
 PSYCHIATRICKÁ 
 SPOLEČNOST 
 České lékařské společnosti  J. E. Purkyně  
 

 PSYCHIATRIC  ASSOCIATION 
 of  the  Czech  Medical  Association  J.  E.  Purkyně 
 sekretariát:  Ke  Karlovu  11,  128 08  Praha 2  
 telefon:  +420 - 224 913 752 
 fax:  +420 - 224 913 752 
 e-mail:   psychiatr.spol@centrum.cz 
 www.ceskapsychiatrie.cz      

 

 

Vážený pan 

MUDr. Martin Jarolímek 

prezident České asociace pro psychické zdraví, o.s. 

Jelení 9 

118 00  Praha 1 

 

V Praze dne 9. března 2010 

 

 

Vážený pane prezidente, 

 

 z pověření výboru Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně odpovídám na Váš 

dopis ze dne 25. února 2010, kterým se na výbor obracíte s výzvou k revizi koncepce psychiatrické péče. Vaše 

výzva k ukončení dlouholetého přehlížení potřeb a práv duševně nemocných lidí a k přípravě promyšlené 

transformace systému psychiatrické péče v České republice je oprávněná a věříme, že se s ní ztotožňuje 

nejenom většina z těch, kteří psychiatrickou péči potřebují, ale také těch, kteří ji v naší zemi poskytují. V tomto 

smyslu je tedy Váš dopis do jisté míry vlamováním do otevřených dveří. Je to právě výbor Psychiatrické 

společnosti ČLS JEP, který se koncepcí psychiatrické péče v České republice, včetně jejích revizí, soustavně 

věnuje a nabízí svou platformu, včetně časopisu a webových stránek, všem, kteří se k tomuto úsilí chtějí aktivně 

přidat. Tuto možnost má jak Česká asociace pro psychické zdraví, tak i Vy jako její předseda osobně. Výbor 

Psychiatrické společnosti si není zcela jist, že jste této možnosti ku prospěchu duševně nemocných dostatečně 

využil. Pokud jde o nedostatky koncepce, která byla nedávno Psychiatrickou společností přijata, pak je její 

kritika z Vaší strany nyní do určité míry překvapivá, neboť,  pokud je mi známo, na valné hromadě Psychiatrické 

společnosti, kde byla koncepce schvalována, jste nejenom své připomínky k ní nevznesl, ale hlasoval jste pro její 

přijetí. K dosavadní koncepci oboru jste neměl připomínky ani při jednání v Senátu a Parlamentu České 

republiky, což je poměrně škoda, protože právě to byla platforma, kde bylo možno konstruktivní kritiku 

koncepce a úsilí o nápravu postavení duševně nemocných účinněji uplatnit. Výbor by rovněž byl uvítal z Vaší 



strany jakýkoli alternativní návrh, který by mohl dále rozpracovávat či projednávat, což se však bohužel nestalo. 

Členům výboru rovněž není známo, že by jakoukoli koncepci psychiatrické péče nebo její úpravu navrhla Česká 

asociace pro psychické zdraví, což je vzhledem k předpokládané náplni činnosti této asociace jistě škoda. 

Z Vašeho dopisu, vážený pane prezidente, rovněž nevyplývá, do jaké míry jsou požadavky Vámi vznesené 

vyjádřením Vašich osobních obav a postojů a do jaké míry reprezentují názor členské základny ČAPZu. Je-li 

Česká asociace pro psychické zdraví samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou, což z údajů na 

razítku ve Vašem dopise vyplývá, pak je politováníhodné, že se, soudě podle Vašeho dopisu, prezentuje tak, 

jako by za své hlavní poslání považovala kritiku činnosti sesterských organizací namísto vlastní aktivity v oblasti 

péče o duševní zdraví. Chápeme Vaše znepokojení nad postavením oboru psychiatrie mezi ostatními lékařskými 

disciplínami a nad stavem péče o duševní zdraví v ČR a dovedeme si představit i Vaši motivaci a vůli ke kritice, 

jež z tohoto znepokojení vyplývá. Bereme tuto kritiku s plnou vážností, ale uvítali bychom také, kdyby byla 

z Vaší strany a ze strany ČAPZ doprovázena konkrétními návrhy a praktickým úsilím o jejich realizaci. V této 

souvislosti nás velice mrzí, že když se vhodné příležitosti k prezentaci Vašich myšlenek na celostátní a dokonce 

mezinárodní úrovni našly a Psychiatrická společnost pro ni vytvořila dostatečný prostor, tak přítomní byli velice 

zklamáni buď Vaší neohlášenou absencí (jako na neuskutečněných workshopech ve Staroměstské radnici 

během kongresu Světové psychiatrické asociace v Praze v roce 2008) anebo Vaší výraznou indispozicí (jako po 

pozdním příchodu na vlastní prezentace pří jednání o vodítcích psychiatrické péče v roce 2009 v Karlových 

Varech). Věříme, že přes tato drobná selhání či neúspěchy se Vám podaří k uskutečnění Vámi navrhovaných 

revizí koncepce psychiatrické péče aktivně přispět, a to včetně doplnění konkrétních cílů, kroků a jejich 

načasování, o jejichž rozšíření, publicitu a implementaci, budou-li mít podporu psychiatrické obce, se výbor 

všemi svými silami zasadí. Rovněž uvítáme Vaši pomoc při vyvíjení silného tlaku na Ministerstvo zdravotnictví 

ke spolupráci s jinými resorty při vytváření koncepce transformace péče o duševně nemocné. Vaše pomoc bude 

vítána i při působení na MPSV s cílem vytvořit právní normy umožňující duševně nemocným „dosáhnout na 

sociální dávky“. Vítáme tedy nejenom Vaši kritiku, ale zejména Vaši účinnou, konzistentní, soustavnou a aktivní 

pomoc. 

 

 S pozdravem 

 

 

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. 

       místopředseda PS ČLS JEP 

 

 


