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Reakce na tiskovou konferenci ombudsmana 
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Dětská psychiatrie je oborem, kde podstata léčby spočívá v komunikaci. Bez ní nelze stanovit u 
pacienta diagnózu, ani ho léčit. Dítě nebo adolescent tedy nemohou a nejsou v dětské psychiatrii 
objektem péče z povahy věci. V tomto smyslu je prohlášení ve zprávě ČTK nepřesné a obor dětské 
psychiatrie stigmatizující. Každodenní vizita ošetřujícím lékařem, stejně jako primářská vizita, 
psychologická a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče jsou neustálou edukací o psychických 
obtížích, léčbě a plánu hospitalizace, kde analogicky spolupracujeme během ní s rodiči našich 
pacientů. Je na tom skutečně založen výsledek naší péče. 

V DPN Opařany například je řadu let zavedenou součástí procesu přijímání pacienta podrobná edukace o 
hospitalizaci a postupech následujících v průběhu léčby. Informovaný souhlas s hospitalizací je předkládán a 
podrobně probírán jak se zákonným zástupcem nebo osobou blízkou, tak zároveň i s jejím/jejich dítětem 
(pacientem). Následně rodič (zákonný zástupce nebo osob blízká) i pacient, který dovršil věku 14 let, 
písemně udělují nebo neudělují informovaný souhlas s hospitalizací. Má-li dítě mladší 14 let rozumovou 
vyspělost k posouzení adekvátnosti hospitalizace, je informovaný souhlas s hospitalizací předkládám i jemu. 
Pokud souhlas není udělen, postupuje se v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., v platném znění a 
neudělení souhlasu (zákonného zástupce/osoby blízké nebo pacienta) je hlášeno okresnímu soudu. Zároveň
při přijetí na oddělení je pacient seznámen ošetřujícím personálem, a to srozumitelným a vhodným 
způsobem pro daný věk, o možnosti podání stížnosti. Na každém oddělení je přístupný jednoduchý leták pro 
pacienty s postupem, jak stížnost podat. Dítě či adolescent jsou tedy od začátku partnerem v léčbě, nikoliv 
objektem, jak je uváděno v citaci z tiskové konference. Nemůžeme pochopitelně mluvit za všechny 
pediatrické obory a nevím, k jakým zjištěním dospěla kancelář ombudsmana při návštěvách lůžkových 
zařízeních jiných pediatrických odborností. Doufám také, že k dětské psychiatrii nebude přistupováno jinak 
než jako ke každému jinému medicínskému dětskému oboru, jako tomu bylo doposud. 

To, čemu se tisková konference nevěnovala, alespoň podle zprávy ČTK, je materiálně technický stav 
lůžkové dětské psychiatrie, na který ředitelé nemocnic a primáři oddělení už léta upozorňují a žádají o
koncepční investice do  humanizace dětských psychiatrických oddělení. Nevyřeší to prostředky 
z Evropských fondů, protože ty se vztahují jen na akutní lůžka. Většina lůžkového fondu dětské 
psychiatrie jsou lůžka následná, která mají v systému péče zcela nezastupitelné místo. Je třeba jasně 
deklarovat, že humanizace oddělení dětské psychiatrie je státním zájmem a tomu by měl odpovídat 
postoj vlády. 
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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.
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