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Výskyt této skupiny celkem 
a jednotlivých jejích položek v běžné a ohrožené populaci

Běžná populace, N=5002 Ohrožené rodiny v péči NO, N=1421
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Problémy se sexuálním zráním dítěte způsobeny např.  
podvýživou, obezitou, pubertas praecox, hypofyzárním nanismem, ústavní péčí, 
atd.

Sebevražedné tendence dítěte zapříčiněny např. 
sexuálním zneužíváním dítěte,  šikanováním,  manipulací dítěte dospělým, 
akutním depresivním stavem, těžkou ústavní deprivací, apod. 

Vážný zdravotní problém dítěte zapříčiněný např. 
vadou sluchu, vadou očí, vadou řeči, psychomotorickou retardací, nízkou porodní 
hmotností novorozence, poruchou psychologicko psychiatrickou, metabolickou 
vadou, poruchou učení, atd.

Bylo dítě v posledních 12 měsících léčeno v nemocnici?
z důvodu např. 

operace, úrazu, otravy, pobytu v lázních, atd.
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Dítě je postižené v důsledku např. 
genetické vady, onemocnění centrálního nervového systému, metabolické vady, 
následkem úrazu, syndromologického onemocnění, atd.

Dítě užívá pravidelně léky v důsledku např. 
onemocnění centrálního nervového systému, alergologicko imunologické poruchy, 
infekční choroby, onkologického onemocnění, psychiatrického onemocnění, atd.

Zdravotní stav dítěte je špatný jedná se o stav, 
kdy se celkově zhorší špatný zdravotní stav, např. u onkologicky nemocného dítěte 
nebo u dítěte s celiakií či kóma po úrazu, atd.
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Výskyt této skupiny celkem 
a jednotlivých jejích položek v běžné a ohrožené populaci

Běžná populace, N=5002 Ohrožené rodiny v péči NO, N=1421
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% rodin, které trpí jinou skupinou rizik
a zároveň zdravotními problémy dítěte v běžné a ohrožené populaci

Běžná populace, N=5002 Ohrožené rodiny v péči NO, N=1421
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% dětí, které mají zdravotní problémy 
v domácnostech,  které trpí/netrpí Rozvodem/Rozchodem v běžné a ohrožené populaci

Běžná populace, N=5002
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% dětí, které mají zdravotní problémy 
v domácnostech,  které vycházejí/nevycházejí s příjmem v běžné a ohrožené populaci
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% dětí, které mají zdravotní problémy 
v domácnostech,  které se setkaly se šikanou dítěte ve škole v běžné a ohrožené populaci

Běžná populace, N=5002

Ohrožené rodiny v péči NO, N=1421
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Děkuji za pozornost

MUDr. Biskup Pavel
biskuppavel@seznam.cz

www.mudr.biskup.cz
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