
 

Oblast odborné péče o zdraví dětí zahrnuje řadu výzkumných oblastí, které se týkají zdravé a 

bezpečné výchovy dětí:  

  

• Porodnictví a péče o matku.  

• Preventivní péče o děti od 0 do 23 let.  

• Psychosociální vývoj dětí.  

• Vzdělávání pro výkon profese dětského lékaře.  

  

Díky spolupráci v multidisciplinárních týmech (porodníci, lékaři, psychologové, 

epidemiologové, vědci v oblasti zdravotnictví atd.) přispíváme k řešení problémů v 

porodnictví a mateřské péči, v péči o zdraví mládeže a v péči o mládež. Prostřednictvím 

výzkumu založeného na důkazech vyvíjíme pokyny a intervenční programy, které se v těchto 

oblastech aplikují. Prostřednictvím hodnocení a sledování měříme účinky intervencí a 

můžeme tak přispět k efektivitě preventivní péče o děti.  

  

Organizace TNO byla zřízena ze zákona v roce 1932, aby umožnila podnikům a vládám 

používat získané poznatky. Jsme nezávislá organizace spravovaná podle veřejného 

práva: nejsme součástí vlády, univerzity ani společnosti. Naším posláním (3 200 

odborníků z TNO) je propojovat lidi a znalosti s cílem vytvářet inovace, které podporují 

udržitelnou konkurenceschopnost průmyslu a blahobyt společnosti.   

  

  

  

  

  

  

  

  

ZDRAVÍ DĚTÍ   



 

ZDRAVÍ DĚTÍ 
PŘEVEDENÍ ZNALOSTÍ DO PRAXE   

  

Oblast odborné péče o dítě převádí 

poznatky získané ve výzkumu do praxe. 

Některé příklady:  

  

• Implementace pokynů: poznatky jsou 

uvedeny v pokynech, které se aplikují 

do praxe (například pokyn pro učení 

na toaletu a starost o pokožku).  

• Monitorování vývoje: např. studie o 

národním růstu a Peristat, 

mezinárodní studie úmrtnosti po 

narození.  

• Rozvoj intervenčních programů jako 

například Děti a rozvod.  

Intervenční program (CODIP-NL), 

program na podporu dětí v 

rozvodových situacích a SBS, 

Syndrom třeseného dítěte, program 

zaměřený na mladé rodiče s cílem 

zabránit tomuto syndromu.  

• Včasná signalizace na několika 

úrovních, příklady jsou 

psychosociální problémy, ALPHA NL, 

signalizující obavy týkající se 

výchovných podmínek a zneužívání 

dětí, například uplatnění protokolu 

na pohotovostní oddělení v 

nemocnici (MCH  

Protokol).  

• Analýzy efektivnosti nákladů: do jaké 

míry přispívají intervence ke zlepšení 

efektivity.  

 

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI 

ZDRAVÍ DÍTĚTE   

 

Odborné znalosti v oblasti zdraví dětí hrají 

důležitou roli v otázkách zdravotních a 

psychosociálních problémů týkajících se 

mládeže a přistupuje se k nim 

integrovaným způsobem:  

 

• Můžeme identifikovat a monitorovat 

zdravotní problémy.  

• Jsme schopni identifikovat determinanty 

zdravotních problémů.  

• Můžeme rozvíjet a provádět intervence.  

• Můžeme hodnotit účinky intervencí (i z 

hlediska nákladů) a určit správnou 

implementační strategii.  

• Vyvíjíme školící kurzy pro dětské lékaře.  
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