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DPN Opařany získala další akreditaci, tentokrát pro vzdělávání 
v rámci psychiatrického kmene 
 
 
18.10.2022 Opařany 

Od začátku tohoto roku získala Dětská psychiatrická nemocnice Opařany již několik důležitých 
akreditací. Poslední z nich je pak oprávnění k provádění vzdělávání v základním psychiatrickém 
kmeni, které získala od Ministerstva zdravotnictví ČR tento měsíc. Specializační vzdělávání se skládá 
ze základního kmene, na který navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku.  

Michal Goetz, ředitel nemocnice uvádí: „Ve vzdělávání lékařů v současnosti existuje jednostupňový systém 
přípravy k atestační zkoušce, jehož součástí je absolvování tzv. společného (základního) kmene, a poté 
následuje specializační vzdělávání v rámci každého oboru. Absolvováním lékařské fakulty získává lékař 
pouze odbornou způsobilost k výkonu povolání. Aby mohl zcela samostatně vykonávat povolání, musí 
získat specializovanou způsobilost (atestaci). Absolvování základního kmene trvá 30 měsíců po škole a je 
zakončeno zkouškou. Průběh vzdělávání lékařů po promoci, specializačního vzdělávání, zajišťuje 
akreditované zařízení. 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 velmi hrdý.“  

Ředitel Goetz dále dodává: „Ovšem to, zda budeme moci pokračovat v naší tak nadějně rozběhnuté práci, 
závisí na MZ ČR a jeho podpoře. Kritický personální stav dětské psychiatrie, o němž se v mediích tolik mluví, 
se nikdy nezlepší, pokud jednotlivá pracoviště dětské psychiatrie nebudou moci plně využívat svou 
školitelskou kapacitu. Jinými slovy, pokud nebudou moci přijímat tolik mladých lékařů a psychologů, kolik 
dovolí počet školitelských míst, aniž by to zdravotnická zařízení ekonomicky zruinovalo. A to nebude možné 
bez finančních dotací ze strany zřizovatelů, tedy MZ a krajů. Mimo jiné totiž existuje rozpor, který dosud  MZ 
ČR neřeší. Tím je diskrepance mezi reálnou potřebou personálu na pedopsychiatrických lůžkových oddělení 
provádějících tzv. „skrytou akutní“ péči (poskytujete akutní péči, ale nejste tak placen) a nastavením úhrady 
za ošetřovací den, jenž je kalkulována s ohledem na personální standardy definované ve vyhlášce. Ty jsou 
ovšem zcela nedostatečné. Podle vyhlášky bychom v Opařanech měli mít například atestovaného dětského 
psychiatra jen na 0,3 úvazku a klinického psychologa na 0,2 úvazku. To je naprosto absurdní, a nechci si ani 
představit, jak by taková péče vypadala. Navíc by to neumožňovalo školení mladých lékařů. Připomínám, že 
čtyřicet sedm procent pedopsychiatrů (z 86) je starších 65 let a klinických psychologů je v ČR třetina 
doporučeného počtu dle WHO.“ 

DPN Opařany disponuje rozsáhlým portfoliem akreditací, čímž přispívá do personálně oslabeného systému 
péče o dětské duševní zdraví. DPN Opařany je oprávněna školit v Dětské a dorostové psychiatrii, a to 
v rámci celého vzdělávacího programu oboru dětská a dorostová psychiatrie, dále má akreditace 
k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Psycholog ve 
zdravotnictví – Klinická psychologie. V oboru Ošetřovatelská péče má DPN Opařany 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“.  

Management nemocnice plánuje rekonstrukci budov tak, aby jednotlivé stanice odpovídaly standardům 
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 150 mil. Kč. Nemocnice bude 
jednat s MZ ČR o zahájení přípravy projektu. 
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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. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


