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DPN Opařany získala akreditaci pro Psycholog ve 
zdravotnictví – Klinická psychologie

30.6.2022 Opařany

Největší  dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech získala od 1.  července 2022 akreditaci  pro
specializační  vzdělávací  program  Psycholog  ve  zdravotnictví  –  Klinická  psychologie.  Pro  nově
sestavený tým lékařů a psychologů v DPN Opařany tak začíná další etapa rozvoje péče o dětské a
adolescentní pacienty. Specializované zdravotnické zařízení tak bude moci až do 30. června 2027
poskytovat ve svém areálu teoreticko-praktickou část dalšího vzdělávání mladým psychologům ve
zdravotnictví. Nemocnice získala maximální počet míst pro vzdělávací program, a to 4 místa.

Michal Goetz, ředitel nemocnice uvádí:  „Jedním z cílů naší společné práce v DPN Opařany je léčit nejen
pacienty, ale také systém péče celorepublikově. Tím, že budeme moci vzdělávat psychology ve zdravotnictví,
posílíme kapacitu služeb o další specialisty, kterých je v České republice v současné chvíli vážný nedostatek.
Je skvělé, že se naše úsilí o získání této akreditace proměnilo ve skutečnost a Ministerstvo zdravotnictví na
základě dodaných podkladů nám akreditaci udělilo.“

DPN Opařany  disponuje  rozsáhlým portfoliem akreditací,  čímž  přispívá  do  oslabeného systému  dětské
psychiatrie. Školí  i  psychology ve zdravotnictví pro obor klinický psycholog, 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 Všeobecná sestra - 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. 
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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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