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Kancelář Brno - Zdravé město Magistrátu města Brna

Brněnské dny bez úrazů

Ve dnech 29. května – 9. června 2008 bude v Brně probíhat kampaň Brněnské dny bez úrazů. 
Kampaň, která je součástí celostátní kampaně Národní dny bez úrazů,  byla před devíti lety 
iniciována Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a FN 
Motol s cílem upozornit na závažnost problematiky úrazovosti a význam prevence při snižování 
počtu zranění. Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna připravila ve spolupráci 
s partnerskými organizacemi pro veřejnost 12-ti denní kampaň, jejímž cílem je informovat 
obyvatele, jak předcházet úrazům v dopravě, domácnosti, ve školách, při sportu apod.

Hlavním tématem letošní kampaně je zvýšení informovanosti o prevenci úrazů dětí a nejčastějších 
nehod před blížícími se prázdninami a v letních měsících jak při sportu, v přírodě na dětských 
táborech, tak i předcházení úrazů nejmenších dětí v domácnostech. Kancelář Brno-Zdravé město
připravila ve spolupráci s Centrem úrazové prevence UK a FN Motol informační kampaň pro rodiče 
a děti „Malý cyklista“. Plakáty a letáčky ve formě receptů budou v rámci kampaně distribuovány 
do ordinací všech brněnských pediatrů. 

Nemocnice Milosrdných bratří nabízí dvouhodinové školení pro veřejnost v oblasti resuscitační 
péče, které bude zaměřeno především na pomoc při srdečních příhodách, kdy je rozhodující včasná 
a účinná první pomoc. Praktická ukázka a  nácvik bude prováděn na moderních figurínách. 

Rodičům a především dětem a dětským kolektivům je určen rozsáhlý program „Rallye 20“, v rámci 
kterého budou otevřena všechna brněnská pracoviště Domu dětí a mládeže JUNIOR. Na 
jednotlivých pracovištích DDM Junior budou připravena zajímavá stanoviště s úkoly z oblasti 
dopravní prevence za účasti hasičů i policie. Další akce Brněnských dnů bez úrazů budou zaměřeny   
na nejmenší děti. Cílem akce „Medvídková nemocnice aneb medvídek měl úraz“  je zábavnou 
formou seznámit děti s  prostředím nemocnic a odbourat strach z lékařského ošetření. 



Akce „Non-stop bez úrazu“, kterou pořádá Centrum volného času Fantazie ve Slatina, je zaměřena 
na prevenci dětských úrazů doma, ve škole, na ulici i v přírodě. Program je určen pro žáky 1. stupně 
ZŠ. Cílem  akce je atraktivní  a zábavnou  formou naučit děti,  jak předcházet zraněním a  jak se 
zachovat  v případě  úrazu.  Součástí   programu   bude  i   canisterapie,   která obohatí   program 
o populární metody terapie, využívající pozitivního působení psa na zdraví člověka, jež se mohou 
uplatnit i v rehabilitační poúrazové praxi.

Program kampaně s přehledem všech akcí  je uveřejněn na internetové stránce 
www.zdravemesto.brno.cz
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