Vážený pane generální řediteli ČT, Vážení členové Rady ČT

Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se situací v dětské a dorostové psychiatrii, za kterou jsem, více než
12 let, bojoval a prosazoval rozvoj v rámci zdravotního systému. Tvrdě jsem pracoval na
destigmatizaci duševních poruch dětí a adolescentů, ale i dospělých, v resortu školství. Pracoval jsem
na zrovnoprávnění dětí a dorostu s dušeními poruchami, v resortu práce a sociálních věcí tak, aby
všichni naši pacienti a jejich rodiny, měli podporu státu srovnatelnou s dětmi s nemocemi
somatickými. Byl jsem hlavním iniciátorem a hybatelem reformy psychiatrické péče.
Bohužel se reforma pedo/psychiatrie, pod tlakem aktivistů, pod tlakem promyšlených mediálních
kampaní a lobbistů napojených na některé soukromé – ziskové – neziskové organizace, změnila na
demontáž pedopsychiatrické péče v České republice. Odstoupil jsem ze všech funkcí ve chvíli, kdy
jsem viděl, že se pedopsychiatrie cíleně mediálně dehonestuje. Byla to doba a bohužel stále je, kdy
dětská a dorostová psychiatrie a pedopsychiatři (kteří mají byť jen minimální výhrady k nabízeným,
odborně nepodloženým, „terapiím a alternativám“ provozovaným „pseudoterapeuty“), jsou
neustále mediálně napadání z neodbornosti a jsou ostrakizováni také lidsky a v osobní rovině. Již před
lety jsem avizoval, co se děje. Předpovídal jsem, že v takové situaci, kdy je pedopsychiatrie
dehonestována agresivními „kurzisty“ (pozn. absolventi certifikovaných kurzů na práci s autisty,
s ADHD, s poruchami řeči, kurzy krizové intervence a další), skončí těžce budovaná minimální síť
pedopsychiatrů v troskách. Bohužel, tvrzení „kurzistů“ a deklarace v médiích, na hejtmanstvích, ale i
na Vládě: „kdyby bylo více sociálních služeb, kdyby bylo více preventistů a preventivních programů,
nebylo by nutno tolik dětských psychiatrů …“ bylo vyslyšeno. Nebudoval a neposiloval se systém
pedopsychiatrie, pedopsychiatři a zástupci pedopsychiatrie se stáhli z veřejného i politického
prostoru. Připustili, mnou před léty avizované, rozebrání oboru dětské a dorostové psychiatrie.
Výsledkem tříleté „práce“ obou výborů organizací dětské a dorostové psychiatrie je dnešní kolaps
ambulantní sítě. Těsně před zrušením byla, v Evropě snad nejstarší, dětská psychiatrická nemocnice
v Opařanech. Těsně před zrušením byla dětská psychiatrická nemocnice v Lounech. Máme nehorší síť
pedopsychiatrických ambulancí v rozvinuté Evropě. Výsledkem zástupců dětské psychiatrie (Asociace
DDP a výboru sekce DDP ČLS JEP), po mém odchodu ze všech funkcí, je těžce negativní obraz našeho
oboru v médiích. Zájem o náš obor mezi mladými lékaři je téměř nulový. Proč by mladý lékař měl mít
zájem jít do oboru, který je neustále pod tlakem účelové negativní kampaně médií, který je pod
trvalým tlakem, promiňte, „spasitelů a spasitelek“ světa, jak dopujeme děti. Mladý lékař nemá zájem
o obor, který je na obtíž ve školství a je na obtíž všem, kteří se chtějí za každou dostat k různým
dávkám, dotacím a grantům.
Nedávno byl na serveru Seznam Zprávy publikován článek: „Noví pacienti s novými poruchami.“
Systém dětské psychiatrie se hroutí - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz). V tomto článku se
pedopsychiatři vyznávají z toho, co sami zapříčinili a za co jsou plně zodpovědní - MUDr. Goetz i
MUDr. Schmidtová, jako členové výboru pracující na „reformě“ – přesně řečeno na demontáži dětské
a dorostové psychiatrie.
Co mne přimělo psát Vám tento otevřený dopis? Významný a statečný dokument pořadu „Infiltrace Obchod s nadějí“. Neustále se mne v ordinaci ptají rodiče (a hlavně tedy rodiče dětí s diagnózou PAS),
proč stále není v archivu ČT dohledatelný tento díl Infiltrace, proč není žádná návaznost dalšího dílu,
jak to bývalo zvykem – viz část „Šmejdi“. V tomto díle, byly přesně a nezvratně zdokumentovány
nekalé praktiky a dopady demontáže kvalifikované odborné pomoci dětem s duševními poruchami.
Na tomto pořadu lze vidět, jak kdo a s kým je provázán. Odhalily se ziskové neziskovky, které nemají
zájem o kvalitní, odborně podloženou péči pro tyto děti. Největším přínosem toho dokumentu vidím

denně v ordinaci. Po odvysílání tohoto dílu jsou rodiče mnohem opatrnější v tom, komu svěří své
dítě, do nějakého programu.
Tímto děkuji celému týmu Infiltrace za statečnost. Vám, pane generální řediteli, za to, že jste umožnil
tento díl, i přes obrovský politický a mediální tlak, odvysílat.
Budu rád, hlavně za rodiče mých pacientů, kdyby do archivu ČT byl znova zařazen tento díl a byl k
dohledání. Ano, je kontroverzní dokument. Je kontroverzní právě proto, že je pravdivý a v plné
nahotě ukazuje to, co by se v žádném případě nemělo u nás dít. Doufám, že bude zrealizován i díl
následný.
Psychiatrie byla vždy více čí méně politizována. Jsem přesvědčen, že v dnešní moderní době,
s vědeckými důkazy, se z toho nesmí stát politikum. Proto v závěru bych rád požádal vedení ČT o
pomoc našemu oboru a naším pacientům, a to mediální kampaní vysvětlující veřejnosti, že
pedo/psychiartrie je obor somatický, tedy biologicky podložený, obor exaktních věd. I když má
obrovský sociální dopad na pacienta a jeho okolí, není to obor společenský, poradenský, sociální. O to
více považuji za potřebné propagovat terapeutické úspěchy našeho medicínského – lékařského
oboru.

Děkuji, že jste mému dopisu věnovali čas a dočetli jste až do konce.
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