WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ

Dňa 27.4. 2015 sa v rámci BCA spolupráce medzi Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej
organizácie pre Európu (WHO/Europe) a Ministerstvom zdravotníctva SR na roky 2014 – 2015
uskutočnil v kongresovej sále MZ SR workshop. Ústrednými témami boli kyberšikana a neúmyselné
úrazy detí. Expertné stretnutie odborníkov v týchto oblastiach sa realizovalo pod záštitou Kancelárie
WHO na Slovensku.
Po úvodných slovách predstaviteľov rezortu zdravotníctva,
predstavil Dr. Dinesh Sethi – zástupca WHO/Europe v prvej
časti svojej prezentácie Európsky akčný plán prevencie
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Do pozornosti dávame koordinačnú príručku „Koordinácia ochrany detí pred násilím“. Príručka je
určená všetkým profesionálom pracujúcim s deťmi. Príručka je voľne dostupná na stiahnutie
v elektronickej
verzii
MPSVR:
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/narodnekoordinacne-stredisko-riesenie-problematiky-nasilia-detoch/koordinacna-prirucka.html
Do pozornosti dávame základný sumár liniek a centier pomoci, ktorý pripravilo Centrum Slniečko,
n.o. na www.bezmodrin.sk
Zvýšenie osvety smerom k rodičom žiakov všetkých druhov škôl (vrátane špeciálnej pozornosti
voči rodičom detí, ktoré sú blízko veku trestnoprávnej zodpovednosti o možných trestnoprávnych
dôsledkoch v prípade vážnych následkov kyberšikany).
Zostavenie povinného školiaceho programu pre pedagógov (odhaľovanie a možné riešenia,
systematické sledovanie, spolupráca so školským psychológom, výchovným poradcom na
zlepšenie sociálnych vzťahov v triedach).
Organizovanie tlačových besied k významným svetovým dňom v súvislosti s danou problematikou
(Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí...).
Realizovanie preventívnych edukačných aktivít zameraných na informovanie odbornej i laickej
verejnosti o problematike násilia na deťoch v súvislosti s plnením cieľov Národnej stratégie na
ochranu detí pred násilím prostredníctvom ÚVZ SR a regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR.
Zabezpečenie individuálnych terapií s obeťou kyberšikany.

Úmyselné i neúmyselné úrazy predstavujú jeden z významných problémov spoločnosti. Pri
uplatnení účinných preventívnych opatrení by sa mohlo predísť až 90 % neúmyselných úrazov.
Vykonávanie prevencie v tejto oblasti prostredníctvom existujúcich štruktúr (RÚVZ, ostatné
rezorty, tretí sektor ...).
Zabezpečenie adekvátneho a systematického zberu údajov a sledovania indikátorov ako základu
pre tvorbu politík v oblasti úrazov ako aj overovania ich účinnosti v praxi.
Hodnotenie ekonomických a sociálnych dopadov úrazovosti (náklady vynaložené na zdravotnú
starostlivosť, trvalé zníženie pracovnej schopnosti a pod.).
Vzájomná komunikácia, spolupráca a diskusia odborníkov z jednotlivých sektorov.
Do pozornosti je daná Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti deti a mládeže v Slovenskej
republike
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=145&Itemid=
66
Podrobnejšie údaje ohľadne európskeho porovnania úmyselných a neúmyselných úrazov nájdete
na
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2309%3Ao-su-to-umyselneurazy&catid=145%3Aurazovos-deti&Itemid=66

