Tisková zpráva, Brno, 15. srpna 2016

Nová kniha vysvětluje opomíjené souvislosti péče o děti

Téměř dvacet let sbírali odborníci data od 7 589 dětí a jejich rodičů v Evropské
dlouhodobé studii těhotenství a dětství ELSPAC. Za Českou republiku ji koordinoval
Lubomír Kukla z Masarykovy univerzity, který nyní i díky datům z tohoto výzkumu vydal
knihu s názvem Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. Kniha nabízí
pohled na sociální a psychologické souvislosti dětské zdravotnické péče, které jsou
dnes často opomíjeny, poskytuje také kontext k aktuálním problémům, jako jsou
babyboxy, utajené porody, fiktivní otcovství nebo náhradní mateřství.
Publikace, která poslouží v každodenní práci lékařům, pedagogům nebo terapeutům,
podle autorových slov reaguje na situaci, kdy je současná medicína orientovaná příliš
biologicky a nezohledňuje souvislosti. „Lékaři často jedou podle šablon a zajímají se
jen o stav těla. Řada problémů se ale odvíjí od psychiky dítěte nebo sociálního
prostředí a rodiny, ve které žije. Zatímco dříve lidstvo bojovalo s infekcemi, nyní ho
kosí civilizační choroby, na nichž se psychosociální faktory významně podílejí,“
zdůvodnil Kukla, proč se do psaní knihy, jež shrnuje jeho celoživotní práci, pustil.
Přibližuje v ní fyzický i duševní vývoj dítěte nebo vliv řady různých sociálních problémů,
jako jsou závislosti nebo nezaměstnanost. Připomíná důležité právní normy, které se
dětí týkají, včetně systému péče o děti vyrůstající mimo rodinu. Publikace nabízí také
rady, jak poznat poruchy příjmu potravy nebo týrané, zneužívané či zanedbávané dítě.
Kukla prosazuje celostní pojetí pediatrie, takže jeho kniha může posloužit jako
nápověda v různých situacích, které denně zažívají lékaři, učitelé nebo terapeuti.
Využijí ji rovněž studenti těchto oborů nebo rodiče.
Na více než 400 stranách se řeší rovněž aktuální témata, mezi něž patří babyboxy,
fiktivní otcovství nebo náhradní mateřství. „Ani jedna z těchto záležitostí není řádně
ukotvena v české legislativě. Kniha tedy může být podnětem k další debatě o úpravě
zákonů a zároveň by měla pomoci běžným lidem vytvořit si názor, protože momentálně
ho utváří jen zkratkovitá mediální hodnocení,“ doplnil Kukla.
Studie ELSPAC se prováděla v evropských zemích a také v Československu, zde
konkrétně od roku 1991, přičemž práce koordinoval právě Lubomír Kukla. Data, která
se za dvacet let sesbírala, nyní spravuje Centrum pro výzkum toxických látek
v prostředí Masarykovy univerzity. Data jsou v digitální podobě přístupná široké
vědecké komunitě, a to na webu www.elspac.cz.
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