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“Európában a balesetek miatt több gyermek és serdülő hal meg, mint bármilyen más betegség 
következtében. Jelentősen javíthatjuk a helyzetet azzal, ha a bizonyítottan hatékony megelőzési eljárásokat 
alkalmazzuk.”  - erről beszélt John Dalli európai egészségbiztos, aki a gyermek és serdülő biztonság javítását az 
Európai Unió egyik prioritásának nevezte.  Ez a gondolat indította el és vezérelte mindvégig az Európai 
Gyermekbiztonsági Akcióterv programot (CSAP), amely idén októberben fejeződött be.  
 
A közös részvétel a gyermekbiztonsági akciótervezésben mint a résztvevő országok, mind pedig az európai 
közösség számára jelentős lépés a gyermekkori halálozás és szerzett fogyatékosság elsőszámú oka, a 
gyermekbalesetek megelőzésére.  
 
A most elkészült Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv program záró jelentése összefoglalja mindazokat az 
eredményeket, amelyeket a 26 résztvevő európai ország nemzeti szinten ért el a gyermekbalesetek számának és 
kedvezőtlen hatásainak csökkentése terén az alatt a hat év alatt, amióta a programba bekapcsolódtak. A jelentést 
a programot koordináló Európai Gyermekbiztonsági Szövetség (ECSA) a közelmúltban tette közzé. Ez a 
kezdeményezés abban segíti az országokat, hogy értékeljék gyermekbiztonsági helyzetüket, állítsanak össze 
olyan tervet, amivel a feltárt hiányosságok javíthatóak, és biztosítsák a tervek megvalósításának feltételeit.  
Jelenleg az európai az egyetlen olyan WHO régió, ahol az országok egymással együttműködve tervezik meg 
saját gyermekbiztonsági tevékenységüket. A gyermekbiztonsági akcióterv fejlesztést a WHO Gyermekbiztonsági 
Világjelentése valamint az Európai jelentés egyaránt ajánlja.  
 
A Gyermekbiztonsági Akcióterv Program eredményei közül talán a legfontosabbak, hogy 29 olyan országban 
készül vagy készült el gyermekbiztonsági akcióterv, ahol a program előtt nem kezdődött meg ilyen munka és a 
résztvevő 29 ország többsége egyetértett abban, hogy az európai kezdeményezés jelentősen javította a nemzeti 
szinten folyó munkát. Nemzeti szinten új együttműködési és irányítási rendszer alakult ki Svédországban és 
Norvégiában, ahol Gyermekbiztonsági Tanács alakult, valamint Csehországban és Finnországban, ahol multi-
szektoriális kormányzati tanács jött létre. Írországban a Gyermekbiztonsági értesítő és ország értékelő kártya 
eredményei hatására a balesetmegelőzés bekerült a népegészségügyi adatgyűjtési stratégiába. Spanyolországban 
az ország értékelővel azonos tartalmú regionális értékelést készítettek 17 régióban, ami a teljes népesség 
regionális balesetmegelőzési tervének feladatait segített meghatározni. Finnország átvette a Gyermekbizotnsági 
Akcióterv program „Jó gyakorlatok” gyűjteményének azt az ajánlását, hogy vízi járműveken nem elégséges a 
mentőmellény rendelkezésre állása, hanem azt viselni kell. Magyarország kidolgozta a Nemzeti Gyermek- és 
Ifjúságbiztonsági Akciótervet, ami a monitorozás egyik eszközéül a gyermekbiztonsági értesítőben 
szereplőt indikátorok használatát tervezi.  

 
 

Itthon a programot Dr. Páll Gabriella, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársa vezette, aki 
rámutatott: Magyarország 10 éves célja a halálos kimenetelű balesetek számának 30 százalékos csökkentése 
a 0-24 éves korosztályban.  
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