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PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJAMA 

KADA JE UGROŽENO ZDRAVLJE DJETETA 

 

1. Odgojitelj pruža prvu pomoć na mjestu događaja 

- U slučaju teže ozljede odgojitelj odmah poziva hitnu pomoć i postupa prema 

njihovim uputama 

- Odgojitelj je uz dijete, ne napušta ga, prati stanje djeteta i umiruje ga 

- Drugu djecu umiruje, objašnjava im što se dogodilo i udaljava ih s mjesta događaja – 

krv, standardne mjere zaštite. 

 

2. Odgojitelj obavještava prvu odraslu osobu (kolegicu iz susjedne sobe, tehničko 

osoblje, prisutne roditelje) što se dogodilo, koga treba informirati i tražiti pomoć. 

 

3. Osoba koja je primila informaciju obavještava 

- zdravstvenog voditelja ili 

- poziva hitnu pomoć 194 ili 112 

- informira ravnateljicu o događaju i poduzetim mjerama. 

 

4. Zdravstveni voditelj procjenjuje stanje djeteta  

• ako se pomoć djetetu može pružiti u vrtiću – odgojitelj i zdravstveni 



voditelj pružaju pomoć 

• ili poziva hitnu pomoć. 

Ozlijeđenom djetetu ne davati ništa jesti i piti. 

 

1.  U slučaju da stanje zahtijeva medicinsku obradu izvan vrtića zdravstveni voditelj 

uzima zdravstveni karton djeteta, poziva se taxi i odlazi s djetetom u medicinsku 

ustanovu. 

Ukoliko nema zdravstvenog voditelja u pratnji djeteta ide odgojitelj. 

2. Prije odlaska djeteta u bilo koju zdravstvenu ustanovu zdravstveni voditelj ili odgojitelj 

obavještava roditelje što se dogodilo, kada, kako smo zbrinuli dijete, kuda idemo, 

kamo odmah treba doći roditelj. 

 

3. Ravnateljica organizira rad u novonastalim uvjetima ili imenuje osobu koja će 

organizirati rad. 

 

4. U zdravstvenoj ustanovi osobe koje su u pratnji djeteta čekaju roditelja i ostaju s 

njim dok dijete nije zbrinuto. 

 

5. Odgojitelj po povratku iz zdravstvene ustanove ili nakon smjene piše bilješku u 

dnevna zapažanja i izjavu o ozljedi djeteta. Izjava mora sadržavati: ime i prezime 

djeteta, vrstu ozljede, vrijeme ozljede, mjesto ozljede i poduzete mjere zbrinjavanja. 

 

6. Odgojitelj sljedeći dan telefonski kontaktiraju roditelje i informiraju  se o 

zdravstvenom stanju djeteta. 

 

 

Ravnateljica: 

           Đurđica Planinac 

 

 


