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Věc: stanovisko odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP k dokumentu "Infiltrace:
Obchod se zdravím".
Vážený pane ministře,
jak víte, Česká televize (ČT 1) vysílala v pondělí 21. 5. ve 21:05 hodin pořad "Infiltrace: Obchod se
zdravím".
Chceme upozornit, že způsob „léčby“, který zachytila skrytá kamera v zařízení AKTIP v tomto
dokumentu, nemá s odbornou psychosomatickou medicínou nic společného a důrazně se od něho
distancujeme. Přestože zařízení vede lékařka, nemá odbornou způsobilost k poskytování
psychosomatické léčby podle vyhlášky z roku 2013. Působení terapeutů zachycené v dokumentu
nesplňuje odborné ani etické standardy psychosomatické medicíny a psychoterapie, tak jak jsou
definovány odbornými společnostmi na základě současného poznání.
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, biopsycho-sociální přístup. Existence takovýchto amatérských a léčitelských komerčních zařízení
degraduje naše úsilí o zakotvení řádné psychosomatiky v našem zdravotnictví a škodí psychosomatice
v očích odborné veřejnosti.
Chceme dále upozornit, že 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 (kódy výkonů za naši
odbornost jsme navrhli, ale dosud nebyly přijaty dohodovacím řízením). Přitom nedávno Světová
zdravotnická organizace upozornila na to, že pacienti s chronickým průběhem svého stonání
spotřebovávají největší část nákladů zdravotnického systému.

O prosazení bio-psycho-sociálně pojaté péče do našeho zdravotnictví podle německého vzoru se snaží
několik generací odborníků. Od r. 2013 je psychosomatika ve vyhlášce MZ jako nástavbová atestace.
Máme vzdělávání, akreditační komisi, odborný časopis, dlouhou tradici odborných konferencí, jsme
členy evropské asociace psychosomatických společností. Naše odborná společnost je připravena
pomoci ministerstvu při řešení případných problémů při zavádění seriózní psychosomatické praxe.
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