Zahajovací konference
Program CZ11 Public Health Inititatives
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Předdefinovaný projekt:
Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí
a podpory bezpečnosti pro děti na pracovištích žadatele a partnerů projektu

Rozdělení do tří oblastí:
dětské úrazy,
násilí na dětech
a bezpečné prostředí
Aktivity na národní , regionální a lokální úrovni
Hlavní kancelář a a dvě partnerská centra s
nezbytným vybavením a komunikační technologií
Metodiky zaměřené na primární a sekundární
prevenci

Partneři
předložený
FakultníProjekt
nemocnice
v Motole

ke schválení v rámci finančního
mechanismu Norska II
UK 3 lékařská fakulta,Ústav zdraví
a mládeže
v dětí
rámci
ČR
Fakultní nemocnice v Brně,Centrum prevence dětských úrazů
Norwegian Safety Forum
Podpořena bude systematická preventivní činnost, jejímž cílem je snížení
počtu i mortality úrazů a násilí v dětském věku, a to na úrovni národního
centra.

Fakultní nemocnice v Motole

UK – 3. lékařská fakulta

Fakultní nemocnice Brno

•Plně vybavené a funkční národní centrum pro koordinaci preventivních aktivit
v oblasti prevence úrazů a násilí u dětí na národní, regionální a lokální úrovni s
komunikačními kanály směrem k odborné i široké veřejnosti.
Vytvořené nástroje prevence
• 7 metodik prevence zaměřených na nejčastější a nejvážnější úrazy a násilí
na dětech
• animované klipy,
• videohra k prevenci sebepoškozování
• 2 PC interaktivní hry obecné prevence úrazů
• webové stránky zajistí přenos informací jak směrem k odborníkům
v prevenci tak i veřejnosti.
•Předpokládaný konečný výsledek projektu je snížení počtu úrazů dětí a
mladistvých, násilí na dětech a podpora vytváření bezpečného prostředí pro
život dětí.

Strategie projektu
Fyzické vytvoření
jednotlivých
pracovišť NKC –
personální
zajištění,
infrastruktura
Zavedení do praxe s
podporou reklam a
využití vybudovaného
komunikačního kanálu

Vytvoření
komunikačních
kanálů

Vytvoření
oficiálního webu
NKC pro
uživatelské
prostředí
odborné a laické
a propagaci pro
veřejnost

Vytvoření metodik
prevence a jejich
ověření v praxi

Analytická a
edukační činnost

Úlohy národního centra
•Aktivizace
koordinovaných
preventivní kampaní

•Výsledek efektivní
snížení úrazů
o 5 % za 5 let

Každý z uvedených
partnerů připraví
přehled potencionálních
spolupracujících
organizací tak, aby byla
pokryta celá ČR a aby
při aktivizaci preventivní
kampaně byla oslovena
co největší část cílové
skupiny (děti a jejich
Očekávaným
konečným
rodiče).
výsledkem je plně
funkční Národní
koordinační centrum se
svými podřízenými
pracovišti (Centry),
s popisem metodiky
činnosti a připravenými
konkrétními
metodikami. Během
následujících pěti let se
očekává efektivní
snížení počtu dětských
úrazů o 5%.

Následně musí být
definován soubor
pravidelných a
mimořádných
preventivních aktivit
a nastavena jejich
evaluace rovněž
s využitím
Národního registru
dětských
úrazů
Pokud
budou
tyto
jednotlivé kroky
uskutečněny a
činnost všech tří
složek nastartována,
jejich další práce již
může být zahrnuta
do celé léčebně –
preventivní péče,
kterou poskytuje stát
a za kterou odpovídá
MZ ČR.

•Definování souboru
mimořádných
preventivních aktivit

•Koordinovaní 3
složek a zahrnutí do
komplexní léčebně
preventivní péče

Partneři a metodiky
• Metodika pro screening emocionálně traumatizovaných dětí
Centru • Metodika prevence násilí, online násilí a šikany ve školách
m
• Metodika včasné detekce dětí ohrožených násilím
prevenc • PC hra Prevence sebevražedného chování a záměrného poškozování dětí a adolescentů
e násilí
na
dětech
Centru • Metodika NKC
• Interaktivní hry pro různé věkové úrovně na téma Úraz
m
dětskýc • Metodika sekundární prevence
h úrazů • Metodika práce s veřejností a návrh výstupů
Brno
• Konzultace metodik
Norský • Výměnný pobyt
partner
• Metodika NKC
Koordin • Metodika primární prevence pro pediatry
ační
• Metodika Bezpečná škola
centru • Metodika prevence domácích úrazů
m
• Metodika prevence sportovních úrazů
Motol • Animované klipy pro nemocnice a školy
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Materiály pro prevenci v ordinacích pediatrů
Instruktáž a materiály pro děti a rodiče ošetřených dětí

• www.nkcpu.cz
• veronika.benesova@lfmotol.cuni.cz
• p.sulc@centrum.cz
• eva.vanickova@lf3.cuni.cz
• lplanka@seznam.cz

Děkuji za pozornost
Doc. MUDr. Veronika Benešová

