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Norské granty pomáhají v péči o děti a o duševně nemocné  
 

 

Tisková zpráva V Praze dne 16. března 2015 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala finanční podporu z Norských fondů na 

realizaci dvou nových projektů v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného 

zdraví“.   
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zahájila od 14. ledna 2015 realizaci projektu „Nové 

metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN“ a projektu „Komplexní 

a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou“, které jsou 

spolufinancované z Norských fondů. 
 

Cílem projektu „Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL 

VFN“, reg. č. NF-CZ11-OV-1-009-01-2015, je rozvoj multidisciplinární péče, 

poskytované dětem s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných 

perinatologických center, a to v oblastech: psychologie - psychiatrie, auxologie, 

pneumologie a rehabilitace. 

 

V realizační fázi projektu bude 50 původně těžce nedonošených dětí ve věku 0 – 8 let 

vyšetřeno v jednotlivých odborných oblastech projektu, výsledkem bude komplexní vyšetření 

funkcí, které souvisí s perinatální zátěží a návrh terapie, režimových a dalších opatření. 

Komplexní vyšetření umožní zachytit odchylky vývoje tak, aby terapeutická opatření 

minimalizovala jejich patologické projevy a následný dopad do vývoje a tím do celoživotního 

zdraví. Smyslem projektu je minimalizace rizik a zajištění optimálního vývoje dítěte 

s perinatální zátěží. 

 

Projekt přispěje k prevenci následků onemocnění prostřednictvím zvýšení kvality 

diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti nejen v Centru komplexní péče VFN,  

ale i v rámci celé ČR. 

 

Cílem projektu „Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní 

poruchou“, reg. č. NF-CZ11-OV-2-023-2015, je zajištění komplexnosti resocializace, 

usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především 

o rozšíření spektra aktivit nemocných a vytvoření prostor pro tyto aktivity, o stálou nabídku 

otevřených edukačních programů, vznik nových míst pro setkávání lidí s podobnými 

problémy, sloužící k integraci v chráněném prostředí, která jsou zároveň vhodným terénem 

http://www.eeagrants.cz/


Bc. Petra Pekařová, Oddělení PR a marketingu VFN, e-mail: petra.pekarova@vfn.cz, tel.: 224 963 335 

 

pro edukační programy v neformálním pojetí, a nezbytné zvýšení kompetencí personálu 

pečujícího o duševně nemocné. 

 

Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím: 

 úprav a vybavení stávajících prostor rehabilitace; 

 vybudování terapeutické zahrady; 

 zřízení bezpečného bezbariérového přístupu; 

 přizpůsobení a vybavení venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně 

nemocných; 

 vzdělávání odborného personálu. 

 

Hlavní podstatou projektu je zejména zlepšení současného stavu v oblasti poskytování 

psychiatrické péče. Díky realizaci projektu bude implementován nový systém ucelené 

rehabilitace duševně nemocných pacientů. 

 

Na realizaci projektů získá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze celkem téměř 

11,7 miliónů korun z Norských fondů 2009 – 2014 a více než 3,7 mil. Kč dofinancuje 

VFN z vlastních zdrojů.  

 

 

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze  
www.vfn.cz 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší 
nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště 
specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech 
základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav 
cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. 
 
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v 
České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti 
je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR. 

 
 

 
Podpořeno grantem z Norska 
Supported by a grant from Norway 
Informace o finančním mechanismu: www.norwaygrants.com 
Informace o programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-
fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi 
Informace zprostředkovatele programu (MF ČR): http://www.eeagrants.cz/  
 

 
 
Vysvětlení vybraných pojmů:  

 

Děti s perinatální zátěží: Jedná se o skupinu děti s vysokým rizikem vzniku a rozvoje nemocí v důsledku perinatální zátěže, 

tzn. zátěže vázané na období před porodem, v jeho průběhu nebo krátce po porodu. 

Pediatrická auxologi: nauka zabývající se všemi aspekty lidského růstu a růst definuje jako soubor všech změn dosud 

nezralého (rostoucího) organismu.  

Pneumologie: lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění. 

 

Resocializace: znovuuvedení do společnosti, znovuzakotvení ve společnosti, znovuzačlenění jedince do normální společnosti. 
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