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Primář psychiatrie př iblíží soužití s duševně nemocnými 
 
Boř it tabu, spojená s duševními onemocněními, si klade za cíl akce s názvem Týden 
obyčejného šílenství, kterou ve dnech 2. - 5. ř íjna poř ádá v Českých Budějovicích občanské 
sdružení Fokus. Ve stř edu 3. ř íjna od 19 hodin v domě U beránka v Krajinské ulici př iblíží 
primář Psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. soužití s duševně 
nemocnými. 
„Duševní nemoc na rozdíl od nemoci tělesné je pro mnoho lidí stále špatně pochopitelná. 
Onemocnět některou z duševních poruch představuje stále negativní stigma ve společnosti. 
I nadále přetrvává u řady lidí postoj, že je třeba duševně nemocné izolovat a umístit do 
zař ízení, která ochrání většinovou společnost. Př itom naopak lidé s duševní poruchou 
vyžadují pomoc okolí, aby se ubránili světu, který je často proti nim negativně nastaven. 
Velkou zátěž ale představuje duševně nemocný člověk také pro rodinu,“ uvedl primář 
Psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. 
Péče odborníků je často zaměř ena př evážně na pacienta a rodinní př íslušníci bývají 
opomíjeni. Jejich potř eby pochopit nemoc a vyrovnat se s onemocněním blízkého př íbuzného 
jsou často nenaplněny. Lékař i by se tak měli zabývat v ř adě př ípadů i psychickým stavem 
opatrovníků.. 
„Zátěž, kterou představuje duševní onemocnění př íbuzného, je často př irovnávána k zátěži 
př i onemocnění blízké osoby onkologickou chorobou. Př íbuzní duševně nemocných 
potřebují specifickou péči, která je poskytována jednak př ímo lékař i, ale také různými 
sociálními programy a svépomocnými skupinami,“ poznamenal prim. MUDr. Tuček.  
Týden normálního šílenství si neklade nesplnitelné nároky, ale chce př ispět k tomu, abychom 
se alespoň zamysleli nad tím, co je to duševní choroba a jaké potř eby má nebližší okolí 
pacienta.  
 
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje vysoce specializovanou 
akutní péči pro psychicky nemocné z celého Jihočeského kraje. Poskytuje komplexní péči 
celého spektra duševních poruch, tj. organicky podmíněných stavů, psychotických poruch 
včetně schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné a další neurotické poruchy. 



Hospitalizace jsou většinou krátkodobého charakteru. V př ípadě potř eby delší hospitalizace 
oddělení spolupracuje s psychiatrickými léčebnami na území i mimo území Jihočeského kraje. 
V současné době je na psychiatrické oddělení k dispozici 42 akutních lůžek. Součástí 
oddělení je také denní stacionář , psychologická laboratoř , psychiatrická ambulance, 
ambulance dětské a dorostové psychiatrie, ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných 
toxikomanií a sexuologická ambulance. 
Součástí práce oddělení je mimo jiné výkon konziliárních služeb na ostatních odděleních 
nemocnice, specializovaná péče o děti a dorost s významným zaměř ením na poruchy př íjmu 
potravy a ochranná sexuologická léčba. Nedílnou součástí je také ambulantní péče o závislé 
na alkoholu a ostatních nealkoholových drogách. 
V léčení pacientů uplatňuje oddělení zásady moderní farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, 
psychoterapeutické postupy dynamického zaměř ení i kognitivně behaviorální terapie, relaxační 
techniky a sociálně rehabilitační postupy. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1500 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. Je spádovým stř ediskem nejenom pro celý jihočeský region ale i jeho hraniční 
oblasti. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2326 dětí. 
Nemocnice má více než 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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