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Přípravy slibované reformy psychiatrické péče v letošním roce stagnují. Představitelé 
organizací i jednotlivci sdružení v Platformě pro transformaci systému péče o lidi s duševním 
onemocněním v ČR proto odeslali 15. září předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi otevřený 
dopis, ve kterém vyjadřují nesouhlas se současným vývojem reformy psychiatrické péče a 
požadují vypracování Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním.  
„Reforma zamrzla. Shodují se na tom jak členové pacientských a rodičovských organizací, tak 
poskytovatelé terénních služeb pro duševně nemocné.  Zástupci pacientů i rodinných 
příslušníků měli být už na konci loňského roku jmenováni do pracovních skupin pro tvorbu 
strategie reformy na ministerstvu zdravotnictví. Do dnešního dne se to nestalo,“ říká ředitel 
Fokusu Praha Pavel Novák. 
„Systematickou transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním nelze realizovat v 
rámci jednoho ministerstva. Pro dosažení tohoto cíle je nutná koordinovaná spolupráce na 
úrovni vlády. Pokládáme za nezbytné, aby skutečně vznikla Národní skupina pro transformaci 
sytému péče o lidi s duševním onemocněním, která zpracuje Národní plán péče o osoby s 
duševním onemocněním,“ píší mluvčí platformy v otevřeném dopise adresovaném také 
ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi, ministryni práce a sociálních věcí 
Michaele Marksové a ministrovi pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřímu 
Dienstbierovi. 
Dopis apeluje na vládu, aby nepromarnila příležitost reformovat systém péče o duševně 
nemocné. „O reformě se sice mluví, Evropská komise souhlasí s dotacemi, ale přípravy 
realizace se neustále zpomalují“, konstatuje psychiatr Ondřej Pěč, jeden z mluvčích 
platformy. Příklad využití tzv. Norských fondů podle něj ukazuje na reálné riziko, že se 
dotační prostředky rozplynou v nesystémových investicích do vylepšování stávajících 
léčeben. „To je, jako bychom před koupí nového vozu zaplatili generálku autu, které je již 
dvacet let staré a stejně nesplňuje ani technické normy ani současné požadavky na komfort i 
způsob řízení,“ zdůrazňuje Jan Jaroš, výkonný ředitel občanského sdružení KOLUMBUS, 
které sdružuje uživatele psychiatrické péče. „Rodiče duševně nemocných požadují zákon na 
ochranu duševně nemocných, který se ve vyspělých státech velmi osvědčil,“ říká Jana 
Poljaková. 
Platforma pro letošek také zrušila plánovaný každoroční happening  ke světovému dni 
duševního zdraví.  „Už nechceme postávat před ministerstvy a tvářit se, že vedeme dialog. 
Reforma je na bodu mrazu. Požadujeme, aby vláda konečně aktivně zahájila reformu 
psychiatrické péče!“, říká Pavel Novák, ředitel největší organizace poskytující komunitní 
služby pro lidi s duševním onemocněním. 
Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním je seskupením zástupců 
odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací i 
jednotlivců. Cílem platformy je řešení neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním 
onemocněním v České republice. 
 

Zdroj: Helpnet 


	Reforma zamrzla, upozorňuje premiéra Platforma pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním

