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ÚVOD
Dle WHO jsou úrazy stále hlavní příčinou úmrtí dětí 1-19 let a největším zdravotním problémem dětského věku.
Také v ČR jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí starších 1 roku;
hlavní příčinou poranění dětí 0-19 s následkem smrti jsou dlouhodobě dopravní úrazy, ale
také úmyslné sebepoškození a tonutí. Nejčastěji se však děti zraní doma, v okolí domova, při
sportu a ve škole.
Úrazy nevznikají náhodně. Úrazům lze vždy předejít. Na úrazu dítěte se podílí mnoho faktorů, zejména však nedostatečný dohled a zanedbání péče ze strany rodiče, resp. pečující
osoby.
Mezi rizikové faktory úrazovosti dětí patří zejména:


věk – pro jednotlivá věková období je charakteristické spektrum určitých úrazů,
a proto lze pro daná věková období odhadnout rizika a nastavit příslušná
preventivní opatření



pohlaví – úrazovost u chlapců je častější a závažnější než u dívek. To platí pro
všechny typy úrazů a všechny věkové kategorie u dětí starších 1 roku



socio-ekonomické faktory – širší socio-ekonomické faktory, a to včetně vzdělání
rodičů, životního stylu rodiny, kvality bydlení apod. silně ovlivňují úrazovost dětí,
která je významně častější u dětí ohrožených sociálním prostředím.

Úrazovost dětí vykazuje sezónní charakter. Některé zdroje (ÚZIS) uvádějí mírně vyšší počet
zemřelých dětí na úrazy v prázdninových měsících než v ostatních měsících roku. Jiné zdroje
(projekt „Bezpečná komunita Kroměříž“) však uvádějí, že počet úrazů v prázdninových měsících je nižší než v průběhu roku, prázdninové úrazy jsou však závažnější (vyšší zastoupení
zlomenin) než úrazy, které se stávají v průběhu roku. Z některých zdrojů (projekt FN Brno
k Národnímu registru dětských úrazů) vyplývá, že úrazy jsou ovlivněny denní dobou a ročním obdobím. Zastoupení dětských polytraumat v důsledku dopravních nehod je nejvyšší
na podzim, zastoupení pádů je nejvyšší v zimních měsících. Nejvíce úrazů se stává odpoledne mezi 14 a 18 hodinou. Obecně lze říci, že ráno a dopoledne se stává méně úrazů, než
odpoledne a večer.
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Úloha praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen PLDD) v úrazové prevenci dětí a mladistvých je klíčová a nezastupitelná. V souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních
prohlídkách, je obsahem všeobecné prohlídky dětí také úrazová prevence podle specifik pro
daný věk. Tato povinná úrazová prevence v rámci preventivních prohlídek u dětí však není
blíže specifikována bližším právním přepisem či metodickým doporučením. Proto byla vypracována tato metodika, která shrnuje základní informace pro PLDD o úrazové prevenci
a rizikových faktorech úrazů dle věku dětí. Součástí této metodiky jsou také „letáky úrazové
prevence“ pro děti ve věku 0-1, 1-3, 3-5, 6-11, 11-15, 15-18 let, které lze poskytnout rodičům, popř. mladistvým k jejich edukaci v úrazové prevenci. Tyto letáky tak představují velmi
praktickou pomůcku, která významně šetří čas PLDD.

Úrazová prevence v praxi PLDD by měla být prováděna nejen v rámci preventivních prohlídek, ale také v rámci dispenzárních prohlídek a při vyšetření/ošetření dítěte pro úraz.
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ÚRAZOVÁ PREVENCE V RÁMCI PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK
Úrazová prevence má být prováděna v ordinaci PLDD v rámci preventivních prohlídek dětí
a mladistvých (v souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb.), a to se zaměřením na rizika a úrazovou prevenci kojeneckého, batolecího, předškolního, mladšího školního, staršího školního
a adolescentního věku dítěte. V rámci preventivních prohlídek je vhodné rodiče (popř. dítě)
poučit o:


nejzávažnějších a nejčastějších příčinách dětských úrazů se zaměřením na úrazová
specifika věkového období



zásadách posilování fyzické zdatnosti dětí a mladistvých



zásadách posilování psychické zdatnosti a zdravého životního stylu dětí



zásadách poskytnutí první pomoci, ošetření ran a popálenin a přivolání odborné
pomoci



rodičovských povinnostech, které vyplývají ze závazných právních norem
a důsledcích případného neplnění těchto povinností

O provedení úrazové prevence by měl být proveden záznam do zdravotnické dokumentace.
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ÚRAZOVÁ PREVENCE V RÁMCI DISPENZÁRNÍCH PROHLÍDEK
Úrazovou prevenci je vhodné provádět také v případě nemocí, u nichž se poskytuje dispenzární péče a u kterých je zvýšené riziko vzniku úrazů (kupř. epilepsie, ADHD apod.), popř.
u kterých je třeba úrazy eliminovat (kupř. nádory CNS, poruchy srážlivosti krve apod.). Úrazovou prevenci je vhodné provádět také v rámci dispenzární péče v případě dětí ohrožených
sociálním prostředím, neboť nedostatečné sociální prostředí je považováno za vysoce rizikový faktor vzniku úrazu dítěte.
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ÚRAZOVÁ PREVENCE V RÁMCI OŠETŘENÍ PRO ÚRAZ
Úrazová prevence by se měla provádět také v rámci či v návaznosti na ošetření dítěte pro
úraz. Při ošetření dítěte pro úraz je vždy nezbytné vyloučit možnost násilného úrazu, resp.
podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy CAN). Každá
fraktura u dítěte mladšího 2 let a také opakující se úrazy a fraktury u dětí na různých částech těla a v různých fázích hojení jsou vždy podezřelé ze sy CAN. Při podezření na sy CAN,
které podléhá oznamovací povinnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. a zákonem
č. 140/1961 Sb., je třeba postupovat dle „Metodického opatření k postupu lékařů primární
péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy CAN)“,
které bylo uveřejněno ve Věstníku MZ č. 3/2008.

Ú RAZOVÁ

PRE VE NCE DLE VĚKU DÍTĚ TE

Pro jednotlivá věková období je charakteristické spektrum určitých úrazů, a proto lze pro
daná věková období odhadnout rizika a nastavit příslušná preventivní opatření, která jsou
shrnuta v tabulce (nejčastější druhy a příčiny dětských úrazů dle specifik dětského věku
a rizikových faktorů) a „letácích úrazové prevence“, (Úrazová prevence pro děti 0-1, 1-3, 3-5,
6-11, 11-15, 15-18 let) pro děti v kojeneckém, batolecím, předškolním, mladším školním,
starším školním věku a ve věku dospívání. Tyto letáky jsou vhodnou edukativní pomůckou
zejména pro rodiče, popř. i pro děti.
Období kojenecké (0-1 rok): dítě se obrací od 4-6 měsíců, leze od 7-9 měsíců, staví se od 10
do 12 měsíců, začíná chodit od 10-15 měsíců. V tomto věkovém období vznikají úrazy nejčastěji nedostatečným dohledem. Časté jsou pády, tonutí a termické úrazy. Nejčastějším
místem tonutí je vana a nádoby na vodu. Časté jsou rovněž aspirace (vdechnutí), spolknutí
cizího tělesa a poranění při manipulaci s nevhodnými hračkami. Případné otravy vznikají
z neopatrnosti rodičů – záměnou léků, předávkováním léky. V tomto věku jsou typické opařeniny horkými tekutinami – kdy dítě kupř. sedí na klíně dospělé osoby, která pije kávu
apod. Časté jsou v tomto věku také úrazy úmyslné. V tomto období není rozdíl v četnosti
a závažnosti úrazů dle pohlaví.
Období batolecí (1-3 roky): dítě začíná chodit a stává se zvědavým průzkumníkem, otevírá
zásuvky, dveře, okna, napodobuje činnosti dospělých. Také v tomto věkovém období jsou
velmi časté pády. Věková skupina 1-3 roky je nejrizikovější skupinou z hlediska tonutí; nejčastěji děti tonou v domácích bazénech. Ve věku 2-3 roky jsou velmi časté termické úrazy
(nejvíce ve věku 12-18 měsíců). Věková kategorie 1-3 roky je nejkritičtější pro vznik otrav
(nejvíce ve věku 24-28 měsíců), a to zvláště v domácnostech – léky, čisticími prostředky,
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pokojovými rostlinami. Časté jsou úrazy na hřištích pro děti. V této věkové kategorii jsou
také časté úmyslné úrazy.
Období předškolní (3-5 let): v tomto období se rychle rozvíjejí pohybové schopnosti dětí,
děti se často zraní při hře a sportu, na hřištích, časté jsou pády, tonutí, otravy (nejvíce
v domácnostech, na zahradách, v parcích a volné přírodě, garážích, dílnách) a dopravní
úrazy.
Období mladší školní (6-11 let): v tomto věku děti navazují kontakty s vrstevníky, jsou odvážné, soutěživé, často přeceňují své síly, experimentují, věnují se sportu, dominují u nich
týmové hry s prvky soupeření. Děti jsou často ponechávány bez dozoru. Časté jsou úrazy
sportovní, školní a dopravní, v mechanismu úrazu dominují pády, ale také tonutí – zvláště
v bazénech a přírodních vodních plochách, častým druhem zranění bývají zlomeniny.
Období starší školní (11-15 let): pro toto věkové období je typická labilita, impulsivní chování, předvádění se, přeceňování svých sil, někdy sklony k depresi. Objevuje se experimentování s návykovými látkami. Časté jsou úrazy sportovní, školní, dopravní, tonutí - nejčastěji
v přírodních vodních plochách, při potápění, dále otravy alkoholem a úmyslné sebepoškození.
Období dospívání (15-18 let): v tomto období je snaha o emancipaci od rodiny, navazování
vrstevnických vztahů, časté je užívání alkoholu, experimentování s návykovými látkami,
sklony k riskování, rozvíjí se syndrom rizikového chování v dospívání. Nejzávažnějšími jsou
v tomto věku úrazy dopravní, úmyslné sebepoškození a tonutí, časté jsou také sportovní
úrazy a úrazy pod vlivem návykových látek.
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SPEKTRUM NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH A NEJČASTĚJŠÍCH ÚRAZŮ U DĚTÍ

D OPRAVNÍ

ÚRAZY

Dopravní úrazy patří mezi úrazy nejzávažnější, s nejvyšší úmrtností, a to zvl. ve věkové kategorii 15-19 let. Nejvíce děti umírají jako spolujezdci, chodci a cyklisté. Děti jsou pro svoji
nezkušenost nejzranitelnějšími účastníky dopravy, zvláště jako chodci a cyklisté. Děti nemají
zkušenosti jako dospělí, jejich reakce jsou pomalejší a lze je těžko předvídat, jejich pohyby
jsou hůře koordinované, děti jsou hůře vidět v dopravním prostředí apod. Mezi nejefektivnější preventivní opatření dopravních úrazů patří následující: užívat bezpečnostní pásy,
dětské autosedačky, bezpečnostní pojistky proti otevření dveří, nikdy nenechávat dítě samotné v autě, při nastupování a vystupování používat dveře automobilu na straně chodníku, vodit dítě při vnitřní straně chodníku, používat reflexní prvky, jezdit na odrážedle, koloběžce či tříkolce při vnitřní straně chodníku, přes přechod vést odrážedlo, koloběžku, tříkolku, kolo, dítě má mít při jízdě na kole vždy cyklistickou helmu, která sníží riziko úrazu hlavy
a mozku až o 63-88 %, dbát na dobrý technický stav kol, znát základy pravidel silničního
provozu.

T ONUTÍ
Tonutí patří mezi další hlavní příčiny úmrtí u dětí. Mnoho tonoucích dětí, které přežijí, mají
dlouhodobé následky, které jsou převážně neurologické. Mezi rizikové faktory tonutí patří
zvl. věk, pohlaví, dovednost plavat, blízkost vodní plochy, socio-ekonomický status rodiny
dítěte, některá onemocnění, nedostatečný dohled zvl. u dětí do 5 let věku. Efektivní prevence tonutí vyžaduje znalosti všech rizikových faktorů spojených s tonutím. Zákaz koupání
v nevhodných vodních plochách, dohled dospělé osoby, instalování bariér kolem vodních
ploch, důsledné zakrývání vodních ploch, podpora učení plavat v časném věku, zlepšování
dovednosti plavat, znalost poskytování první pomoci při tonutí, používání záchranných vest
apod.
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S EBEPOŠKOZE NÍ
Úmrtí na následky sebepoškození dětí a mladistvých 0-19 let jsou bohužel velmi časté. Nejzranitelnější skupinou jsou mladiství, u kterých je nejvíce suicidálních pokusů. Suicidálním
pokusem jsou více ohroženy dívky, dokonaným suicidiem s následkem smrti jsou více ohroženi chlapci. Motivem bývá nejčastěji konflikt v rodině a partnerském vztahu. Rizikovými
faktory suicidálního jednání jsou faktory biologické (primární psychiatrické poruchy – deprese, schizofrenie, závislost), psychické (osobnostní rysy a způsoby reakce na stres včetně
situační a stresové okolnosti zátěže) a sociální (podpora či selhávání primární podpůrné
skupiny – rodina, vrstevníci, špatná sociální situace a nezaměstnanost v rodině, rozvod
v rodině, nevlastní rodič v rodině, návykové látky v rodině). Prevence sebepoškození spočívá
zejména ve včasné detekci a řešení rizikových faktorů psychických problémů a poruch
u dětí, posilování jejich psychické zdatnosti a zdravého životního stylu.

P ÁDY
Pády jsou častou příčinou úmrtí dětí na vnější příčiny. Ve srovnání s dospělými dochází
u dětí při pádu k častějšímu a vážnějšímu poranění hlavy a nitrolebních orgánů (hlava je
větší, lebeční kosti srůstají později), dlouhé kosti jsou náchylnější ke zlomeninám díky růstovým štěrbinám. Následky pádů u dětí do 1 roku nebývají většinou tak závažné, jako následky pádů u starších dětí. To je způsobeno tím, že malé děti většinou padají z menších výšek.
Děti do 3 let věku jsou relativně odolnější vůči pádům než starší děti, a to díky větší tukové
vrstvě. Jak děti rostou a prozkoumávají okolí, roste i závažnost jejich pádů. Zlomeniny horních končetin jsou častější u starších dětí, a to jako obranný mechanismus. Závažnost následků pádů u dětí je ovlivněna výškou pádu (více než 2 patra), pádem na hlavu a na tvrdý
povrch.
Místa, odkud děti padají, jsou dána aktivitami typickými pro dané věkové období. Kupř. děti
do 1 roku věku nejčastěji padají z postelí a při ošetřování pečujícími osobami, děti předškolního věku padají nejčastěji z nábytku, oken, balkónů, schodů, vybavení hřišť, děti školního
věku padají nejčastěji ze schodů, sportovního nářadí, stromů, střech apod. – nejčastěji se
zraní na hřištích, ve škole a při sportovních aktivitách. Pády jsou častější v letních měsících –
kdy si děti častěji hrají venku. Pro předcházení pádů je nezbytné dodržovat zásady bezpečného domova a bezpečného chování při hře a sportu. Správný dohled „pozornost–blízkost–
trvalost“ je nejlepším faktorem zamezujícím pádu dětí.
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T ERMIC KÉ

ÚRAZY

Nejčastějšími termickými úrazy jsou popáleniny, opařeniny. Termické úrazy patří také mezi
velmi časté příčiny úmrtí dětí na úrazy. Děti, které přežijí tyto úrazy, mají často dlouhodobé
následky. Termické úrazy dětí jsou nejčastěji způsobeny v prostředí domova. Děti jsou na
rozdíl od dospělých velmi vulnerabilní pro termické úrazy: mají tenčí a citlivější pokožku,
ztráta tekutin je vyšší – poměr tělesný povrch ku výšce je vyšší, mají pomalejší obranné
reflexy. Nejvyšší úmrtnost na termické úrazy jsou u dětí mladších 5 let. Zvýšený počet termických úrazů se objevuje u dětí, které začínají chodit a strhávají na sebe horké předměty.
Rozsah termického úrazu je hlavním kritériem závažnosti tohoto poranění. Každé popálení,
které je u dětí více než 10% povrchu, je ohroženo vznikem popáleninového šoku a vyžaduje
hospitalizaci. Mezi nejúčinnější preventivní opatření vzniku termických úrazů patří náležitý
dohled nad dětmi, detektory kouře, regulace horké vody, bezpečnostní standardy na zapalovače, znalost poskytnutí první pomoci, dostupnost vysoce kvalitní zdravotní péče
(popáleninová centra).

O TRAVY
Otravy patří mezi další častou příčinu úmrtí dětí na úrazy. Otravy vznikají nečastěji doma
a v jeho blízkém okolí. Malé děti jsou náchylné zvláště k otravám tekutými látkami. U dětí
nad 15 let jsou časté otravy alkoholem. Mezi účinná preventivní opatření otrav patří: používání bezpečnostních uzávěrů, bezpečné skladování toxických látek a léků – mimo dosah dětí
a mimo prostor určený pro skladování potravin apod.

V DECHNUTÍ NEBO SPOLKNUTÍ
UDUŠENÍ , UŠKRCE NÍ

C IZÍHO TĚ LESA ,

Nejmenší děti mohou aspirovat (vdechnout) zvratky při nevhodné poloze při spánku, zvláště
při spaní na bříšku. Ohroženy jsou zvl. děti s gastroesofageálním refluxem. Děti jsou ohroženy aspirací potravy při chybné technice krmení, je-li jídlo konzumováno při hře a jiných aktivitách, je-li nabízena strava/pochutiny nevhodné pro daný věk (bonbony, žvýkačky, burské
oříšky, burisony, popcorn a pod). Děti mohou vdechnout či spolknout drobné předměty
(korálky, části hraček apod.) – u každého předmětu, jehož průměr je do 3,2 cm, je potenciální nebezpečí vdechnutí pro děti do 3 let. Časté je dušení dětí při přetažení igelitových sáčků/tašek přes hlavu a škrcení při hře s tkanicemi, šňůrami, kabely apod. Děti se mohou také
zaklínit mezi příčky postele či zábradlí apod. Hlavním preventivním opatřením vdechnutí
nebo spolknutí cizího tělesa, udušení, uškrcení – drobné předměty ponechávat mimo dosah
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dětí, jídlo a pití konzumovat pouze pod kontrolou, nepodávat dětem rizikové pochutiny
– burské oříšky, burisony, bonbony, žvýkačky, a to zvl. při hře, nepoužívat provázky u oblečení, tkanice, šňůrky, pásky apod. na hraní nesmí být delší než 15 cm, igelitové sáčky a tašky
dávat mimo dosah dětí, chránit děti před uvíznutím, dbát na dostatečně malé mezery mezi
příčkami postelí a zábradlí apod.

Ú RAZY

PŘI HŘE A SPORTU

Dětská hřiště a sportoviště jsou častým místem úrazu dětí. Sportovní aktivity je třeba provádět ve vhodném a bezpečném prostoru, hřiště a sportoviště mají být oddělena od okolních
komunikací, mají být oplocena, je třeba dbát na dobrý technický stav hřiště a sportoviště,
sportovního nářadí, výstroje a vybavení, na vhodné podkladové materiály na hřištích a sportovištích (guma, písek 30 cm, do vzdálenosti 1,5 m), používat ochranné pomůcky při sportu
(helmy, brýle, chrániče bérce, páteře, kloubů, zubů, suspenzory aj. specifické pro danou
sportovní aktivitu, nepoužívat cyklistickou helmu na lyžování aj.), dítě nemá být na hřišti
a sportovišti ponecháno bez dozoru, výuku sportů je třeba provádět pod odborným vedením, sportovní aktivitu přizpůsobit fyzické zdatnosti, nepřeceňovat vlastní schopnosti, provádět nácvik správných pohybových vzorců a základních dovedností včetně „rizikových“
pohybů (pohyby do stran, rotační pohyby, odrazy, doskoky na obě nohy, s pokrčenými koleny), před a při sportu neužívat alkohol a jiné návykové látky.
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11
Nedostatečný dohled dospělé
osoby, neopatrnost při
manipulaci s dětmi, nedostatky v
bezpečnosti prostředí, úmyslné
úrazy
Zvláště nedostatečný dohled
dospělé osoby, neopatrná
manipulace s dětmi
Zvláště nedostatečný dohled
dospělé osoby
Zvláště nedostatečný dohled
dospělé osoby, nedostatky v
bezpečnosti prostředí, úmyslné
úrazy

Není rozdíl dle pohlaví

Děti jsou málo pohyblivé

Děti jsou více čilé, převracejí se,
dávají si ruce do úst
Děti jsou velmi čilé, lezou, mají
snahu se postavit na nohy,
objevují se první pokusy o chůzi

Pády
Termické úrazy
Tonutí
Vdechnutí (aspirace)
Dušení

Pády, vdechnutí, dušení,
zalehnutí

Pády, tonutí, vdechnutí

Pády, tonutí, vdechnutí,
termické úrazy, otravy

0—4 měsíce

4—7 měsíců

7—12 měsíců

Období kojenecké
(0—1 rok)

Nejčastější příčiny vzniku

Rizikové faktory

Druh úrazu

Věková skupina

NEJČASTĚJŠÍ DRUHY A PŘÍČINY DĚTSKÝCH ÚRAZŮ DLE SPECIFIK
DĚTSKÉHO VĚKU A RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
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Nedostatečný dohled,
nezabezpečené domácí bazény a
vodní plochy, neplavci
Časté úrazy v kuchyni při vaření

Nezabezpečené léky a čisticí
prostředky, jedovaté rostliny a
jejich plody na zahradách a
v přírodě

Děti vyhledávají vodu

Děti na sebe strhávají horké
tekutiny
Děti vše ochutnávají, zaměňují
léky za bonbony, jedovaté bobule
za borůvky, čisticí prostředky a
chemikálie za nápoje apod.

Tonutí

Termické úrazy

Otravy

12—18 měsíců

24—28 měsíců

1—3 roky

Nedostatečný dohled dospělé
osoby, nedostatky v bezpečnosti
prostředí (domácí bazény, léky,
chemikálie, hřiště), úrazy při
jiném onemocnění a postižení –
ADHD, epilepsie, mentální
retardace, poruchy zraku …,
úmyslné úrazy

Děti začínají chodit, jsou
zvědavými průzkumníky, padají
z výšek, začínají používat
odrážedla, koloběžky, tříkolky,
kola, motorické dovednosti
převažují nad kognitivními,
období prvního vzdoru,
impulsivní chování

Tonutí
Termické úrazy
Otravy
Pády

Období batolivé
(1—3 roky)

Nejčastější příčiny vzniku

Rizikové faktory

Druh úrazu

Věková skupina
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Druh úrazu

Pády
Tonutí
Otravy
Dopravní úrazy

Pády
Sportovní a školní úrazy
Dopravní úrazy

Věková skupina

Období předškolní
(3 – 5 let)

Období mladší školní
(6 – 11 let)

Děti jsou ponechávány bez
dozoru, nedostatky
v bezpečnosti prostředí,
nedostatky v edukaci úrazové
prevence, neplavci, úrazy při
jiných onemocněních a postižení

Nedostatečný dohled,
nedostatky v bezpečnosti
prostředí, nedostatky v edukaci
úrazové prevence, neplavci,
úrazy při jiných onemocněních a
postižení

Rychle se rozvíjejí pohybové
schopnosti, děti se často zraní při
hře a sportu, děti přeceňují své
schopnosti, jednají impulsivně

Děti navazují kontakty
s vrstevníky - dominují u nich
týmové hry s prvky soupeření,
jsou soutěživé, experimentují,
často přeceňují své síly, věnují se
sportu, jsou účastníky silničního
provozu jako spolujezdci, chodci,
cyklisté

Nejčastější příčiny vzniku

Rizikové faktory
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Děti jsou bez dozoru, nedostatky
v edukaci úrazové prevence,
bezpečného chování, zdravého
životního stylu, tonou nejčastěji
v přírodních vodních plochách,
při skocích do vody, při potápění,
úrazy při jiných onemocněních a
postižení

Nedostatky v edukaci úrazové
prevence, bezpečného chování,
zdravého životního stylu, rizikové
chování, přeceňování sil, labilita,
deprese, návykové látky.
Nejčastější příčinou úmrtí na
úrazy jsou dopravní úrazy,
sebepoškození a tonutí

Typická labilita, impulsivní
chování, předvádění se,
přeceňování svých sil, někdy
sklony k depresi, objevuje se
experimentování s návykovými
látkami, časté jsou úrazy
sportovní, školní, dopravní
(chodci, cyklisté), tonutí, dále
otravy alkoholem a
sebepoškození
Snaha o emancipaci od rodiny,
navazování vrstevnických vztahů,
časté je užívání alkoholu,
experimentování s návykovými
látkami, sklony k riskování,
převažují úrazy dopravní (chodci,
cyklisté, řidiči jednostopých i
dvoustopých vozidel) a
sportovní, úrazy pod vlivem
návykových látek (tonutí), časté
je sebepoškození

Pády
Sportovní a školní úrazy
Dopravní úrazy
Tonutí

Dopravní úrazy
Sportovní úrazy
Tonutí
Otravy

Období dospívání
(15 – 19 let)

Nejčastější příčiny vzniku

Období starší školní věk
(11 – 15 let)

Rizikové faktory

Druh úrazu

Věková skupina

ZÁSADY POSILOVÁNÍ FYZICKÉ ZDRATNOSTI DĚTÍ
A MLADISTVÝCH
Pravidelná fyzická aktivita je nezbytná pro zdravý vývoj jedince a měla by být samozřejmou
součástí života dětí a mladistvých. V současné době většina dětí a mladistvých minimálně
sportuje, má chabé až vadné držení těla, vzrůstá počet dětí s nadváhou. U těchto dětí je
vyšší nejen četnost úrazů, ale také jejich závažnost. Druhým extrémem jsou děti přetěžované od útlého věku jednostranným sportem. Také u těchto dětí je mimo chronických změn
na pohybovém aparátu vyšší četnost a závažnost úrazů. Úrazová prevence v ordinaci PLDD
proto musí být zaměřena také na zdravý vývoj dětí a posilování jejich fyzických dovedností.
Nejdříve by se děti měly věnovat svému celkovému fyzickému rozvoji - rozvíjet obratnost,
rychlost, sílu a vytrvalost, vyzkoušet různé druhy sportů. Příliš časná orientace na jeden
sport podstatně zvyšuje riziko vzniku nerovnoměrného rozvoje hybného systému a následně vyšší úrazovosti.
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ZÁSADY POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ZDATNOSTI A ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU
Starší školní věk a zejména adolescence jsou velmi vulnerabilním obdobím. Dospívající se
snaží o emancipaci od rodiny, navazují vrstevnické vztahy, mají první sexuální zkušenosti,
často riskují a jednají zkratovitě, přeceňují své síly a schopnosti ve skupině kamarádů, užívají
alkohol a experimentují s návykovými látkami, rozvíjí se syndrom rizikového chování
v dospívání, velmi časté je v tomto obdobné sebepoškozování a dokonaná suicidia. Úrazová
prevence v ordinaci PLDD proto musí být zaměřena také na včasnou detekci rizikových faktorů psychických problémů a poruch u dětí a posilování jejich psychické zdatnosti a zdravého životního stylu.
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ZÁSADY POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI, OŠETŘENÍ RAN A
POPÁLENIN A PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI

Z ÁSADY

RESUSC ITACE

V rámci úrazové prevence v ordinaci PLDD je nezbytné rodiče řádně a stručně poučit
o základních pravidlech poskytnutí první pomoci dítěti.
Uvolnit dýchací cesty: odstranit cizí tělesa z dýchacích cest
zajistit správnou polohu hlavy (u novorozence ve střední
pozici, u většího dítěte záklon hlavy)
Zahájit resuscitaci 5 vdechy
Střídat srdeční komprese a vdechy (100-120 kompresí/min., 20 vdechů/min.)
Resuscitovat 1 minutu, poté volat rychlou záchrannou službu (155),
pokračovat v resuscitaci
Skupina

Počet kompresí

Počet vdechů

Poměr

3 srdeční komprese

1 vdech

3:1

Dítě

15 srdečních kompresí

2 vdechy

15 : 2

Adolescent

30 srdečních kompresí

2 vdechy

30 : 2

Novorozenec

Z ÁSADY

OŠE TŘE NÍ RAN A POPÁLE NIN

V rámci úrazové prevence v ordinaci PLDD je také nezbytné rodiče stručně poučit
o základních pravidlech ošetření dítěte v případě úrazu, zejména ošetření ran a popálenin.
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očištění a dezinfekce rány, sterilní krytí



chlazení popálenin

P ŘIVOLÁNÍ

ODBORNÉ POMOC I

Je třeba znát (viditelně umístit) důležitá telefonní čísla a naučit i dítě přivolat pomoc.

Tísňová linka

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Městská policie

156

Policie

158

Toxikologické středisko

224 919 293, 224 915 402
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RODIČOVSKÉ POVINNOSTI, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZÁVAZNÝCH
PRÁVNÍCH NOREM A DŮSLEDKY PŘÍPADNÉHO NEPLNĚNÍ
TĚCHTO POVINNOSTÍ
Za zdraví a bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci—rodiče. V prevenci úrazů je
klíčovým preventivním opatřením zejména stálý dozor dospělé osoby. Dítě proto nemá být
nikdy ponecháno bez dozoru, nebo pod dozorem staršího sourozence či kamaráda! Úraz
dítěte v důsledku nedostatečného dohledu ze strany rodiče, resp. pečující osoby, může mít
závažné právní důsledky, neboť může být posuzován jako zanedbání péče a neplnění rodičovské odpovědnosti dle závazných právních norem (zákon č. 89/2012 Sb., zákon
č. 359/1999 Sb.).
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ZÁVĚR
Metodika shrnuje základní informace pro PLDD, rodiče i děti o úrazové prevenci a rizikových
faktorech úrazů dle věku dětí. Správný dohled „pozornost–blízkost–trvalost“ je nejlepším
faktorem zamezujícím úrazů dětí. Dítě by nemělo být ponecháno bez dozoru, v případě
potřeby je třeba umět poskytnout první pomoc a zajistit lékařskou péči.
Metodika vychází z dosavadních statistických údajů, projektů a zkušeností z praxe. Navazuje
zejména na letáky, které byly vytvořeny a vydány Národním koordinačním centrem prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve FN Motol (NKCPÚ) za podpory
Ministerstva zdravotnictví „Projektu prevence dětských úrazů“ v roce 2013. Metodika tyto
letáky, které se setkaly s velikým ohlasem v praxi PLDD, aktualizuje, doplňuje a rozšiřuje
o další věkové kategorie – mladší školní věk, starší školní věk, období adolescence. Návrh
metodiky byl vytvořen v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, jehož
cílem bylo mimo jiné zlepšení prevence a předcházení následných komplikací u dětí. Program by podpořen z norských fondů 2009-2014.
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PRÁVNÍ PŘEDPISY, METODIKY, ZDROJE
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve
znění pozdějších předpisů



Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů



Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči



Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách



Věstník MZ č. 3/2008 Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při
podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte



Národní centrum prevence dětských úrazů, násilí a bezpečnosti pro děti ve FN
Motol – Projekt prevence dětských úrazů, 2013



Truellová I. - Systémové řešení prevence dětských úrazů v ČR a činnost praktických
lékařů pro děti a dorost, 2009



Koutek J., Kocourková J. - Analýza rizikových faktorů suicidálního chování v dětství a
adolescenci, 2011



Číhalová J. - Bezpečná komunita Kroměříž. Kroměříž 2009.



Gál P., Plánka L., Starý D. - Národní registr dětských úrazů. Pilotní projekt FN Brno.
2009.



Benešová V. - Bezpečný domov pro děti. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence.
Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003, ISBN 80-239-2063-4.



Benešová V. - Úrazy dětí doma a ve volném čase a možnosti prevence. Závěrečná
zpráva projektu IGA č.: NR 8229-3, 2006.



Benešová V. - Prevence dětských úrazů, prezentace 2015



Sethi D., Toner E., Vincenten J. et al. - European report on child injury prevention.
Regional office for Europe. WHO, 2008.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK



ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorders - Porucha pozornosti s
hyperaktivitou



CNS – centrální nervový systém



ČR – Česká republika



MZ – Ministerstvo zdravotnictví



OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dítěte



PLDD - Praktický lékař pro děti a dorost



Sy CAN - Syndrom Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a
zanedbávaného dítěte



WHO – Světová zdravotnická organizace
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NKC
Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2011 založeno
Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC).
Záštitu nad NKC převzala Fakultní nemocnice v Motole, jakožto člen mezinárodní sítě WHO
Zdravých nemocnic. Aktivity NKC směřují k zavedení mezinárodních a regionálních strategií,
doporučení a akčních plánů za účelem snížení mortality a morbidity dětí. NKC se dále podílí
na edukační a vědeckovýzkumné činnosti.
Struktura NKC:


Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného
zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (CÚP):
Činnost centra se zaměřuje na preventivní aktivity v oblasti úrazů a násilí
v kontextu širokého věkového spektra. CÚP designuje školy v rámci programu
Mezinárodní bezpečná škola.



Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně (KDCHOT):
Aktivity jsou zaměřeny především na problematiku dětských traumat, na systém
sběru úrazových dat a jejich analýzu využitelnou pro hodnocení efektivity a
kvality zdravotní péče či preventivní činnosti.



Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK (ÚZDM):
Činnost ústavu je orientována na problematiku veřejného zdraví a sociální
pediatrii. Součástí ústavu je poradna pro studenty.

NKC je úspěšným žadatelem o grant v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014 programu
CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Projekt s názvem „Podpora činnosti národního,
koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (CZ11-PDP2004-2014)“ byl podpořen částkou ve výši 12 208 817 Kč. MZČR dále přispělo částkou ve výši
3 052 047 Kč. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci prostor NKC, výrobu
mobilních a webových aplikací s preventivní tématikou a tisk metodických a edukačních
materiálů pro širokou veřejnost.
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