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PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ
Hlavním cílem projektu Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí je prevence,
včasný záchyt a účinná terapie duševních obtíží u dětí školního věku narozených předčasně.
Projekt navazuje na předchozí projekt realizovaný v letech 2015–2016 v Centru komplexní
péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu, jehož součástí byl i program primární
a sekundární prevence duševních onemocnění u předčasně narozených dětí v předškolním
věku.
Předčasně narozené děti jsou zatíženy významně vyšším rizikem rozvoje duševního
onemocnění a neurovývojových poruch oproti dětem narozeným v termínu. Náš předchozí
projekt v souladu s dosavadními výzkumy prokázal známky duševního onemocnění či
závažné neurovývojové odchylky u 20 % dětí. Jednalo se o deprese a úzkostné poruchy,
hyperkinetické poruchy (především porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADHD),
pervazivní poruchy (poruchy autistického spektra) a poruchy chování. Tato skupina je
ohrožena i zvýšeným výskytem neuropsychologických odchylek, např. oslabením
zrakového vnímání a selektivní pozornosti, plánování a organizace, pracovní paměti
a kontroly chování.
V aktuálním projektu se zaměřujeme na výskyt psychiatrických poruch u dětí ve školním
věku, čemuž je třeba věnovat velkou pozornost. Důvodem je skutečnost, že řada z nich není
patrná v raném věku. Často se projeví až později, s vývojem a celkovým růstem dítěte a pod
vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny při zařazení do kolektivu nebo v rámci školní
docházky. Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit
negativní dopady těchto poruch na život nejen dítěte, ale i jeho rodiny.
Výsledky budou prezentovány formou přednášek odborné veřejnosti. Budou určeny nejen
praktickým lékařům pro děti a dorost, ale i ostatním členům zdravotnických profesí, které
se na péči o tyto děti podílejí (psychologové, fyzioterapeuti, psychiatři). Rovněž budou
vytvořeny doporučené postupy péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí
s ohledem na zjištěné výsledky. Jejich obsahem budou praktická doporučení odborníkům
v první linii péče o tuto rizikovou populaci v době, kdy již není zajišťována specializovanými
centry a poradnami.
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Výstupy tohoto, již navazujícího projektu, budou tedy sloužit nejenom ve prospěch vlastní
skupiny cca 100 vyšetřovaných dětí, ale budou podkladem i pro vytvoření obecných postupů
v rámci této stále aktuálnější problematiky.
Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021. Celkový rozpočet projektu je 7 058 240 Kč. Délka

realizace projektu je 35 měsíců.
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