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STRUKTURA NKC 
 
 
• CÚP 2. LF UK a FN v Motole 

 
 
• Ústav zdraví dětí a mládeže 3. LF UK 
 
 
• Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 

FN v Brně 
 

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí 
a podpory bezpečnosti pro děti (NKC) 



PDP 2 

• Grant ve výši 15 260 234 Kč  

 

• Konečný příjemce: FN v Motole 

 

• Doba realizace: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2017 

 

• Norský partner: Norwegian Safety Forum 

 



Cíl projektu 

• Plně vybavené a funkční pracoviště pro 
koordinaci preventivních aktivit na národní, 
regionální a lokální úrovni s komunikačními 
kanály směrem k široké veřejnosti 

 

• Vytvoření nástrojů prevence za účelem snížení 
počtu úrazů a násilí na dětech  

 

 
 

 



Výstupy  

3. LF UK 

 
• Metodika pro screening emocionálně 

traumatizovaných dětí 

 

• Metodika prevence násilí, online násilí a 
šikany ve školách 

 

• Metodika včasné detekce dětí ohrožených 
násilím 

 

• Webová a mobilní aplikace „Prevence 
sebevražedného chování a záměrného 
poškozování dětí a adolescentů“ 

 

FN v Brně 
 

 

• Metodika sekundární prevence 

 

• Metodika práce s veřejností 

 

• Webová a mobilní aplikace na téma dětské 
úrazy 

 



Výstupy NKC 

 

• Metodika činnosti NKC  

 

• Metodika primární 
prevence pro PLDD 

 

• Metodika bezpečná škola 

 

• Metodika prevence 
domácích úrazů 

 

 

• Metodika prevence 
sportovních úrazů 

 

• Animované klipy 

 

• Webové stránky  

 

• Stavební úpravy  



Norwegian Safety Forum 

 

• Konzultace metodik projektu a doprovodných 
materiálů 

 

• Dr. Johan Lund, Eva Vaagland 

 

• Konference Oslo – 23rd International Conference on 
Health Promoting Hospitals and Health Servises 

 



Současný stav 

• Prodloužení projektu 

 

• Pilotní fáze aplikace - prevence úrazů 

 

• Před dokončením: metodiky, klipy 

 

• Semináře pro odbornou i laickou veřejnost 

 

• Preventivní akce pro rodiny s dětmi 

 



Dětská úrazovost 

• Statistiky ÚZIS 

• Děti 0-19 let 

Zemřelí pro úraz 2013           175 

                              2014           156 

Hospitalizovaní   2013      34 584 

                              2014      35 642 

Ambulantně ošetření  2013          544 043 



Ambulantní ošetření 2013 

• Domácí         107 650 

• Sportovní     141 073 

• Školní              95 626 

• Dopravní        31 322 

• Pod vlivem alkoholu      4 342 

                         drog                542  



Děkuji za pozornost. 

doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. 

veronika.benesova@fnmotol.cz 


