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Věc:  Otevřený  dopis  Asociace  dětské  a  dorostové  psychiatrie  (ADDP)  ministru
zdravotnictví ve věci článku Deníku N z 1.3. 2023

Vážený pane ministře,

jako profesní organizace dětských a dorostových psychiatrů bychom rádi reagovali na
výše zmíněný článek, ve kterém bylo mj. uvedeno, že MZ ČR uvažuje o zrušení lůžek dětské
a dorostové psychiatrie DPN Louny a přesunutí těchto lůžek do nově vznikajícího Centra
duševní rehabilitace v Berouně. 

Vedení  DPN  Louny  bylo  dle  svého  vyjádření  zmíněnou  informací  nepříjemně
překvapeno, neboť se toto dozvědělo až od autorky článku, která s Vámi vedla rozhovor.
Pracovníci  DPN  Louny  byli  zveřejněnou  informací  o  plánovaném  uzavření  DPN  Louny
zaskočeni zvláště proto, že jste v květnu 2022 osobně navštívil toto zařízení a přislíbil řešení
komplikované situace DPN Louny,  podpořil  tým ujištěním, že lůžka v DPN Louny rušena
nebudou a že MZ ČR vyvine snahu za účelem zajištění vhodnějších prostor pro DPN Louny.
S lítostí ale musíme konstatovat, že od této doby nedošlo k žádné změně a další podpoře ze
strany MZ ČR. Možnost uzavření DPN Louny nebyla diskutována ani na půdě Sekce dětské
a dor.  psychiatrie  Psychiatrické společnosti  ČLS JEP,  ani  v  ADDP,  ani  v  rámci  Pracovní
skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii MZ ČR.

Paní ředitelka Přibilová i všichni ostatní zaměstnanci DPN Louny kontinuálně usilují o
zlepšení kvality péče o pacienty, zajištění kvalitního a stabilního terapeutického týmu i přes
mnohdy  nevyhovující  podmínky,  kterým  jsou  všichni  nuceni  čelit.  Neuvážené  zveřejnění
zmíněných informací v Deníku N vedlo ke znatelnému znejistění zaměstnanců, kteří se nyní
obávají  ztráty  zaměstnání.  Případné  dojíždění  do  Berouna  je  pro  většinu  zaměstnanců
nepředstavitelné.



Samotná idea přesunutí státních lůžek pro dětské pacienty s duševním onemocněním
do soukromého sektoru je přinejmenším netradiční. ADDP rozhodně podporuje vznik nových
pedopsychiatrických lůžek,  naprosto  však odmítáme rušení stávajících lůžek v regionech a
místo nich budování nových v Praze a jejím okolí. Uzavřením DPN Louny by zaniklo jediné
zařízení  poskytující  pedopsychiatrickou  lůžkovou  péči  v  Ústeckém  kraji  a  provozující
ambulanci, která ročně poskytuje péči stovkám dalších dětských pacientů. Stávající pacienti
a jejich rodiny se nyní obávají, že budou nuceni hledat jiného pedopsychiatra, a to v kraji,
kde je šance na úspěch mizivá. I kdyby se jim podařilo dostat se do péče pedopsychiatra
v některé ze vzdálených ambulancí, pro většinu z nich není možné pravidelně dojíždět do
okolních krajů.

Za Koordinační výbor ADDP, z.s.

prim. MUDr. Tomáš Havelka, předseda

MUDr. Šárka Bínová, místopředsedkyně

V Praze dne 23.3.2023
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