζε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη εθηθηή ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 33% αλ αθνινπζεζνχλ ζηε ρψξα ηεο Διιάδαο ηα κέηξα πξφιεςεο
πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη ήδε νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ε Οιιαλδία θαη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην. Κάζε ρξφλν ζα κπνξνχζαλ λα ζσζνχλ ηνπιάρηζην εθαηφ παηδηά ειηθίαο 0-14
εηψλ, ηα νπνία ππήξμαλ ζχκαηα αηπρεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ εμαηηίαο έιιεηςεο
πξνζνρήο θαη θξνληίδαο ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, θνηλφηεηαο θαη πνιηηείαο. Σν Δζληθφ
ρέδην Γξάζεο ηεο Διιάδαο (2008) είρε ζηφρν ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη εηδηθψλ νκάδσλ, ηελ αλάπηπμε εζληθνχ
κεηξψνπ ηξαχκαηνο κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο
θαη ησλ αηηηψλ ηνπ, ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ γηα πξσηνγελή πξφιεςε, ηελ ελίζρπζε
δξάζεσλ γηα ηε δηθηχσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα
μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο ζηε γλψζε. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ε νπεδία έρεη ήδε ιάβεη
ηα αλσηέξσ κέηξα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 αθφκε, απνδεηθλχεηαη δπζηπρψο φηη ε
Διιάδα πζηεξεί ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο παηδηθψλ αηπρεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ
επηηάζζεη ηελ άκεζε αλάγθε λα εληαηηθνπνηεζνχλ ηα κέηξα πξφιεςεο απφ ηελ πνιηηεία,
λα εληζρπζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ην ζπλάλζξσπν θαη δε γηα ην παηδί, λα
«εθπαηδεπηνχλ» νη γνλείο ζην ξφιν ηεο επίβιεςεο.
ε κειινληηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί μερσξηζηά ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο,
φζνλ αθνξά ζηε δξάζε ησλ θνξέσλ ηεο θαη ζηελ πξφνδν πνπ ζα έρεη θάλεη ελδερνκέλσο ε
ρψξα, γηα λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξνπο επηπρηζκέλνπο αλζξψπνπο θαη πεξηζζφηεξα
επηπρηζκέλα παηδηά, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ παηδηθψλ αηπρεκάησλ, ζηελ
επηθξάηεηα ηεο.
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