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24. KVĚTNA 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA
Výbor odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP se obrací na nejširší veřejnost
s prohlášením, že způsob „léčby“, který zachytila skrytá kamera v zařízení AKTIP v dokumentu České
televize „Obchod se zdravím“, odvysílaný 21.5. na ČT1, nemá s odbornou psychosomatickou medicínou nic
společného. Přestože zařízení vede lékařka, nemá odbornou způsobilost k poskytování psychosomatické
léčby.
Psychosomatická medicína v České republice na půdě zdravotnictví nemá snadnou pozici. Síť
poskytovatelů s odbornou způsobilostí vzniká podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví teprve od roku
2013. Léčba psychosomatických pacientů není snadná, vyžaduje mimořádně citlivý, etický, bio-psychosociální přístup.
Existence amatérských a léčitelských komerčních zařízení jako je AKTIP degraduje naše úsilí o zakotvení
řádné psychosomatiky v našem zdravotnictví. Jedním z faktorů, který přispívá k snadnému zneužívání
pacientů ke komerčním účelům je nedostatečná pozornost lékařských fakult k psychosomatice a obtížný
proces k dosažení legitimního hrazení kvalifikované psychosomatické péče pojišťovnami. Přitom nedávno
Světová zdravotnická organizace upozornila na to, že tito pacienti s chronickým průběhem svého stonání
spotřebovávají největší část nákladů zdravotnického systému.
Několik reakcí:
„Dokument česke televize pričhází v právý čás, ábý pomohl výjásnit, čo je psýčhosomátičká medičíná, jáký je rozdíl
mezi psýčhosomátičkým prístupem á psýčhoterápií, á odlisnosti od álternátivníčh lečitelskýčh postupu. Tákove
výmezení v Česke republiče sčhází“, rekl MUDr. Vládisláv Čhválá, predsedá Společnosti psýčhosomátičke medičíný
ČLS.
MUDr. Petr Mozný z Kromeríze reágovál: „Tákový zčelá nevedečký á klientý poskozujíčí prístup, zámerený
primárne ná získání penez od lidí, kterí jsou ve svem trápení výdáni popsáným sárlátánum zčelá ná pospás, tezče
poskozuje jmeno psýčhosomátičkeho prístupu nejen v očíčh láičke, ále táke v očíčh odborne verejnosti.“
Doč. MUDr. Jirí Simek poznámenál: „Občás se ríká, ze lide čhodí k lečitelum, protoze jim lekári nevenují dost
pozornosti. Vsimli jste si, ze v tomto podniku se o páčientá ve skutečnosti nezájímá vubeč nikdo? Že se páčientá
vlástne nikdo nezeptál ná nič? Ovsem krome nekoliká priprávenýčh otázek v uvodu.“

Stránká 1

„Objektivne podle párámetru se nejedná o psýčhoterápii á psýčhosomátičký prístup u dáne psýčholozký. A táke se
nejedná o psýčhoterápeutičke vzdelání ádekvátní skládbou á rozsáhem á dostátečne k výkonávání profese (býť v
týmu)“, reágovál po zhlednutí porádu psýčholog á psýčhoterápeut PhDr. Pável Roubál.
„Počhýbuji o uvedenem vzdelání psýčholozký Krutilove. Absolventká jednooborove psýčhologie FF UK bý nemohlá
jednát s klientkou ták poskozujíčím zpusobem. Pokud je členkou nektere psýčhologičke společnosti, podám ná ni
stíznost. Pokud není, je trebá informovát verejnost, ze psýčholog, ktereho negárántuje zádná odborná společnost,
není dostátečne duverýhodný. Film očenuji jáko obdobu jineho dokumentu Smejdi“, dodává PhDr. Ludmilá
Trápková, členká výboru SPM.
V Liberči 24.kvetná 2018
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