
 
 

 

Poptávka po psychoterapii je na hraně kapacit, možných řešení je několik 
 
17. 12. 2020, PRAHA - Podle studie Národního ústavu duševního zdraví stoupl v době současné 
epidemie COVID-19 výskyt duševních onemocnění z 20 % (rok 2017) na 33 % (data podzim 
2020). V této souvislosti se otevírá otázka léčebných možností a s tím i zvýšená potřeba 
psychoterapeutické péče. Psychiatrická společnost ČLS JEP považuje psychoterapii za 
významnou léčebnou metodu, spolu s dalšími společnostmi působícími na poli duševního 
zdraví však dlouhodobě upozorňuje na nedostatečnou dostupnost psychoterapie a potřebě 
učinit ji dostupnější. 

 

Dlouhodobě na hraně kapacit 
„Zvýšená potřeba psychoterapie v současné situaci ještě palčivěji otevírá otázku nabídky, 
která už před pandemií neodpovídala poptávce. Potřeba rozšíření psychoterapeutických 
služeb se ostatně odráží také v obsahu Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2030, kde 
je jednou z priorit,“ říká  Prim. MUDr. Juraj Rektor, člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS 
JEP. 
 
Poskytování psychoterapie ve zdravotnictví se dlouhodobě pohybuje na hraně svých 
možností. Počty psychoterapeutů - lékařů a klinických psychologů, kteří se mohou věnovat 
psychoterapii, jsou nedostatečné. „Již 4,5 roku je v důsledku legislativních komplikací 
zastavena možnost vzdělávání lékařů v psychoterapii. Aby se tento problém napravil, byl 
připraven funkční kurs, který schválila akreditační komise Ministerstva zdravotnictví, odmítla 
jej však schválit tzv. vzdělávací rada,“ konstatuje primář Rektor. 
 
Intervence mimo zdravotnictví 
Vzhledem k nedostatečným možnostem pokrýt zvýšenou potřebu psychoterapeutické pomoci 
v rámci zdravotnických služeb, podporuje Psychiatrická společnost iniciativu Rady vlády pro 
duševní zdraví akutně zvýšit dostupnost psychosociální pomoci v rámci řešení důsledků 
pandemie. „To znamená nabídnout možnost psychosociálních intervencí i mimo zdravotnictví 
s tím, že pokud by šlo o významnější postižení duševního zdraví, bude k dispozici péče v rámci 
zdravotnictví. Kapacity v tomto ohledu jsou a tento přístup by mohl pomoci,“ vysvětluje 
primář Rektor. 

Psychiatrická společnost ČLS JEP se zároveň aktivně zapojila do řešení komplexní problematiky 
psychoterapie v rámci Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví, která pracuje na 
implementaci Národního akčního plánu pro duševní zdraví na poli psychoterapie. Cílem je 
připravit komplexní a přehledný systém poskytování psychoterapeutických služeb v ČR. 
„Významný pokrok v tomto ohledu předpokládám v průběhu příštího roku, realizace však 
bude vyžadovat také legislativní změny,“ uzavírá primář Rektor. 

 



 
 
 
 


