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SUMMARY

The Czech Republic is among the countries with high child mortality due to accidents. Although that mortality has been 
falling recently, the overall number of accidents has not. Up to now, preventive activities were not being coordinated and 
systemically resolved. Therefore, at the Ministry of Health there has been established a working group for child accident 
prevention and developed a National Action plan of Child Accident Prevention for the years 2007–2017. The plan is 
a decisive step towards a systemic approach to the problem. It has been rated positively by WHO and EU organs. Presently, one 
of its major tasks is the establishment of a National Register of Child Accidents.

Key words: child accidents, accident prevention, action plan

Úrazy pøedstavují závažný zdravotnický, ekono-
mický a spoleèenský problém na celém svìtì. Ve stá-
tech OECD vzrostl podíl úmrtí v dùsledku úrazù za 
posledních 25 let z 25 % na 37 %. Úrazy jsou ve vyspì-
lých státech pøíèinou více než 40 % úmrtí dìtí od 0–14 
let. Každoroènì umírá v dùsledku úrazù ve státech 
OECD 20 000 dìtí (v rozvojových zemích cca 1 milion 
dìtí 0–14 let). Dopravní nehody tvoøí ve státech OECD 
v prùmìru 41 % všech usmrcení v dùsledku úrazu dìtí 
do 14 let, utonutí 15 %, úmyslné úrazy 14 %, popáleni-
ny 7 %, pády 4 %, otravy 2 %, zranìní støelnou zbraní 
1 %. Na úrazovost dìtí má vliv prostøedí – je evidována 
4krát vyšší míra úmrtnosti v zemích s nízkými socio-
kulturnì-ekonomickými podmínkami.

V nìkterých státech je úmrtnost na úrazy  a èet-
nost úrazù velmi nízká díky dobøe organizovanému 
systému prevence úrazù. Úrazùm lze pøedcházet. Zna-
lost všech okolností úrazù je dùležitá pro omezování 
a pøedcházení vzniku tìchto nežádoucích pøíhod i pro 
nastavení preventivních opatøení. 

Èeská republika se øadí mezi státy s nejvyšší úmrtností 
dìtí v dùsledku úrazù. V Èeské republice jsou úrazy nejèastìj-
ší pøíèinou úmrtí dìtí a mladých dospìlých a tøetí nejèastìjší 
pøíèinou úmrtí v celé populaci. Pøestože úmrtnost na úrazy 
v poslední dobì mírnì klesá, celkový poèet úrazù neklesá. 
Podle statistik dochází k nejzávažnìjším úrazùm v doprav-
ním prostøedí; nejèastìjším místem vzniku úrazu je domov 
a škola.

V Èeské republice je mnoho aktivit zabývajících se 
problematikou prevence dìtských úrazù, díky kterým 
došlo v posledních letech k mírnému zlepšení  v úmrt-
nosti dìtí v dùsledku úrazù. Vzhledem ke skuteènosti, 
že tyto aktivity dosud nebyly koordinovány a nebyly 
øešeny systémovì, jejich efektivita nebyla dostateèná 
a nedošlo k potøebnému snížení dìtské úrazovosti.

Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci 
dìtských úrazù na MZ a vytvoøení a následné plnìní 
Národního akèního plánu prevence dìtských úrazù na 
léta 2007–2017 (dále jen Národní akèní plán) lze považo-
vat za zásadní krok systémového øešení problematiky 
dìtských úrazù v Èeské republice, který je velmi kladnì 
hodnocen orgány WHO a EU.

Národní akèní plán mapuje dosavadní aktivity 
v rámci prevence dìtských úrazù, hodnotí tyto aktivity 
z hlediska slabých a silných stránek, využití pøíležitostí 
a odvrácení hrozeb.

Za silné stránky lze považovat napø.:
• Existenci stávajících vládních dokumentù a koncepcí 

zabývajících se problematikou dìtských úrazù – zvl. 
„Národní strategie bezpeènosti silnièního provozu“, 
„Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ÈR – Zdraví pro všechny v 21. století“ 
a nìkteré závazné právní normy.

• Síś dìtských traumatologických center. 
• Existenci systému sbìru úrazových dat (ÚZIS, re-
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SOUHRN

Èeská republika patøí mezi státy s vysokou úmrtností dìtí na následky úrazù. V poslední dobì sice tato úmrtnost klesá, celkový 
poèet úrazù však nikoli. Preventivní aktivity nebyly dosud koordinovány a systémovì øešeny. Na Ministerstvu zdravotnictví byla 
proto ustavena pracovní skupina pro prevenci dìtských úrazù a byl vytvoøen Národní akèní plán prevence dìtských úrazù na léta 
2007–2017. Plán je zásadním krokem k systémovému øešení problému. Je kladnì hodnocen orgány WHO a EU. Jedním z prvních 
úkolù je ustavení Národního registru dìtských úrazù.  
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gistr polytraumat), projektu CÚP 2. LF UK „Registr 
dìtských úrazù“, evidence úrazù ve školách a škol-
ských zaøízeních, analýzy úrazù zpracovávané Èes-
kou školní inspekcí a evidence Ústavu pro informace 
o vzdìlávání. 

• Existenci dílèích aktivit v rámci projektù podpory zdra-
ví podpoøených v rámci dotaèního programu „Národní 
program zdraví – projekty podpora zdraví“ (Dìtství ve 
zdraví a bez úrazù, Bezpeèná cesta do školy, Nerozbij 
si kolena, Pøedvídej!), programù (Bezpeèná komunita, 
Bezpeèná škola, Zdravá mìsta ÈR), výzkumù, studií 
a kampaní (Národní dny bez úrazù, Na kolo jen s pøil-
bou, Pásovec, Vidíš mì, Jablko nebo citron).

• Existenci dozoru Èeské obchodní inspekce nad 
trhem.

• Existenci sítì preventistù Policie ÈR, Centra dopravní 
prevence MV a Policie ÈR pøi Muzeu Policie ÈR.  

• Dobrý systém vzdìlávání pregraduálnì i postgradu-
álnì, kurzy, školení, existence a pøíprava rámcových 
vzdìlávacích programù škol a školských zaøízení.

• Vydávání informaèních materiálù, zdravotnì-výchov-
ných materiálù a periodik zamìøených na prevenci 
úrazù, otrav a násilí v ÈR. 

• Zájem veøejného i soukromého sektoru na spoluprá-
ci v oblasti prevence úrazù, a to vèetnì zdravotních 
i komerèních pojišśoven. 

• Existenci mezinárodní spolupráce, mezinárodních 
smluv, dokumentù a finanèních fondù.

Za slabé stránky lze považovat napø.:
• Absenci jednotného, koordinovaného a systémového 

øešení na národní – regionální – lokální úrovni a ne-
existenci Národní strategie prevence dìtských úrazù.

• Nedostateèná opatøení týkající se snížení dìtské úmrt-
nosti na následky úrazù a dìtské úrazovosti legislativ-
ního a nelegislativního charakteru.

• Nedostateènou podporu ze strany státní správy 
a samosprávy. Nedostateènou politickou podporu pro 
realizaci preventivních opatøení na všech úrovních.

• Neefektivní vynakládání f inanèních prostøedkù 

– chybí systémová podpora projektù, programù, 
výzkumù a aktivit na lokální, regionální, národní 
i mezinárodní úrovni a široké využití a informovanost 
o výsledcích tìchto aktivit.  

• Nekompatibilitu systémù evidence a nedostateèná 
validita  dat potøebných pro prevenci úrazù dìtí, ne-
existence registru dìtských úrazù.

• Nedostateèné využití mezinárodní spolupráce a nízká 
implementace mezinárodních norem na národní úrovni.

• Nedostatek odborníkù pro výzkum, epidemiologii 
úrazù a hodnocení efektivity preventivních programù. 
Nedostateènou podporu výzkumných projektù zamì-
øených na úrazovou problematiku.

• Nedostateènou edukaci a informovanost odborné 
i laické veøejnosti.

• Nedostatky v øešení problémù souvisejících s poškoze-
ním úrazem vèetnì sociálního zaèleòování.

• Nedostateèné plnìní pøíslušných úkolù vyplývajících 
z vládních dokumentù a koncepcí.
Národní akèní plán stanovuje nejdùležitìjší úkoly 

jednotlivých rezortù pro období 2007–2017. 
Jedním z prioritních úkolù rezortu zdravotnictví je 

ustavení Národního registru dìtských úrazù. Výsledky 
tohoto registru budou vyhodnoceny po 1 roce jeho fun-
gování s následnou revizí úkolù Národního akèního 
plánu a jejich doplnìním o konkrétní opatøení cílená na 
zjištìné problémy.

Cílem Národního akèního plánu prevence dìt-
ských úrazù na léta 2007–2017 je maximální snížení 
dìtské úmrtnosti v Èeské republice v dùsledku úrazù 
a zastavení nárùstu a snížení èetnosti dìtských úrazù, 
zejména úrazù závažných a s trvalými následky.
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