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Vážený pane profesore,
v první řadě chci Vám jako fyzické osobě i jako zástupci České psychoterapeutické
společnosti ČLS JEP poděkovat za veškerou práci, kterou v rámci Pracovní skupiny
k zajištění

dostupnosti

psychoterapie,

psychoterapeutických

intervencí na Ministerstvu zdravotnictví děláte.

a

psychosociálních

Nastavení komplexního systému

psychoterapie a terapeutických intervencí, které budou garantovány ohledně kvality
a rozlišeny dle intenzity a způsobu podpory, je velmi důležité jak obecně, tak specificky
v této době.
V současnosti je vývoj pandemie nemoci COVID-19 nepříznivý a nárůst počtu nových
případů v České republice je celosvětově jedním z nejvyšších. Tato skutečnost vedla
po jednání s odborníky k zavedení omezujících krizových opatření. Hlavním cílem všech
krizových

opatření je

přerušit souvislý

epidemický

proces

a zastavit

epidemii

v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů. Omezení v poskytování
služeb jsou definována tak, že vláda ČR je vedena snahou redukovat je pouze na ty
nejnutnější, resp. základní služby. V případě služeb v oblasti duševního zdraví
jde o zachování základní nutné sítě péče. Jako ministr zdravotnictví zde prosazuji
to, že jde o síť zdravotní péče. V ambulantním sektoru se jedná o psychiatry, klinické
psychology a týká se to i psychoterapie poskytované těmito odborníky.
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Na druhé straně s obavami sleduji data ohledně stoupající prevalenci zejména
úzkostných a depresivních obtíží v populaci a jsem si vědom, že výše zmíněná opatření
také přispívají k vysoké psychické zátěži spojené s epidemií COVID-19. A byť mám jako
lékař v systém zdravotnictví velkou důvěru, zde sdílím názor zástupců Rady vlády pro
duševní zdraví, že ohledně efektivního řešení této situace musíme spojit síly s ostatními
rezorty, ale také s neziskovým a soukromým sektorem.
V rámci mimořádného jednání Rady vlády pro duševní zdraví jsme proto schválili soubor
opatření, které mají snahu komplexně pokrýt potřeby v oblasti duševního zdraví. Jedná
se o informační kampaň ksebepéči, posílení krizových linek, zajištění podpůrných
intervencí, a to jak pro dospělou populaci, tak ve školství. Bez nastavení takto fázované
pomoci by ani posílení klinických psychologů a psychiatrů a větší finanční podpora
distanční péče nebyly schopny zajistit péči o všechny lidi s psychickými obtížemi. Dostali
bychom se tak do skutečně závažné situace s dlouhodobými negativními dopady.
I v rámci těchto opatření Rady vlády pro duševní zdraví však zachováváme jasné
rozlišení zdravotní péče a podpůrných aktivit mimo zdravotnictví. Chápu Vaše obavy
ohledně bezpečnosti pro klienty, zde však obdobně jako ve zdravotnictví budeme
kontrolovat kvalitu vstupního vzdělání a délku praxe, spolu se srozumitelným poučením
klientů, že nejde o léčebnou intervenci. Součástí poučení bude i informace o možnostech
vyhledat léčebnou péči v případě, že to bude i přes podpůrnou terapii potřeba. A právě
v tomto bodě budu za pomoc ze strany Společnosti pro psychoterapii ČLS JEP vděčný.
Na závěr chci ještě reagovat na Vaši poznámku k distanční péči. Na legislativním
ukotvení a právním ošetřením poskytování této formy péče stále intenzivně pracujeme.
Do doby, než bude toto zajištěno, jde vždy pouze o řešení krizového stavu ze strany
zdravotních pojišťoven. Chápu potřebu i v tomto krizovém režimu zajistit úhrady,
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které poskytnutí psychoterapeutické péče umožní. V tomto ohledu budou zástupci mnou
řízeného rezortu připraveni Vám při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami pomoci.
Kontaktujte

prosím

tajemnici

Rady vlády

pro

duševní zdraví,

paní

MUDr. Ditu Protopopovou, Ph.D, která podporu při jednáních zprostředkuje.
Přeji mnoho sil a budu se těšit na další spolupráci.

S pozdravem

-O

Vážený pan
Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Česká psychiatrická společnost CSL JEP
e-mail: oraskoian@seznam.cz
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