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Vážená paní senátorko,

děkuji za Váš zájem a snahu řešit situaci ohledně dopadů epidemie COVID-19 v oblasti 
duševního zdraví obyvatel České republiky.

Věřte, že tento zájem sdílíme, byť se lišíme v navržených řešeních.

Dopis pana předsedy vlády Ing Andreje Babiše, předsedovi Unie psychologických svazů 
ČR, z.s., PhDr. Michalovi Walterovi, jsem si přečetl a jsem s ním plně v souladu.

Ohledně řešení závažné situace nárůstu psychických obtíží v naší populaci v souvislosti 
s epidemií COVID-19 a nutných opatření k zamezení jejího šíření se dne 4. listopadu 
2020 konalo mimořádné jednání Rady vlády pro duševní zdraví. Zde byl navržen 
a schválen soubor opatření, které mají snahu komplexně pokrýt potřeby v oblasti 
duševního zdraví. Jedná se o informační kampaň ksebepéči, posílení krizových linek 
a zajištění podpůrných intervencí, a to jak pro dospělou populaci, tak ve školství. 
Nastavení takto fázované pomoci bude mnohem efektivnější než pouze posílení 
jednotlivých oblastí, jako například terapie odborníky mimo zdravotnictví. Bez stupňování 
podpory od edukace ohledně sebepéče, přes krizovou pomoc, až po léčebné intervence 
by totiž ani zapojení všech OSVČ a dalších odborníků v této oblasti nebylo dostatečné 
k pokrytí všech potřeb, které nyní v systému péče o duševní zdraví vznikají.

Ještě mám potřebu upozornit, že intenzivně komunikujeme se Světovou zdravotnickou 
organizací a inspirujeme se efektivními strategiemi ostatních evropských států v této 
oblasti. Na mezinárodní platformě panuje jednotná shoda na tom, že jediným vhodným 
přístupem z pohledu celého systému péče je přesunout všechny typy psychosociální 
podpory do online prostoru a prezenčně zachovat pouze esenciální zdravotní péči. 
Jedině tak se nedostaneme do paradoxní situace, kterou ve svém dopise popisuje 
již pan předseda vlády, tj., že zpřístupněním prezenčních podpůrných intervencí 
ohrozíme cíl co nejrychlejšího ukončení nouzového stavu, se všemi negativními dopady 
na ekonomiku a well-being.

Je mi líto, že nemůžu vyhovět Vašemu požadavku, který je motivován snahou pomoci 
a doufám, že i přes to podpoříte naše aktivity v oblasti prevence a péče o duševní zdraví 
občanů této země.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 133680694-25977-
201119113313, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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