
Kulatý	  stůl	  KPP	  
	  
Psychiatrie	  a	  adiktologie	  –	  mezioborová	  spolupráce	  v	  prevenci	  a	  léčbě	  
	  
25.	  února	  2017	  v	  průběhu	  11.	  kongresu	  primární	  péče,	  TOP	  Hotel	  Praha	  
	  
Účastníci	  diskuse	  (v	  abecedním	  pořadí):	  
	  
doc.	  MUDr.	  Martin	  ANDERS,	  Ph.D.	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  	  
MUDr.	  Eva	  KASALICKÁ	  
MUDr.	  Ctirad	  KOZDERKA	  
MUDr.	  Hana	  KURZOVÁ	  
Jan	  KULHAVÝ	  	  	  
prof.	  PhDr.	  Michal	  MIOVSKÝ,	  Ph.D.	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
prof.	  MUDr.	  Jiří	  RABOCH,	  DrSc.	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
	  
I.	  TÉMA:	  IBD	  	  
	  
1.	   Potřeba	  edukace	  PL/PLDD	  v	  oblasti	  psychiatrie	  je	  stále	  aktuální.	  

Z	  tohoto	  hlediska	  se	  jeví	  být	  chybou	  sloučení	  pediatrie	  a	  praktického	  
dětského	  lékařství	  do	  jednoho	  oboru,	  protože	  práce	  v	  terénu	  vyžaduje	  
jiné,	  praktičtěji	  a	  více	  mezioborově	  orientované	  specializační	  
vzdělávání.	  	  

	  
VYBRÁNO	  Z	  DISKUSE	  
	  
MUDr.	  Ctirad	  KOZDERKA	  
w	  Diferenciální	  diagnostika	  v	  ordinaci	  PLDD	  –	  oddělit	  podezření	  na	  psychiatrickou	  
diagnózu	  od	  „nevychovaného	  spratka“.	  
w	  Pokud	  je	  podezření	  na	  psychiatrický	  problém,	  obrátit	  se	  na	  dětského	  psychiatra,	  
není-‐li	  riziko	  z	  prodlení,	  může	  PLDD	  pacienta	  sledovat	  sám	  a	  s	  dětským	  psychiatrem	  
konzultovat.	  
w	  Potřeba	  obnovení/posílení	  psychiatrického	  vzdělávání	  pro	  pediatry	  a	  PLDD.	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
w	  Pediatři	  dnes	  mají	  podle	  jeho	  soudu	  méně	  znalostí	  z	  psychiatrie	  než	  dříve.	  
w	  Možná	  je	  to	  důsledek	  systému	  vzdělávání,	  ve	  kterém	  pediatry	  učí	  sami	  pediatři.	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  S	  dětskými	  psychiatry	  spolupracují	  OSPDL	  ČLS	  JEP	  a	  SPLDD	  ČR	  intenzivně	  přes	  
dva	  roky	  v	  souvislosti	  s	  programem	  včasného	  záchytu	  PAS.	  



w	  Existují	  psychiatrické	  diagnózy	  –	  ADHD,	  úzkostné	  poruchy	  apod.	  –,	  v	  nichž	  PLDD	  
nejsou	  úplně	  zběhlí	  a	  některé	  časné	  příznaky	  jim	  mohou	  bez	  	  adekvátní	  a	  soustavné	  
edukace	  uniknout.	  
	  
	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  
w	  Součástí	  předatestační	  přípravy	  PLDD	  je	  i	  kurz	  zaměřený	  na	  rizikové	  chování.	  
w	  Při	  tvorbě	  nového	  vzdělávacího	  programu	  v	  důsledku	  sloučení	  oborů	  by	  bylo	  
možno	  zařadit	  i	  část	  pedopsychiatrické	  problematiky.	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Specifika	  specializačního	  vzdělávání	  praktických	  lékařů	  pro	  děti	  a	  dorost	  
působících	  „v	  terénu“	  byla	  jedním	  z	  důvodů,	  proč	  jsme	  trvali	  na	  zachování	  oboru	  
PLDD.	  	  
w	  Chtěli	  jsme	  specializační	  vzdělávání	  PLDD	  změnit	  v	  tom	  smyslu,	  aby	  po	  společném	  
základu	  s	  pediatry	  obsáhlo	  více	  styčných	  oborů	  –	  ORL,	  infektologii,	  chirurgii,	  
dětskou	  psychiatrii...	  	  
w	  Po	  sloučení	  pediatrie	  a	  praktického	  dětského	  lékařství,	  kterému	  už	  asi	  nic	  
nezabrání,	  uvedená	  témata	  do	  vzdělávání	  v	  potřebné	  míře	  nedostaneme	  –	  to	  je	  
velmi	  špatná	  zpráva	  pro	  nás	  i	  pro	  naše	  pacienty.	  
	  
	  
2.	   V	  rámci	  reformy	  psychiatrické	  péče	  v	  ČR	  i	  mimo	  ni	  existuje	  nabídka	  na	  

vytvoření	  nových/prohloubení	  stávajících	  vzdělávacích	  aktivit	  pro	  
PL/PLDD.	  	  

	  
VYBRÁNO	  Z	  DISKUSE	  
	  
prof.	  MUDr.	  Jiří	  RABOCH,	  DrSc.	  
w	  Edukační	  aktivity	  s	  PL	  fungují	  dlouhodobě,	  v	  oblasti	  PLDD	  jsou	  pravděpodobně	  
nějaké	  rezervy.	  
w	  Součástí	  reformy	  psychiatrické	  péče	  v	  ČR	  bude	  i	  program	  vzdělávání	  zdravotníků	  
jak	  uvnitř	  psychiatrie,	  tak	  mimo	  obor,	  jsou	  na	  něj	  vyčleněny	  i	  finanční	  prostředky.	  
w	  Pokud	  se	  dohodneme	  na	  potřebě,	  nebude	  pravděpodobně	  problém	  do	  tohoto	  
programu	  zařadit	  i	  vzdělávání	  PL	  a	  PLDD.	  
	  
doc.	  MUDr.	  Martin	  ANDERS,	  Ph.D.	  
w	  Potřebujeme	  určit	  kontaktní	  osobu	  za	  PLDD,	  s	  níž	  bychom	  mohli	  program	  
připravovat.	  
	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  
w	  Jméno	  kontaktní	  osoby	  dodá	  SPLDD	  ČR.	  	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  



w	  Pro	  pediatry/PLDD	  může	  na	  klinice	  zajistit	  i	  přednášky,	  semináře	  nebo	  stáže	  –	  je	  
to	  věcí	  domluvy.	  
	  
	  
	  
3.	   Nastavení	  efektivní	  spolupráce	  mezi	  praktickými	  lékaři	  a	  psychiatry	  

naráží,	  zejména	  v	  péči	  o	  dětské	  pacienty,	  na	  stávající	  kapacitní	  
možnosti.	  Řešení	  podle	  návrhu	  reformy	  psychiatrické	  péče	  přinesou	  
centra	  duševního	  zdraví	  a	  ambulance	  s	  rozšířenou	  působností	  díky	  
uplatnění	  principu	  regionální	  zodpovědnosti.	  

	  
VYBRÁNO	  Z	  DISKUSE	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
w	  I	  pokud	  si	  pediatr/PLDD	  bude	  rizikové	  dítě,	  např.	  s	  výchovnými	  problémy,	  	  
depresemi	  apod.	  sledovat	  sám	  a	  průběžně	  konzultovat	  s	  psychiatrem,	  doporučuji	  
objednat	  je	  hned	  na	  začátku	  do	  psychiatrické	  ambulance	  (čekací	  doba	  v	  ČR	  3–6	  
týdnů,	  v	  USA	  pro	  zajímavost	  4	  měsíce)	  –	  termín	  lze	  později	  kdykoli	  zrušit,	  ale	  
neztratí	  se	  čas	  u	  těch	  pacientů,	  kteří	  psychiatrickou	  léčbu	  budou	  opravdu	  
potřebovat.	  
w	  V	  praxi	  to	  vypadá	  tak,	  že	  2–3	  roky	  se	  takové	  dítě	  pohybuje	  někde	  po	  
psychologických	  poradnách,	  což	  by	  samo	  o	  sobě	  bylo	  dobře,	  kdyby	  ovšem	  u	  jeho	  
diagnózy	  byl	  hned	  na	  začátku	  psychiatr.	  	  	  
w	  Když	  pak	  třeba	  po	  třech	  letech	  dojde	  k	  akutní	  agresi,	  je	  snaha	  takové	  dítě	  rychle	  
„někam“	  umístit.	  Nakonec	  se	  to	  zpravidla	  nějak	  povede,	  ale	  kdybychom	  to	  řešili	  
včas,	  taková	  situace	  by	  ani	  nemusela	  nastat.	  
w	  Víc	  pacientů	  k	  nám	  přijde	  tak,	  že	  je	  přivedou	  rodiče,	  protože	  znají	  někoho,	  kdo	  měl	  
také	  zlobivé	  dítě	  a	  psychiatr	  mu	  pomohl	  –	  zato	  od	  pediatrů	  jich	  přichází	  velmi	  málo.	  
	  
MUDr.	  Ctirad	  KOZDERKA	  
w	  	  Kdo	  ponese	  zodpovědnost,	  pokud	  by	  v	  průběhu	  sledování	  v	  ordinaci	  PLDD	  došlo	  
třeba	  k	  suicidiu?	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
w	  To	  je	  riziko,	  které	  musí	  PLDD	  zvážit	  –	  pokud	  pacienta	  nepředá,	  pak	  nese	  
odpovědnost	  on,	  nikoli	  konzultující	  dětský	  psychiatr.	  
	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  
w	  Z	  praxe	  pozoruji,	  že	  kvůli	  nedostatečné	  síti	  pedopsychiatrických	  pracovišť	  se	  na	  
dětských	  odděleních	  množí	  příjmy	  psychiatrických	  pacientů,	  resp.	  dětí,	  u	  kterých	  ani	  
nejde	  o	  psychiatrickou	  diagnózu	  v	  pravém	  slova	  smyslu,	  ale	  se	  kterými	  si	  nikdo	  neví	  
rady	  (agresivních	  doma	  či	  ve	  škole	  apod.).	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Dostupnost	  psychiatra	  potřebují	  PLDD	  hlavně	  ve	  dvou	  rovinách:	  



 w	  Akutní	  intervence	  –	  lůžková	  zařízení	  dětské	  psychiatrie	  ovšem	  pacienty	  
	   zpravidla	  rychle	  nepřijmou.	  
	   w	  Ve	  screeningu	  PAS	  k	  potvrzení	  konečné	  diagnózy.	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
w	  Nechám	  projednat	  hned	  na	  příštím	  výboru,	  aby	  lůžková	  zařízení	  dětské	  
psychiatrie	  pacienty	  k	  akutní	  intervenci	  od	  PLDD	  přijímala	  lépe.	  
	  
	  
doc.	  MUDr.	  Martin	  ANDERS,	  Ph.D.	  
w	  Síť	  bude	  podle	  návrhu	  reformy	  psychiatrické	  péče	  v	  ČR	  posílen	  o	  centra	  duševního	  
zdraví	  pro	  děti.	  	  
w	  Na	  Mostecku	  už	  jedno	  angažované	  sociální	  sdružení	  tento	  koncept	  realizuje,	  tzn.	  
že	  v	  Chomutově	  bude	  první	  modelové	  dětské	  centrum.	  
w	  Určitě	  nebude	  možné	  celorepublikově	  navýšit	  počet	  dětských	  psychiatrů	  (podle	  
prof.	  Paclta	  jich	  je	  v	  ČR	  140,	  v	  přepočtu	  80	  úvazků).	  
	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  
w	  PLDD	  by	  uvítali	  by	  mapu	  rozložení	  dětských	  psychiatrů	  po	  republice.	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
w	  Existuje	  seznam	  psychiatrů,	  včetně	  dětských.	  
w	  Každá	  místně	  příslušná	  zdravotní	  pojišťovna	  sdělí	  seznam	  smluvních	  lékařů	  
	  
doc.	  MUDr.	  Martin	  ANDERS,	  Ph.D.	  
w	  Psychiatrická	  společnost	  ve	  spolupráci	  s	  ÚZIS	  takovou	  mapu	  i	  s	  ověřenými	  
ordinačními	  hodinami	  již	  vytvořila.	  
w	  Ve	  vyhledávání	  lze	  filtrovat	  podle	  řady	  kritérií	  –	  pro	  dospělé,	  pro	  děti,	  ambulantní	  
zařízení,	  lůžková	  zařízení...	  
w	  Mapa	  je	  k	  dispozici	  na	  testovací	  stránce	  www.iba.muni.cz/uzis.	  
	  
MUDr.	  Marta	  HOTOVÁ	  
w	  Jak	  hustá	  bude	  síť	  center	  duševního	  zdraví	  pro	  dospělé?	  
	  
doc.	  MUDr.	  Martin	  ANDERS,	  Ph.D.	  
w	  Prvních	  pět	  center	  v	  rámci	  projektu	  bude	  vypsáno	  formou	  veřejné	  zakázky,	  
uchazeči	  musejí	  splnit	  předepsané	  podmínky	  a	  projít	  výběrovým	  řízením	  
ministerstva	  zdravotnictví.	  
w	  Další	  centra	  –	  v	  rámci	  první	  fáze	  reformy	  psychiatrické	  péče	  by	  jich	  mělo	  být	  30	  –	  
vzejdou	  buď	  z	  výběrových	  řízení	  (riziko	  protahování,	  odvolání	  atd.),	  nebo	  analogií	  
k	  současným	  komplexním	  specializovaným	  centrům	  (ministerstvo	  si	  vybere	  z	  těch	  
pracovišť,	  které	  splňují	  podmínky,	  podle	  toho,	  kde	  je	  potřebuje	  mít,	  a	  vydá	  jejich	  
seznam	  vyhláškou).	  
w	  Je	  plánován	  systém	  kontroly	  jakosti	  péče,	  v	  projektu	  se	  finančně	  počítá	  s	  lidmi	  na	  
MZ/krajích,	  kteří	  by	  kontrolovali,	  jak	  systém	  v	  kraji	  funguje,	  pomáhali	  s	  funkčností	  



systému	  a	  reportovali.	  Počítá	  se	  se	  zpětnou	  vazbou	  i	  od	  pacientů	  nebo	  právě	  PL	  a	  
PLDD.	  
w	  Bude	  uplatňován	  princip	  regionální	  zodpovědnosti	  –	  pracoviště,	  která	  by	  dostala	  
nové	  smlouvy,	  a	  to	  nejen	  centra	  duševního	  zdraví,	  ale	  také	  nově	  plánované	  
ambulance	  s	  rozšířenou	  péčí,	  což	  je	  další	  prvek	  reformy,	  budou	  mít	  povinnost	  
pacienta	  z	  regionu	  přijmout.	  
	  
4.	   Rok	  od	  diskuse	  u	  kulatého	  stolu	  v	  průběhu	  KPP	  2016	  o	  včasném	  

záchytu	  poruch	  autistického	  spektra	  se	  zejména	  zásluhou	  PLDD	  a	  
dětských	  psychiatrů	  podařilo	  screening	  PAS	  úspěšně	  rozjet	  v	  praxi.	  

	  
VYBRÁNO	  Z	  DISKUSE	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Jsem	  členkou	  vládní	  pracovní	  skupiny	  pro	  PAS,	  ve	  které	  jsme	  celý	  screening	  
odpracovali	  jenom	  my	  PLDD	  a	  dětští	  psychiatři.	  
w	  Máme	  kód	  výkonu	  časného	  záchytu	  poruch	  autistického	  spektra	  přiřazeného	  
k	  18měsíční	  prohlídce.	  
w	  Profesní	  organizace	  SPLDD	  ČR	  vyjednala	  podmínky	  hrazení	  výkonu	  s	  možností	  
jeho	  opakování	  při	  suspektně	  rizikovém	  nálezu	  po	  půl	  roce.	  
w	  Konečnou	  diagnózu	  PAS	  stanoví	  psychiatr.	  
w	  Je	  třeba,	  aby	  ve	  spolupráci	  s	  psychiatrickou	  společností	  pokračovala	  školení	  PLDD	  
o	  PAS.	  	  
	  
	  
5.	   Adiktologická	  péče	  a	  léčba	  alkoholismu	  a	  jiných	  toxikománií	  v	  ČR	  

naráží	  na	  ještě	  vyšší	  personální	  a	  kapacitní	  problém,	  než	  je	  tomu	  u	  
psychiatrické	  péče.	  Situaci	  by	  pomohl	  vyřešit	  vznik	  dětských	  
adiktologických	  center.	  

	  
VYBRÁNO	  Z	  DISKUSE	  
	  
prof.	  PhDr.	  Michal	  MIOVSKÝ,	  Ph.D.	  
w	  Péče	  o	  dospělé:	  
	   w	  Z	  celé	  původní	  sítě	  180	  specializovaných	  ambulancí	  pro	  léčbu	  alkoholismu	  
	   a	  jiných	  toxikománií	  (AT)	  jich	  na	  celou	  ČR	  zůstalo	  jen	  34,	  dohromady	  s	  19,5	  
	   úvazkem	  lékařů	  (potřebovali	  bychom	  70	  úvazků).	  	  
	   w	  Nadpoloviční	  většina	  ambulantních	  psychiatrů	  (550)	  nevykáže	  za	  rok	  ani	  
	   jednoho	  (!)	  pacienta	  s	  diagnózou	  F10–F19.	  
 w	  Máme	  napsanou	  koncepci,	  setkáváme	  se	  MZ	  i	  psychiatrickou	  společností,	  
	   ale	  po	  privatizačních	  vlnách	  nikoho	  nepřitáhnete	  k	  tomu,	  aby	  šel	  znovu	  dělat	  
	   AT.	  
w	  Péče	  o	  děti	  a	  dorost:	  
	   w	  Náš	  obor	  (adiktologie)	  původně	  dětskou	  péči	  neměl,	  s	  výjimkou	  
	   interdisciplinárně	  zaměřené	  dětské	  ambulance	  prof.	  Mečíře	  v	  r.	  1957.	  



 w	  Pilotní	  projekt	  ve	  VFN	  je	  hotov	  od	  r.	  2014,	  nyní	  přibyla	  dětská	  ambulance	  
	   v	  Kladně.	  Ministerstvo	  zdravotnictví	  má	  o	  řešení	  problematiky	  zájem.	  
 w	  Zdá	  se,	  že	  potřeba	  dostupnosti	  této	  specializované	  zdravotní	  péče	  pro	  léčbu	  
	   závislostí	  dětí	  a	  dorostu	  by	  byla	  1	  dětské	  adiktologické	  centrum	  v	  každém	  
	   kraji.	  Máme	  podobně	  komplexní	  koncept,	  jako	  jsou	  centra	  duševního	  zdraví.	  
 w	  Dětské	  detoxy	  by	  stačily	  2	  na	  celou	  ČR	  –	  v	  Praze	  už	  je,	  tedy	  potřeba	  ještě	  
	   jednoho	  na	  Moravě.	  
 w	  Celý	  systém	  ovšem	  naráží	  na	  nedostatek	  dětských	  psychiatrů.	  Dětské	  
	   adiktologické	  centrum	  v	  kraji	  se	  bez	  něj	  neobejde.	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Se	  společností	  dorostového	  lékařství	  (MUDr.	  Kabíček)	  máme	  rozpracovaný	  
koncept	  prevence	  rizikového	  chování.	  Doporučení	  jsou	  na	  našich	  webových	  
stránkách.	  
w	  Diagnostický	  rozhovor	  navrhujeme	  navázat	  na	  13letou	  prohlídku,	  představuje	  to	  
ovšem	  časovou	  investici,	  kterou	  je	  třeba	  zohlednit.	  
w	  Použít	  by	  šel	  třeba	  model	  edukačního	  kódu,	  který	  zdravotní	  pojišťovny	  
akceptovaly.	  
	  
prof.	  PhDr.	  Michal	  MIOVSKÝ,	  Ph.D.	  
w	  Adiktologická	  společnost	  bude	  s	  PLDD	  ráda	  spolupracovat	  na	  metodice	  časné	  
diagnostiky	  a	  rychlé	  intervence.	  
w	  Nedořešeným	  problémem	  zatím	  je,	  kam	  budou	  PLDD	  při	  nedostatku	  dětských	  
psychiatrů	  zachycené	  děti	  odesílat.	  
w	  Lůžková	  psychiatrická	  oddělení	  adiktologické	  pacienty	  moc	  nechtějí,	  tzn.	  také	  by	  
uvítala	  vznik	  již	  zmíněných	  dětských	  adiktologických	  center.	  
	  
prof.	  MUDr.	  Ivo	  PACLT,	  CSc.	  
w	  Navrhli	  jsme	  pro	  dětskou	  psychiatrii	  dvě	  superspecializace:	  závislosti	  a	  sexuologii.	  
Návrh	  je	  na	  ministerstvu	  zdravotnictví.	  
	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  
w	  Závislých	  dětí	  je	  pravděpodobně	  více,	  než	  ukazují	  statistiky.	  Unikají	  záchytu,	  
protože	  se	  opakovaně	  točí	  na	  dětských	  odděleních	  pod	  jinou	  vykázanou	  péčí.	  
w	  Pokud	  dětská	  adiktologická	  centra	  opravdu	  vzniknou,	  jsem	  přesvědčena,	  že	  budou	  
v	  každém	  kraji	  záhy	  plná.	  	  
w	  PLDD	  na	  vznik	  dětských	  adiktologických	  center	  netrpělivě	  čekají,	  protože	  bez	  
spolupráce	  pacienta	  a	  rodiny	  není	  v	  ordinaci	  PLDD	  možnost	  se	  závislým	  dítětem	  
pracovat	  a	  vyvstává	  naléhavá	  potřeba	  mít	  možnost	  odeslat	  je	  k	  odborníkům.	  
	  
	  
	  
	  


