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Výchozí stav

• Rizikové chování,

• předchází duševnímu onemocnění dětí a dospívajících

• ústředním tématem všech klíčových aktérů v oblasti 
prevence

• Mezi základní autority patří:
• Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)
• Ministerstvo vnitra (MV)



Výchozí stav - MŠMT

• Prevence duševního onemocnění (závislostí) 
zaměřená na děti a mládež je součástí širšího rámce 
prevence rizikového chování. 



Analýza strategických dokumentů

• Zdraví 21

• Zdraví 2020

• Zdraví 2030

• Národní strategií prevence a snižování 
škod spojených se závislostním chováním 
2019–2027

• Národní strategie primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže na 
období 2019–2027 a její akční plán

• Strategie prevence kriminality v ČR na 
léta 2016-2020
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Výchozí stav – Národní strategie prevence

• Národní strategií prevence a snižování škod spojených 
se závislostním chováním 2019–2027“ RVKPP

• Se RVKPP zaměřuje na děti a mladistvé, kteří jsou v riziku 
rozvoje adiktologického problému, dostávají se do systému 
speciálního školství, adiktologické či sociální péče. 

• Cílem je propojení na úrovni komunit. 



Výchozí stav
Výsledky celopopulačních studií:

• nelegální drogu užilo někdy v životě přibližně 30–40 % dotázaných ve věkové kategorii 15–64 let

• nejčastěji šlo o konopné látky (26–38 %)

• extázi (5–6 %)

• halucinogenní houby (4–5 %)

• pervitin (2 %)

• kokain (1–3 %).

• ostatní nelegální drogy včetně psychedelik užilo 1 % populace nebo méně

(NMS 2018)

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-NC
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Výchozí stav

• Policie ČR - „Strategie prevence kriminality v ČR na 
léta 2016-2020“

• Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí 
rizikového chování



Výchozí stav sekundární analýza dat NMS 

V populaci 14-19letých 

• závislost na tabáku - 44 600 dětí

• nadměrné množství alkoholu až 114 400 dosp.

• opakované užívání konop. látek - 63 500 dětí

• pervitin - celkem 2 750 dětí

• heroin nebo jiné opiáty 2 100 dětí

• injekční užívání drog - 3 460 dětí

• (Barták et al., 2018)



Výchozí stav - strategie

• „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR – Zdraví 21“

• „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví 
a prevence nemocí“

• MZ v „Zdraví 2030“ klade důraz na:
• prevenci
• zdravotní gramotnost
• zapojení vědy a výzkumu
• propojení systému zdravotnictví a sociální péče

• Důraz je kladen na:
• komunitní přístup
• užší spolupráci profesionálů, kteří systémově přicházejí do kontaktu 

s klientem (děti, mladiství, rodiče)



Výchozí stav - Strategie „Zdraví 2020“

• Výskyt duševních onemocnění v české populaci 
dosahuje:

• více než 10 % u poruch spojených s užíváním alkoholu 

• více než 7 % u úzkostných poruch

• přibližně 5,5 % u poruch nálady (4 % závažné deprese)

• téměř 3 % u poruch spojených s užíváním nealkoholových a 
netabákových drog

• 1,5 % u psychotických poruch 

(Winkler et al., 2018)



Výchozí stav - Strategie „Zdraví 2020“

• Lidé s duševním onemocněním také 
častěji zneužívají alkohol a jiné 
návykové látky.“ 

• Narůstá potřeba pedopsychiatrické péče, 
alarmující je trend zvyšování frekvence 
sebepoškozování a suicidálních pokusů 
mezi adolescenty 

(Sekce dětské a dorostové psychiatrie, PS 
ČLS JEP)



Analýza strategických dokumentů

Několik cílů: 

1) důraz na prevenci

2) zdravotní/informační gramotnost

3) propojení na komunitní úrovni

4) sociální a situační prevence

Tato fotka od autora Neznámý 
autor s licencí CC BY-NC-ND
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Výchozí stav

• Užívání návykových látek, příp. vznik závislosti, poruchy 
příjmu potravy i sebepoškozování jsou významné rizikové 
faktory, jejichž vznik zpravidla datujeme do počátečního 
věku adolescence, na rozhraní 11 a 12 roku věku dítěte. 

• Až 50 % duševních poruch u dospělých začíná před 
dosažením věku 14 let (WHO 2012).



Partnerství

Norský institut veřejného zdraví (NIHP) 

• Ministerstvo zdravotnictví a pečovatelských služeb v 
Norsku

• založena v lednu 2002 

• pobočky v Oslu a Bergenu

• Oddělení pro alkohol 



Cíl projektu

• navázat na projekty NETAD, VYNSPI I a II



Cíl projektu

• snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních 
problémů dětí a dospívajících

• dle MKN 10
• látkovými a nelátkovými závislostmi (F 10 až F 19, F 63)

• abúzem – zneužíváním – látek nezpůsobujících závislost (F 55)

• poruchami příjmu potravy (F 50)

• sebepoškozováním, jakožto symptomem posuzovaným napříč 
psychiatrickým spektrem



Cíl projektu

1) analýza potřeb v oblasti prevence založená na 
epidemiologických datech (Butterfoss, 2007)

2) budování kapacit v oblasti prevence

3) vytváření strategických plánů

4) implementace efektivních komunitních programů, 
politik a praktických opatření v oblasti prevence (Foster-
Fishmanet al., 2001)

5) evaluace realizovaných aktivit z hlediska 
dosahovaných výsledků (Roussos, & Fawcett, 2000)



Cíl projektu

• Naším cílem je propojit tuto mezisektorovost a nastavit 
infrastrukturu. 

• Dodnes není zcela zřetelně popsaná hranice mezi tím, co 
považujeme za tzv. školskou a zdravotnickou prevenci a 
prevenci kriminality (Miovský, 2015). 
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