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STANOVISKO PREZIDIA AMRP
K POSKYTOVÁNÍ PSYCHOTERAPIE V ČR
Prezidium AMRP důrazně protestuje proti argumentaci České psychoterapeutické
společnosti ČLS JEP, které vedlo ke změně v nařízení vlády č. 164/2018 Sb..
Zdůvodnění, že psychoterapeutická péče představuje léčbu psychologickými
prostředky a z tohoto důvodu patří jednoznačně do zdravotnictví, považujeme
za zcela irelevantní a popírající celosvětový přístup k psychoterapii a jejímu
uplatnění.
Většina našich i světových odborníků vnímá psychoterapii jako transdisciplinární,
vzhledem k tomu, že psychoterapie ve svém uplatnění prochází napříč
pomáhajícími obory.
V rámci sociálních služeb dnes u nás působí stovky vzdělaných psychoterapeutů,
jejichž vzdělání splňuje přísná kritéria Evropské asociace pro psychoterapii.
Rozhodnutí vlády, kterým je pojem psychoterapie a možnost jejího vykonávání
spojen pouze s oblastí zdravotnictví, vnímáme jako ohrožující pro výkon
pomáhajících profesí v jiných oblastech, což by mělo závažný celospolečenský
negativní dopad na duševní zdraví. Dochází tak k paradoxu, kdy profesionálové
z oboru zdravotnictví hovoří o respektu k dalším pomáhajícím profesím a zároveň
jim bez jakéhokoli respektu zabraňují ve vykonávání jejich poslání a cílů odjímáním
možnosti využívat profesionální kompetence a dovednosti, které získali řádným
vzděláním sladěným s evropskými standardy v této oblasti a které jsou
pro vykonávání těchto oborů lege artis zcela nepostradatelné.
Asociace manželských a rodinných poradců ČR již před lety vydala oficiální
Stanovisko pro poskytování psychoterapie. Také s odkazem na tento dokument je
třeba si uvědomit, že poskytování rodinné a párové psychoterapie AMRP nikdy
nepovažovala bez legislativního ukotvení za vyhovující a dlouhodobě únosný stav.
Z toho důvodu měla od počátku své působnosti zakotveny vysoké kvalifikační
požadavky na své členy, čímž v mnohém suplovala legislativní vakuum kolem
poskytování psychoterapeutické pomoci u nás.
Párová a rodinná psychoterapie je dnes poskytovaná z největší míry mimo obor
zdravotnictví. Svázáním psychoterapie s oblastí zdravotnictví by znamenalo
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zakázat vystudovaným párovým a rodinným psychoterapeutům mimo
zdravotnictví vykonávat svoji profesi a tudíž učinit v naší republice rodinnou a
párovou psychoterapii zcela nedostupnou.
Celá odborná veřejnost již dlouhou dobu usiluje o legislativní ukotvení oboru
psychoterapie. Ne proto, že používá psychologické prostředky, ale z toho důvodu,
že považují psychoterapii za účinnou a tedy potenciálně i nebezpečnou, pokud
není vykonávána podle jasných pravidel a kritérií pro vzdělávání.
Nařízení vlády č. 164/2018 Sb. bude mít, podle našeho názoru, za následek pouze
to, že psychoterapie se stane pro velkou část potřebných zcela nedostupnou,
jejímu vykonávání mimo zdravotnictví nezamezí, jen ho odsune do šedé zóny
bez jasných pravidel, která dosud platí. Dál budeme svědky soupeření jednotlivých
pomáhajících profesí namísto vzájemného respektu a spolupráce v zájmu
duševního zdraví a prosperity občanů této země.
Plně se ztotožňujeme s prohlášením České asociace pro psychoterapii k této
situaci a budeme usilovat o její nápravu.
Prezidium AMRP
19. 11. 2018
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