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DPN Opařany je stále významnější nemocnicí pro děti a
dorost nejen v Jihočeském kraji
4.6.2022 Opařany
Šedesát lůžek Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech reprezentuje 13 % z celkového počtu
pedopsychiatrických lůžek v České republice. Od začátku roku, nového vedení i lékařského týmu došlo ke
stabilizaci těchto lůžek a zvýšení počtu lékařů a psychologů. Hospitalizovaní jsou pacienti z celé republiky i
vzhledem k tomu, že je v jiných krajích nedostatek kapacit jak pro akutní, tak následnou péči. Opařany, jako
jediná nemocnice v republice, mají navíc specializované oddělení pro pacienty s těžkými neuro-vývojovými
poruchami a disruptivními projevy. Nově tým lékařů a psychologů v DPN Opařany začíná rozvíjet dialektickobehaviorální terapeutický (DBT) program, určený pro adolescenty se sebepoškozováním a sebevražedným
jednáním. DBT klade důraz na učení se flexibilitě a hledání rovnováhy na místo extrémů, všímání a pochopení
principů vlastního chování a behaviorální nácvik nových dovedností. Opařany jsou prvním a zatím jediným
pedopsychiatrickým zařízením v ČR, které tento program zavedlo.
DPN Opařany disponuje rozsáhlým portfoliem akreditací, čímž přispívá do oslabeného systému dětské psychiatrie,
kde je čtyřicet sedm procent pedopsychiatrů (86) ve věku nad 65 let. Dále školí i klinické psychology, kterých je
v České republice méně než jedna třetina doporučeného stavu Světové zdravotnické organizace WHO (90).
V současné době má akreditace na obory Dětská a dorostová psychiatrie, a to na celý vzdělávací program oboru
dětská a dorostová psychiatrie a oprávnění k uskutečňování části vzdělávání v základním oboru Dětská a dorostová
psychiatrie, Ošetřovatelská péče, kde má oprávnění k uskutečňování praktické části OM 2 specializačního
vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii a k uskutečňování praktické části OM 2, OM 4 vzdělávacího
programu pro obor specializačního vzdělávání „Dětská sestra – Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii“.
Michal Goetz, ředitel nemocnice uvádí: „Pokud zřizovatel MZ ČR dodrží slib podpory nemocnice, měli bychom se
v personální stabilizaci našeho lékařského týmu posunout ze současných 5,9 úvazků lékařů na 10 úvazků v roce
2024. Významně by toto plánované navýšení posílilo kvalitu péče o pacienty a zároveň bychom mohli zvýšit počet
průměrně hospitalizovaných pacientů, zavést ambulantní péči jak pedopsychiatrickou, tak otevřít i ambulance klinické
psychologie a konečně také denní stacionář. Dále, díky našim akreditacím pro vzdělávání a zaměstnaným
atestovaným dětským psychiatrům, kteří jsou zároveň školiteli, přivádíme do personálně silně oslabeného oboru nové
lékaře a psychology. Jsem na náš nový tým hrdý a je radost sledovat zájem kolegů o neustálé rozšiřování spektra
poskytované péče. Ovšem to, zda budeme moci pokračovat v naší tak nadějně rozběhnuté práci, závisí na MZ ČR a
jeho podpoře.“
Management nemocnice plánuje rekonstrukci budovy B tak, aby jednotlivé stanice odpovídaly standardům běžných
pediatrických zařízení, tedy vhodných pro moderní a bezpečnou hospitalizaci dětských psychiatrických pacientů.
Jedná se o vybudování dvou až třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, společenských a terapeutických
místností pro pacienty, zavedení klimatizace a zároveň modernizaci a rozšíření bezpečnostních prvků budovy. Odhad
celkových nákladů je v tuto chvíli okolo 100 mil. Kč.
Pokud však zřizovatel nemocnici nepodpoří, jak bylo přislíbeno koncem loňského roku, znamená to uzavření
nemocnice, ztrátu akreditací pro vzdělávání i ztrátu školících míst a další oslabení oboru dětské a dorostové
psychiatrie a psychologie. Vzhledem k narůstajícímu počtu sebevražedného jednání a zvyšující se poptávce po
lůžkové péči, kdy mnoho pacientů po celé ČR čeká na pediatriích na volné místo na oddělení dětské psychiatrie, by
uzavření DPN Opařany znamenalo kolaps pedopsychiatrické lůžkové péče nejen v Jihočeském kraji.
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DPN Opařany poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie,
fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a je samostatným právním subjektem.

