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29. KONFERENCE DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE 10.–11. 11. 2022 / HOTEL CONTINENTAL BRNOPROGRAM

PROGRAM / čtvrtek / 10. 11. 2022
8:45–9:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

9:00–9:30 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA: (30 MIN)
	� Současný pohled na tikové poruchy – I. Drtílková

9:30–11:00 SYMPOZIUM I (GESTOR P. UHLÍKOVÁ) (90 MIN)
	� Dysregulace imunitního systému matek dětí s PAS (20 min) –  
I. Dudová 
	� Prediktory časné diagnózy u poruch autistického spektra (20 min) – 
M. Hrdlička 
	� Emočně nestabilní adolescenti – současné téma dětské 
psychiatrie (20 min) – J. Kocourková, J. Koutek
	� Sociální sítě, internet a duševní zdraví adolescentů (20 min) –  
D. Kolouch, J. Kerner

11:00–11:20 PŘESTÁVKA

11:20–12:05 SYMPOZIUM II (GESTOR I. DRTÍLKOVÁ) (45 MIN)
	� CBIT – nová léčebná metoda pro tiky a Touretteův syndrom –  
Š. Kicková, O. Fiala

12:05–13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA

13:30–15:00 SYMPOZIUM III (GESTOR M. HRDLIČKA) (90 MIN)
	� Porucha genderové identity u mladistvých (20 min) – P. Theiner
	� Syndrom pervazivního odmítání (20 min) – I. Kupcová 

	� „Je tohle psychóza?“ (20 min) – B. Móriová
	� Diagnostický profil dětských pacientů na PK FN Brno a jeho změny 
(20 min) – Ľ. Belanská

15:00–15:20 FIREMNÍ SDĚLENÍ (ZDRAVOTNÍ KLAUN) (20 MIN)
	� Zdravotní klauni na dětských psychiatriích – J. Rosenová 

15:20–15:40 PŘESTÁVKA

15:40–16:50 SYMPOZIUM IV (GESTOR M. GOETZ) (70 MIN)
	� Dialekticko ‑behaviorální terapie – základní východiska (20 min) – 
J. Vrba, V. Študlarová
	� DBT pro adolescenty – výzkumná zjištění ze zahraničí a ČR (20 min) – 
D. Havelka, M. Goetz 
	� Implementace DBT programu v Dětské psychiatrické nemocnici 
v Opařanech (20 min) – Z. Koubková, V. Zagatová

16:50–17:05 FIREMNÍ SDĚLENÍ (MEDIS) (15 MIN)
	� Slenyto – léčba insomnie u pacientů s PAS – H. Ošlejšková

17:05–17:15 PŘESTÁVKA

17:15–17:45 VALNÁ HROMADA SEKCE DDP PS ČLS

17:45–18:00 PŘESTÁVKA

18:00–20:00 VALNÁ HROMADA ADDP
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29. KONFERENCE DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE 10.–11. 11. 2022 / HOTEL CONTINENTAL BRNOPROGRAM

PROGRAM / pátek / 11. 11. 2022
8:30–10:00 SYMPOZIUM V (GESTOR I. DUDOVÁ) (90 MIN)

	� Vplyv online výučby a lockdownu počas pandémie COVID‑19 na 
duševné zdravie detí a adolescentov na Slovensku (20 min) – J. Jurík 
	� COVID‑19 a incidence poruch příjmu potravy – konceptuální model 
interakce příčin a následků (20 min) – L. Stárková
	� „Když je jistot pramálo“ – poruchy příjmu potravy z pohledu 
biosyntetické psychoterapie a pandemické situace (20 min) –  
B. Sládeková
	� Přechod pacienta z péče dětského a dorostového psychiatra  
do péče psychiatra pro dospělé (20 min) – V. Zagatová

10:00–10:15 PŘESTÁVKA

10:15–11:45 SYMPOZIUM VI (GESTOR L. STÁRKOVÁ) (90 MIN)
	� Autismus a spánek – behaviorální intervence (20 min) –  
H. Vaďurová, K. Pančocha
	� Suicidálne správanie u pacientov s Aspergerovým syndrómom  
(20 min) – A. Surovcová

	� Príčiny suicidálneho konania u detí a adolescentov (20 min) –  
J. Trebatická
	� Suicidalita v psychóze – kazuistika pacientky po zamlčanom 
samovražednom pokuse (20 min) – M. Vatrál

11:45–12:00 PŘESTÁVKA

12:00–13:30 SYMPOZIUM VII (GESTOR P. THEINER) (90 MIN)
	� Črevná mikrobiota a psychické poruchy u detí a adolescentov – aká je 
úroveň poznatkov? (20 min) – M. Šoltýsová
	� Ochranné léčení u dětí – souhrn problematiky (20 min) – J. Švarc 
	� Dopad traumatických zkušeností na rozvoj disociativního prožívání 
u adolescentek (20 min) – J. Schmidtová, P. Štěpánek
	� COPERISK – Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu 
prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na 
rizikové chování (20 min) – H. Horálek

13:30 ZAKONČENÍ KONFERENCE, OBĚD
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 9.00–9.30 hod.

Plenární přednáška: (30 min) 

Současný pohled na tikové poruchy
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. 
Psychiatrická kinika FN Brno

V ICD-11 byly tikové poruchy vyjmuty z kategorie MKN-10 „ Poruchy chování 
a emocí s počátkem obvykle v dětství a dospívání“ a přeřazeny do sekce poruch 
motoriky, pod kapitolu Onemocnění nervového systému (kód 08). Podle námitky 
Evropské společnosti pro studium Tourettova syndromu (ESSTS), tikové poruchy 
souvisejí spíše s vývojovými a psychiatrickými poruchami, než s neurologickými 
poruchami. Výsledky recentní klinické studie rovněž podporují hypotézu, že pře-
chodná a  perzistentní motorická nebo vokální tiková porucha a Tourettův syndrom 
(TS), jsou různě závažné projevy kontinuální, neurovývojové poruchy tikového 
spektra. Genetické studie opakovaně přinášejí důkazy o sdílení některých, gene-
tických variant u NV poruch, které včetně zvýšené komorbidity, vykazují podobné 
psychologické deficity a  subfenotypy (např. v oblasti kognitivního fungování, kon-
troly impulsu, vtíravé myšlenky, repetitivní chování a  dodržování rutin). Tourettův 
syndrom je řazen do „Impulzivně-kompulzivního spektra fenotypů“.

Evropské klinické směrnice pro Tourettův syndrom a další tikové po-
ruchy doporučují komplexní behaviorální terapii (CBIT) jako první volbu u je-
dinců s mírnou a středně těžkou formou tiků. Vedle psychoedukace obsahuje 
nácvik prevence odezvy při expozici a nácvik konkurenční reakce zabraňující 

uskutečnit původní tik. Pro farmakoterapii tiků je doporučována preference 
aripiprazolu, který je v této indikaci nejčastěji předepisovaným lékem v Evropě. 

 Další možností je tiaprid, risperidon a zejména v případě komorbidní ADHD, 
klonidin a guanfacin. V případech rezistentních na léčbu lze zvážit léčbu látkami 
s omezenou důkazní hodnotou a vyšším rizikem nežádoucích účinků, včetně 
pimozidu, haloperidolu, topiramátu, látek na bazi konopí a botulotoxinové in-
jekce. S nadějí jsou očekávány konečné výsledky studie s Ecopipamem u dětí, 
selektivního antagonisty D1 receptoru, který nevede k nárustu hmotnosti, de-
presi nebo tardivní dyskinezi. Dlouhodobě je věnována pozornost překrývání 
symptomů TS s OCD a problémům s odlišením mezi „tic-like“ a „OCD-like“ opa-
kujícím se chováním. V klasifikaci ICD 11 je navržena specifikace „Tic-related“ 
OCD, podle některých autorů, může být Tourettic OCD (TOCD) samostatný 
endofenotyp.

Během pandemie COVID 19, v řadě zemí rostl na internetu ( na TIK TOKu) po-
čet videí s adolescenty, kteří tvrdili, že trpí Tourettovým syndromem a prezento-
vali motorické, vokální tiky a koprolalie. Rovněž byl pozorován nárůst pacientů 
s akutními tiky v neurologických ambulancích, převážně dospívajících dívek.

Odborníci specializovaní na pohybové poruchy analyzovali 100 nejsledo-
vanějších videí pod #tourettes na TIK- TOC, s cílem klasifikovat fenomenologii 
tiků. Shodli se, že většina těchto případů není typická pro TS, ale představuje 
sociálně podmíněnou funkční poruchu pohybu (FMD).

29. KONFERENCE DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE 10.–11. 11. 2022 / HOTEL CONTINENTAL BRNOABSTRAKTA
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 9.30–11.00 hod.

SYMPOZIUM I  
(gestor P. Uhlíková) (90 min)
Dysregulace imunitního systému matek dětí s PAS
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.1, Mgr. Martin Balaštík, Ph.D.2

1Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Oddělení molekulární neurobiologie, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Úvod: Na vzniku poruch autistického spektra (PAS) se kromě genetických 
faktorů podílí i  faktory prostředí, ke kterým patří i vliv imunitního systému 
matky. Dysregulace mateřského imunitního systému během těhotenství může 
vést k neurovývojovým změnám v mozku plodu. Souvislost mezi narušením 
imunitního systému a vznikem PAS se udává například u rodinného výskytu 
autoimunitních onemocnění a přítomnosti maternálních autoprotilátek reagu-
jících proti proteinům vyvíjejícího se fetálního mozku. Náš výzkumný záměr je 
zacílen na skupinu proteinů - collapsin response mediator protein (CRMP) 1 a 2, 
které hrají důležitou roli v regulaci růstu a navádění axonů v průběhu vývoje 
mozku. Naším cílem je charakterizovat prevalenci anti-CRMP1 nebo anti-CRMP2 
izoformně specifických protilátek a  identifikovat přítomnost autoimunitních 

poruch u matek dětí s PAS a v kontrolní skupině a porovnat hladinu autoproti-
látek u matek s autoimunitními poruchami a bez nich. 

Metody: Byly odebrány vzorky krve od matek dětí s PAS a od kontrol (190 
vzorků v každé skupině). Přítomnost autoprotilátek CRMP1 a CRMP2 v mateř-
ských sérech dětí s ASD a kontrolní populaci se shodným věkem/pohlavím byla 
testována pomocí metody Western blott a hladina byla porovnána pomocí me-
tody ELISA. Výskyt autoimunitních onemocnění byl zjišťován pomocí dotazníku.

Předběžné výsledky: V pilotní studii jsme zjistili zvýšenou prevalenci pro-
tilátek pro izoformu CRMP1 a CRMP2 v mateřských sérech dětí s ASD. Autoimu-
nitní porucha byla přítomna téměř u čtvrtiny matek dětí s PAS, což bylo výrazně 
více než v kontrolní skupině. Byla porovnána hladina autoprotilátek u matek 
s autoimunitními poruchami a bez nich. 

Závěr: Projekt přináší nové poznatky o roli imunitní dysfunkce při vzniku 
poruch autistického spektra. 

Podpořeno MZ ČR, výzkumný grant č. NV18-04-00085 a MZ ČR – RVO,  
Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika 00064203.
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 9.30–11.00 hod.

Prediktory časné diagnózy u poruch autistického spektra
Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 

Úvod: Výrazný nárůst prevalence poruch autistického spektra (PAS), zejmé-
na v posledním desetiletí, povzbudil celosvětový zájem o související faktory 
diagnostiky autismu.

Metody: Rodiče nebo pečovatelé 237 dětí s PAS (193 chlapců, 44 dívek) vyplnili 
během diagnostického pobytu jednoduchý popisný dotazník. Diagnostika auti-
smu byla založena na metodě Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS).

Výsledky: Průměrný věk dítěte při získání diagnózy PAS byl 5,8 ± 2,2 roku 
(medián 5,3 roku). Nižší věk při stanovení diagnózy autismu byl predikován (za 
použití mnohočetné regresní analýzy) vyššími skóre v sociální doméně ADOS, vyš-
šími skóre v doméně restriktivního a repetitivního chování a zájmů ADOS, vyšším 
vzděláním matky a soužitím rodičů ve společné domácnosti. Za použití metody 
klasifikačního stromu, podskupina s nejnižším průměrným věkem při stanovení 
diagnózy PAS zahrnula děti, u nichž součet komunikační a sociální domény ADOS 
byl ≥ 17 a věk otce při narození dítěte byl ≥ 29 let. Naopak podskupina dětí s nej-
vyšším věkem při diagnóze obsahovala děti se součtem komunikační a sociální 
domény ADOS < 17 a s pouze základním vzděláním matky. 

V obou typech analýz zaměřených na věk při stanovení diagnózy PAS se ja-
ko významné faktory projevily závažnost autismu, věk otce při narození dítěte 
a vzdělání matky.

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO, FN v Motole 00064203.

Emočně nestabilní adolescenti – současné téma dětské 
psychiatrie (sympozium Motol)
Doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek, PhD.
Dětská psychiatrická klinika
FN Motol a 2.LF UK Praha

Adolescenti s rysy emoční nestability představují v současnosti nejrozsáh-
lejší skupinu, která plní lůžková psychiatrická pracoviště pro děti a adolescenty. 
Přímým důvodem hospitalizace jsou nejčastěji autodestruktivní projevy, jako 
je sebepoškozování nebo suicidální chování. Charakteristiky těchto pacientů, 
v převážné většině adolescentních dívek, zahrnují znaky, které jsou charakteri-
stické pro hraniční osobnostní organizaci osobnosti – chronické pocity prázd-
noty, úzkost z opuštění, nestabilní prožívání vlastní identity a interpersonálních 
vztahů, autodestruktivní chování. Často bývá přítomná genderová dysforie 
s pozdějším začátkem v době dospívání, objevují se hlasy jako disociativní pří-
znaky, případně tikové projevy, které dříve přítomny nebývaly. Nezřídka bývá 
komorbidita s poruchami příjmu potravy. Dívky přichází v kontextu proble-
matických vztahů, jako jsou rodinné konflikty, neuspokojení mezi vrstevníky, 
komplikované sexuální zkušenosti. Sebepoškozování a suicidální chování po-
škozuje vztahy k blízkým osobám, zejména rodičům, ale i ostatním pečujícím 
osobám, včetně zdravotnického personálu. V rámci hospitalizace bývají řešeny 
nálezy žiletek, léků, pacientky odesílané na chirurgické ošetření, napětí v kon-
taktu s rodiči a neustálé riziko „nežádoucích událostí“. Můžeme vidět diagnos-
tický rozptyl mezi adolescentní krizí, disharmonickým vývojem osobnosti, ale 
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 9.30–11.00 hod.

i hraniční poruchou osobnosti. V  terapeutickém přístupu hospitalizovaných 
emočně nestabilních adolescentů je důležitá suportivní psychoterapie, zalo-
žená na empatickém a podpůrném přístupu, spolu s terapeutickým režimem 
a individuální, skupinovou i rodinnou terapií, případně indikovanou medikací. 
Je zaměřená na stabilizaci pacienta i rodičů a zejména na zvládnutí autode-
struktivního chování. 

Sdělení je ilustrováno kazuistickými ukázkami.

Sociální sítě a jejich vliv na psychické zdraví mládeže 
MUDr. David KOLOUCH1, MUDr. Jakub Kerner1 
1Dětská psychiatrická klinika FN v Motole a 2.LF UK

Sociální sítě se již staly nedílnou součástí životů nás i našich dětí a dospí-
vajících. Množství času strávené konzumací tohoto obsahu průběžně narůstá 
zejména v souvislosti s  rostoucím využíváním chytrých mobilních telefonů, 

přitom průběžně dochází i ke změnám četnosti využití jednotlivých platforem 
sociálních sítí v jednotlivých věkových skupinách. Pasivní sledování sociálních 
sítí může být významným faktorem při rozvoji afektivních poruch, zároveň 
však některé způsoby jejich aktivního využití mohou být spojené i s příznivý-
mi dopady na psychické zdraví. Sociální sítě jsou rovněž užívány mladistvými 
pacienty se sebepoškozováním a suicidálním chováním jako prostředek ke ko-
munikaci a nalezení podpory v jejich okolí, na druhou stranu však mohou vést 
k intenzivnějšímu zapojení dospívajících do rizikového chování, a to nejen jako 
důsledek negativně působících zpráv podporujících samotné sebepoškozují-
cí chování, ale i napodobováním tohoto chování od ostatních členů sociální 
skupiny či osvojením si dosud neznámého rizikového chování prostřednictvím 
sdílených videí. Významným rozdílem oproti dosavadním médiím se stala 
možnost neomezeně vytvářet a nahrávat vlastní obsah, který se poté stává 
předmětem hodnocení ostatními členy dané skupiny, tyto charakteristiky pak 
mohou u disponovaných osob vést k narušení tělového schématu a internali-
zaci „ideálu štíhlosti“. V tomto sdělení se budeme věnovat aktuálním trendům 
a vývoji nových poznatků v této oblasti. 

29. KONFERENCE DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE 10.–11. 11. 2022 / HOTEL CONTINENTAL BRNOABSTRAKTA
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SYMPOZIUM II  
(gestor I. Drtílková) (45 min)
CBIT – nová léčebná metoda pro tiky a Touretteův syndrom
MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D., MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče (INEP), Praha

Tiky patří mezi nejčastější dyskinetické projevy. Nejběžnější příčinnou tiků 
je přechodná tiková porucha v dětství, kterou trpí 7–28 % školáků. Nejkomplex-
nější tiková porucha, Touretteův syndrom (prevalence 0,1%), se manifestuje ví-
cečetnými motorickými a zvukovými tiky spolu s poruchami chování. Příznaky 
se objevují v dětství, kulminují během puberty, v dospělosti se spíše zmírňují. 

Pro léčbu tiků je významné, že se dají ovlivnit vnějším prostředím, jsou 
předcházeny nutkáním k jejich provedení a nemocní je dokáží na přechodnou 
dobu potlačit vůlí. U mírných tikových projevů obvykle postačuje edukace 
a úprava režimových opatření. Pro těžší případy byla dlouho jedinou účinnou 
metodou farmakoterapie (zejména antipsychotiky), která je však spojena s ri-
zikem řady nežádoucích účinků (sedace, únava, přibírání na váze, hormonální 
dysregulace, extrapyramidové příznaky apod.).

Poslední dobou se začínají objevovat nefarmakologické postupy, jejichž 
účinnost je srovnatelná s medikamentózní léčbou. K nejslibnějším patří tzv. 
Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT). Jedná se o beha-
viorální techniku, která využívá dvě základní metody:

1)  ERP (Exposure and Response Prevention), tedy expozice a zabránění 
reakci, je založena na potlačování tiků. Jejím cílem je naučit nemocného 
zvyknout si na nepříjemné tělesné vjemy, které většinou předcházejí ti-
kům a po provedení tiku se zmírňují. Výsledkem je redukce tiků. Tato me-
toda cílí na všechny tiky současně a je proto vhodná pro jedince s velkým 
množstvím tiků. 

2)  Metoda HRT (Habit Reversal Therapy), nebo-li změna návyku, je založena 
na naučení se protichůdné, s tikem nekompatibilní reakci, než k jaké pociťuje 
pacient nutkání. Tato metoda pracuje s každým tikem zvlášť a je proto vhodná 
pro nemocné s menším množstvím tiků. 

Součástí CBIT je rovněž psychoedukace – poučení pacienta o příčinách, pro-
jevech a prognóze onemocnění; funkční intervence – rozbor situací, které tiky 
vyvolávají, snaha o jejich modifikaci či odstranění; sociální podpora – pomoc 
při výběru školy či zaměstnání, práce s  rodinnou; relaxační tréning – nácvik 
relaxačních technik k uvolnění vnitřního napětí.

Účinnost CBIT byla prokázána v kontrolovaných randomizovaných studi-
ích, signifikantní efekt má u více než poloviny dětských a třetiny dospělých 
pacientů. V r. 2019 zavedl Institut neuropsychiatrické péče (INEP), jako první 
pracoviště v ČR, tuto metodu do klinické praxe. 

ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 11.20–12.05 hod.
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 13.30–15.00 hod.

SYMPOZIUM III  
(gestor M. Hrdlička) (90 min)
Poruchy genderové identity u mladistvých
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Brno a MU

V současné době výrazně přibylo problematiky rodové nepohody (genderové 
dysforie) u dospívajících, a to nejen v České republice, ale v celé západní Evropě. 
Nápadně převažují biologické dívky, které se necítí dobře v ženské roli a usilují 
o různý typ změny. U některých je dostatečná sociální tranzice – používání muž-
ského jména a mužského rodu v jazyce a akceptace téhož ze strany sociálního 
okolí. Jiné pacientky touží po hormonální léčbě testosteronem, další pak i po mas-
tektomii a část si přeje kompletní tělesnou změnu pohlaví včetně chirurgických 
zákroků. Při takto výrazném nárůstu těchto pacientů musí medicína hledat nové 
postupy, jak nejlépe a s nejnižším rizikem pomoci. Odborná sexuologická péče 
je špatně dostupná a i dětský psychiatr se musí touto problematikou zabývat. 
Významným krokem byla publikace různých typů dětí a mladistvých s rodovou 
nepohodou v roce 2022 v časopise Česko-slovenská pediatrie. Autoři rozdělili celé 
spektrum na čtyři základní typy, lišící se anamnézou, psychiatrickými příznaky, 
vhodným terapeutickým postupme i riziky a prognózou. Optimální a aktuální 
doporučený postup u těchto pacientů v České republice zatím není k dispozici.

Syndrom pervazivního odmítání
MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Psychiatrická klinika FN Brno

Abstrakt: Poprvé popsán v  roce 1991, syndrom pervazivního odmítá-
ní (pervasive refusal syndrome, PRS) je vzácné a  komplexní onemocnění, 
projevující se především odmítáním jídla, verbální komunikace, sebepéče 
a pohybu, což může být doprovázeno somatickými symptomy a psychiatric-
kými komorbiditami. Postihuje převážně dívky ve věku 8-15 let. Etiologie 
jeho vzniku zatím není známá a zatím neexistuje doporučený postup pro 
jeho léčbu. První část prezentace přináší informace o jeho diagnostice, ri-
zikových faktorech, teoriích o jeho vzniku a psychopatologie a navrhované 
léčbě. Druhá část prezentace je věnována kazuistice z  našeho pracoviště. 
9letá dívka byla přijata pro semimutismus, odmítání jídla a hygieny a afek-
tivní labilitu. Per exclusionem byla stanovena diagnóza syndromu perva-
zivního odmítání. Po opakovaných neúspěšných psychofarmakologických 
pokusech se její stav nakonec zlepšil na kombinaci sertralinu a risperidonu 
a po delší hospitalizaci byla propuštěna domů na žádost rodičů s reziduální 
symptomatikou. 
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Diagnostický profil dětských pacientů na PK FN Brno  
a jeho změn
MUDr. Ľuboslava Belanská
Psychiatrická klinika FN Brno

V oblasti dětské a dorostové psychiatrie dochází k nápadným změnám ve věku 
pacientů, jejich pohlaví o v oblasti problémů, které vyžadují psychiatrickou péči. Tento 
trend se projevuje ve všech vyspělých zemích. Na příkladu dětského a dorostového 
oddělení Psychiatrické kliniky FN Brno ukazujeme, jak za posledních 50 let došlo ke 
změně věkové struktury hospitalizovaných dětí, jak se změnil poměr pohlaví i oblast 
řešených problémů. Ukazujeme také, jak se zvýšil počet pacientů vyhledávajících 
služby psychiatrické akutní péče. Počet dětí a adolescentů narostl nejen absolutně, 
ale i relativně ve spektru všech pacientů vyhledávajících akutní psychiatrickou péči. 
Tyto změny kladou nároky na změny léčebných přístupů i ošetřovatelské péče.

„Je tohle psychóza?”
MUDr. Barbora Móriová
Psychiatrická klinika FN Brno

Psychotická onemocnění se vyznačují poruchou testování reality, která se mani-
festuje specifickými psychotickými fenomény – formálními a obsahovými poruchami 
myšlení, halucinacemi, a/nebo katatonními příznaky. Přestože prevalence jednotlivých 
psychotických symptomů je u dětí a adolescentů vysoká, výskyt schizofrenie je v tomto 
věku naštěstí málo častý. Diagnostika procesuálního onemocnění v dětství je kromě 
častého plíživého a nespecifického začátku komplikovaná i nutností zvážení individuál-
ního kognitivního vývoje dítěte a nedokonalou schopností exprese prožitků pacientem. 

V diferenciální diagnostice podkladu psychotických symptomů v adolescenci je 
třeba uvažovat zejm. nad bipolární afektivní poruchou, obsedantně kompulzivní po-
ruchou, disharmonickým vývojem osobnosti a disociativními poruchami.  

Příspěvek má za úkol představení hlavních jednotek v diferenciální diagnostice 
psychotických onemocnění dětí a adolescentů s využitím statistických dat a kazuistik 
pacientů hospitalizovaných na Dětském a dorostovém oddělení Psychiatrické kliniky 
FN Brno v posledních 3 letech.

ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 13.30–15.00 hod.
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 15.00–15.20 hod.

FIREMNÍ SDĚLENÍ  
(Zdravotní klaun) (20 min) 
Zdravotní klauni na dětských psychiatriích
MgA. Jitka Rosenová
ZDRAVOTNÍ KLAUN, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9

Stručné shrnutí: „Zdravotní klauni navštěvují dětská oddělení nemocnic 
i geriatrická zařízení již dvacet let. Brzy po založení organizace přibyla i psychi-
atrická nemocniční oddělení a další psychiatrická zařízení pro děti a mládež. 

Zdravotní klauni si velmi záhy uvědomili, že přítomnost na dětských psy-
chiatriích podléhá úplně jiným zákonitostem než na dalších pediatrických od-
děleních.

Přizpůsobili tomu tedy svoji práci a více se zaměřují na empatickou pří-
tomnost, získání důvěry pacientů, společnou hravost a předávání radosti ze 
života.

Kromě těchto pravidelných návštěv nabízíme také program Cirkus Paciento – 
během týdne navštěvují profesionální lektoři z řad Zdravotních klaunů stejnou 
skupinu dětí, s kterými připravují závěrečné (novo)cirkusové představení. 

Zdravotní klaunka MgA. Jitka Rosenová, která se na oblast psychiatrií v na-
ší organizaci dlouhodobě specializuje, představí naši práci, specifika návštěv 
u tohoto druhu pacientů a možnosti dalšího rozvoje i spolupráce s dalšími 
zařízeními.“
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ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 15.40–16.50 hod.

SYMPOZIUM IV  
(gestor M. Goetz) (70 min) 
Dialekticko behaviorální terapie u adolescentů – teoretická 
východiska, evidence a zkušenosti s implementací v DPN 
Opařany 
Mgr. et. Mgr. David Havelka, PhD., MUDr. Jaroslav Vrba,  
Mgr. Zuzana Koubková, MUDr. Veronika Zagatová,  
MUDr. Veronika Študlarová, Doc. MUDr. Michal Goetz, PhD.
Předsedající: Mgr. et. Mgr. David Havelka, PhD, MUDr. Jaroslav Vrba

Sympozium seznámí posluchače se základy teorie a praxe Dialekticko be-
haviorální terapie (DBT), která se od svého vytvoření Marshou M. Linehan v 80. 
letech 20. století celosvětově prosazuje jako přístup volby v léčbě dospělých 
pacientů s komplexní symptomatikou zahrnující sebepoškozování, suicidální 
myšlení a jednání a emoční a behaviorální dysregulaci. S radikální proměnou 
psychopatologie adolescentní populace v posledních dvou desetiletích, kdy se 
převážně u dívek setkáváme s obrazy fenotypicky spadajícími do rámce hra-
niční poruchy osobnosti je DBT stále častěji a s úspěchem aplikována i u pe-
diatrické populace. V prvním příspěvku budou představeny vybrané základy 
DBT, především biosociální teorie a naznačena její aplikace prostřednictvím 
validace jak v  rámci komplexního programu DBT tak i v běžné komunikaci 
s adolescentními pacienty. Druhý příspěvek shrne literární údaje o aplikaci to-

hoto terapeutického směru v lůžkových pedopsychiatrických zařízeních a dále 
představí pilotní data z realizace intenzivního programu DBT v DPN Opařany. 
Třetí příspěvek seznámí posluchače s  různými aspekty implementace DBT 
v podmínkách pedopsychiatrického lůžkového zařízení, kdy provedeme po-
sluchače cestou, kterou při zavádění této terapeutické metody ušel tým DPN 
Opařany od výcviku, přes přípravu nezbytných materiálů, volbou struktury 
programu až po zkušenosti s praktickou realizací skupin pro pacienty a rodiče. 

Dialekticko-behaviorální terapie – základní východiska
MUDr. Jaroslav Vrba, MUDr. Veronika Študlarová

Dialekticko-behaviorální terapie (DBT) je komplexní terapeutická metoda 
s výzkumy ověřenou účinností i v rámci adolescentní populace, především při 
práci s  jedinci s disharmonicky se vyvíjející osobností s převahou emočně-
-nestabilních rysů a hraniční organizací. Zatímco v DBT programech pro do-
spělé došlo v posledních letech k jejich rozvoji i v Česku, cílená aplikace DBT 
pro adolescentní populaci byla u nás opomíjená. Součástí DBT je i pohled na 
etiopatogenezi hraniční poruchy osobnosti, tzv. biosociální teorie, která před-
stavuje vzájemnou transakci mezi biologickou podstatou člověka a jeho pro-
středím. Ústředním tématem takové interakce je emoční validace a její opak, 
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devalvace, jejímž důsledek je vznik tzv. emoční dysregulace. Na jejím podkladě 
pak dochází k rozvoji sekundárních psychopatologií, které nalézáme u osob 
s u hraniční poruchou osobnosti, nejtypičtěji sebepoškozování a neletálního 
suicidálního chování. Cílem příspěvku je bližší seznámení s biosociální teorií 
v kontextu současné pedopsychiatrické péče v Česku a načrtnutí možností 
validace jako účinného nástroje pro terapeutickou práci i běžnou komunikaci 
s pacienty.

DBT pro adolescenty – výzkumná zjištění ze zahraničí a ČR
Mgr. et. Mgr. David Havelka, PhD., Doc. MUDr. Michal Goetz, PhD.

Dialekticko-behaviorální terapie (DBT) byla u dětí a dospívajících implemen-
tována v řadě prostředí (ambulantní, lůžkové, ústavní) (Crowell et al., 2009). 
Cílem první části příspěvku je shrnout aktuální poznatky o aplikaci tohoto te-
rapeutického směru v lůžkových pedopsychiatrických zařízeních. Poskytnout 
přehled o délkách programů, formátech jeho realizace, zapojování rodinných 
příslušníků, adaptacích režimu a prostředí oddělení, přídatných léčebných 
komponentách, formách hodnocení, finančních úsporách a výstupech léčby. 
Ve druhé části představíme iniciální výstupy intenzivního třítýdenního DBT 
programu realizovaného pro pacienty hospitalizované v Dětské psychiatrické 
nemocnici v Opařanech.

Implementace DBT programu v Dětské psychiatrické 
nemocnici v Opařanech
Mgr. Zuzana Koubková, MUDr. Veronika Zagatová 

Implementace nových terapeutických přístupů a  filozofie do rozsáhlých 
pracovních týmů (lékaři, psychologové, střední zdravotnický personál) je vel-
kou výzvou. Obtíže s realizací bývají často tak náročné, že se od jejich uskuteč-
nění ustupuje, případně bývají implementovány pouze částečně, nebo jejich 
naplnění selhává. 

Příspěvek si klade za cíl poskytnout přehled o implementaci Dialekticko-
-behaviorální terapie do prostředí Dětské psychiatrické nemocnice v Opařa-
nech. Bude se zabývat strukturou výcviku, jehož první část absolvoval tým 
zaměstnanců v dubnu. Představí aktuální podobu programu pro dospívající 
a jejich rodiny v našem zařízení, včetně procesu přípravy (struktury, materiálů, 
překladů, přípravy prostor, monetární stránky, spolupráce s ostatními zaříze-
ními v Praze a Brně) a celkové úpravy programu, aby byl co nejvíce využitelný 
a efektivní v prostředí hospitalizace. Bude se věnovat jednotlivým modulům, 
které komplexní program obsahuje. Nastíní zapojení a vzdělávání ostatních 
zaměstnanců. Zmíní limity, výhledy do budoucna a návrhy pro zlepšení, které 
v průběhu realizace vyvstávají. 

ČTVRTEK / 10. 11. 2022 / 15.40–16.50 hod.
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PÁTEK / 11. 11. 2022 / 8.30–10.00 hod.

SYMPOZIUM V 
(gestor I. Dudová) (90 min) 
Vplyv online výučby a lockdownu počas pandémie 
COVID-19 na duševné zdravie detí a adolescentov  
na Slovensku
MUDr. Juraj Jurík, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.,  
MUDr. Zuzana Matzová, PhD., MUDr. František Böhmer, MPH
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave, Limbová 1,  
831 01, Bratislava

Úvod: Pandémia infekčného ochorenia COVID-19 spôsobila celosvetovo viac 
ako 6 miliónov úmrtí. Pandémia a s ňou späté epidemiologické a hygienické 
opatrenia za účelom obmedzenia šírenia vírusu spôsobili významné zmeny 
v každodennom živote ľudí vo všetkých vekových kategóriách – vrátane detí 
a adolescentov. Jedným z takýchto opatrení bolo zatvorenie škôl. Štandardný 
proces vzdelávania, sociálny kontakt s rovesníkmi, krúžky a ďalšie záujmové 
aktivity spojené so školou boli narušené pre viac ako 1,6 miliardy študentov 
na celom svete. Žiaci tak nemohli navštevovať školy prezenčne a prešlo sa na 
tzv. dištančné vzdelávanie - známe ako aj “online výučba”.

Zatvorenie škôl v období lockdownu spôsobilo výrazné narušenie každoden-
ného režimu študentov, ktoré môže mať negatívny vplyv na vývin duševného 
zdravia. Negatívne dôsledky pandémie na duševné zdravie sa môžu preukázať 

o mesiace až roky neskôr. Čínska štúdia z provincie Hubei, kde pandémia CO-
VID-19 začala, zaznamenala depresívne symptómy u 22,6% a úzkostnú symp-
tomatiku u 18,9% detí (n = 2330). Racine et al. zostavili metaanalýzu, ktorá 
zahŕňa 29 štúdií (n = 80 879 detí a adolescentov) a vyplýva z nej prevalencia 
depresívnej symptomatiky na úrovni 25,2% a úzkostnej symptomatiky na úrov-
ni 20,5% v období pandémie, pričom ide o dvojnásobok odhadov z obdobia 
pred pandémiou.

Na Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave sme realizovali 
prieskum týkajúci sa online výučby a lockdownu a ich možný vplyv na duševné 
zdravie detí a adolescentov.

Metodika: Na Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH sme zostavili se-
baposudzovací dotazník na hodnotenie online výučby, denného režimu a du-
ševného zdravia detí a adolescentov vo veku 8-18 rokov v období lockdownu, 
zahŕňajúc otázky na porovnanie s obdobím pred lockdownom. Dotazník po-
zostával zo štyroch hlavných častí: Demografické údaje, Online výučba, Denný 
režim a Duševné zdravie. Zber dát prebiehal od 01.06.2021 do 30.06.2021.

Výsledky: V kategórii adolescentov (13-18 rokov) bolo v štúdii zahrnutých 
1825 respondentov. V porovnaní s obdobím pred lockdownom sme u respon-
dentov v období lockdownu zaznamenali pokles nálady, pociťovanej energie, 
možnosti vykonávať aktivity a nárast pociťovanej tenzie (všetky p = < 0,001). 
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PÁTEK / 11. 11. 2022 / 8.30–10.00 hod.

Prítomnosť samotného ochorenia COVID-19 nemala vplyv na skúmané para-
metre duševného zdravia adolescentov ( p = > 0,05). Výrazná zmena v dennom 
režime - nutnosť online výučby - mala v závislosti od spokojnosti respondentov 
s touto zmenou štatisticky významný vplyv na skúmané parametre duševného 
zdravia. 

Záver: Respondenti vo vekovej kategórii 13-18 rokov pociťovali v obdo-
bí lockdownu zhoršenú náladu, znížené množstvo energie, zníženú celkovú 
psychickú pohodu a zvýšenú tenziu. Samotné ochorenie COVID-19 nemalo 
významný vplyv na skúmané parametre duševného zdravia respondentov, 
kým online výučba ako najvýraznejšia zmena v dennom režime detí a adoles-
centov mala v závislosti od spokojnosti respondentov s touto formou výučby 
signifikantný vplyv na skúmané parametre duševného zdravia.

Covid-19 a incidence poruch příjmu potravy –
konceptuální model interakce příčin a následků
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
PSYCHOMED s. r. o. a PKFN Olomouc

Počátkem roku 2020 se koronavirová infekce rozšířila po celém světě. Před-
pokládali jsme, že řada striktních karanténních opatření bude mít dlouhodobé 
psychologické a psychiatrické důsledky. Ze statistických údajů víme, že se kromě 
řady duševních poruch zvýšila incidence poruch příjmu potravy (PPP), přede-
vším mentální anorexie u adolescentek. Rychlý nárůst počtu nemocných vedl 
záhy vědecké týmy k odborným analýzám a hledání souvislostí. Konceptuální 

model interakce příčin a následků poukazuje na základní vztahy v kompliko-
vaných souvislostech duševních poruch. Rozsáhlá mezinárodní práce zjistila, 
že se problematika PPP rozvinula především u dívek, které měly už dříve pod-
prahové příznaky. Poukážeme na hierarchii vnějších a vnitřních faktorů. Pre-
zentace je doplněna výpovědí dívky s mentální anorexií, která dokumentuje, 
jak byl rozvoj mentální anorexie ovlivněn nejistotou a závažností doby.

„Když je jistot pramálo“ – poruchy příjmu potravy 
z pohledu biosyntetické psychoterapie a pandemické 
situace 
Mgr. Barbora Sládeková 
klinická psycholožka, psychoterapeutka, herní terapeutka

Aktuální koronavirová situace v každém z nás zanechala svojí nesmazatel-
nou stopu. Přinesla dobu nejistot, strachu z neznámého, omezení a ohrožení 
toho, co bylo do té doby samozřejmé. V některých z nás objevila potenciál 
síly, naděje, v některých z nás prověřila schopnost rychlé adaptace a kreativi-
tu. Není pochyb, že koronavirová krize zasáhla nejvíc populaci našich „teen“, 
a taky není pochyb, že je zastihla v tom nejkřehčím a nejdůležitějším období 
života. A taky není pochyb, že to byl na ne příliš velký nárok. A tak do našich 
ambulancí a praxí proudí obrovské množství mladých, kteří v nich hledají jis-
totu, pevnost a ukotvení. Aby je nemuseli hledat v nemoci, izolaci a úniku od 
reality. Přednáška se zaměřuje na porozumění poruchám příjmu potravy z po-
hledu ztráty jistot a stability. 
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Působí v jižních Čechách, zejména v oblasti psychiatrické péče. Je atestova-
nou klinickou psycholožkou, garantem vzdělávání v klinické psychologii v Psy-
chiatrické Nemocnici Písek a Psychiatrické léčebně Lnáře. Má 15 ti leté terape-
utické zkušenosti s klienty, kteří trpí závislostí, ve své soukromé praxi se věnuje 
dospělým, dospívajícím i dětem. V svém psychoterapeutickém přístupu se opírá 
o vzdělání v biosyntetické psychoterapii, která patří mezi moderní somatické 
přístupy v psychoterapii. V období posledních pár let si její profesní pozornost 
získala problematika poruch příjmu potravy, jednak v rovině psychoterapeutické 
pomoci (individuální i skupinové), tak v rámci přednáškové činnosti na školách.

Přechod pacienta z péče dětského a dorostového 
psychiatra do péče psychiatra pro dospělé
MUDr. Veronika Zagatová

Tři čtvrtiny psychických onemocnění se rozvinou před dosažením 25 let a až 
jedna polovina z těchto onemocnění se projeví před 16. rokem života (Kessler 
et al. 2007). Část mladých lidí se v období přechodového věku z péče dětské-
ho a dorostového psychiatra do péče psychiatra pro dospělé z péče vytratí, 
přitom přerušení péče v průběhu přechodu může negativně ovlivnit zdraví 
i další kvalitu života této zranitelné skupiny (Signorini 2018). Včasná interven-
ce může dle dostupných poznatků významně redukovat závažnost a  trvání 
psychických onemocnění a zároveň předcházet vzniku sekundárních poruch 
(McGorry 2008). Její podmínkou je efektivní koordinace při přechodu pacien-
tů z péče dětského a dorostového psychiatra do péče psychiatra pro dospělé 

(Signorini 2018). V ideálním případě by takový přechod měl být plánovaným, 
strukturovaným a efektivním způsobem cesty od péče o děti a adolescenty 
do péče o dospělé (Singh 2015).

V České republice, obdobně jako v dalších členských zemích EU, máme zatím 
omezené poznatky o procesu přechodu z péče dětské a dorostové psychiatrie do 
péče psychiatrie pro dospělé. Zatímco přechod je obecně uznáván jako kritický 
aspekt kontinuity péče, nevíme, jaké jsou známky a výsledky úspěšného přechodu 
a jaké klinické, politické a organizační faktory usnadňují nebo brání úspěšnému 
přechodu. Rovněž nevíme, jak mladí uživatelé služeb a jejich pečovatelé hodno-
tí toto přechodové období. Cílem tohoto příspěvku je nabídnout vhled do výše 
uvedeného problému v kontextu České republiky. V rámci hloubkových rozho-
vorů s dětskými a dorostovými psychiatry v Jihočeském kraji byla zmapována 
stávající praxe přechodu pacientů z péče dětského a dorostového psychiatra do 
péče psychiatra pro dospělé pacienty a na základě těchto dat byla vytvořena ty-
pologie převažující praxe a navržena doporučení pro další sledování problému 
přechodu pacientů.
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SYMPOZIUM VI  
(gestor L. Stárková) (90 min) 
Autismus a spánek – behaviorální intervence
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.1, doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.2

1Centrum aplikované behaviorální analýzy, PdF MU
2Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU

Na 28. konferenci Duševní zdraví mládeže přednesl MUDr. Ján Šuba příspěvek 
s názvem Autismus a spánek, ve kterém představil problematiku spánkových po-
ruch u osob s poruchou autistického spektra (PAS) a zaměřil se na možnosti far-
makoterapie, zejména úspěchy při využití melatoninu. Náš příspěvek navazuje na 
tuto prezentaci a představuje další možnost řešení problémů se spánkem pomocí 
behaviorálních intervencí. V tomto pojetí je spánek vnímán jako forma chování, 
kterou je možné ovlivnit pomocí učení. Představeny budou behaviorální metody 
při řešení poruch spánku u dětí s PAS, které jsou nejčastěji založeny na postupných 
změnách v prostředí a úpravách spánkového režimu. Prezentována bude také struč-
ná kazuistika dítěte s PAS, u kterého byl behaviorální program úspěšný při řešení 
problémů s usínáním a nočním probouzením. 

Suicidálne správanie u pacientov  
s Aspergerovým syndrómom 
Surovcová A., Trebatická J. 
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava 

Samovražedné správanie u detí a adolescentov predstavuje závažný medi-
cínsky a psychosociálny problém. Obdobie adolescencie je najväčším rizikovým 
faktorom. Aspergerov syndróm je neurovývinová porucha, charakterizovaná 
deficitmi v sociálnej komunikácii a repetitívnymi, stereotypnými vzorcami sprá-
vania. Porucha je nezriedka rozpoznaná až v období dospievania, či mladom 
dospelom veku. Adolescenti s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom 
vykazujú vyššie riziko samovražedného správania. Samovražedné správanie 
u  jedincov s Aspergerovým syndrómom zahŕňa špecifickú motiváciu, ktorá 
vyplýva z narušenej schopnosti adaptívne sa vysporiadať so vzťahmi a situ-
áciami. Prezentované vlastné prípady ilustrujú problematiku neočakávaných 
suicidálnych pokusov závažného charakteru u pacientov s poruchou autistic-
kého spektra. 

Kľúčové slová: Aspergerov syndróm, suicidálne správanie, adolescencia.
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Príčiny suicidálneho konania u detí a adolescentov
Trebatická J., Vatrál M.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava, Slovenská republika

Podľa WHO suicídium patrí medzi hlavné príčiny úmrtia na celom svete, pri-
čom vyšší počet úmrtí je v dôsledku samovraždy ako v dôsledku malárie, HIV/
AIDS, rakoviny prsníka alebo vojny a násilnej smrti. U adolescentov a mladých 
ľudí vo veku 15 – 29 rokov je samovražda štvrtou najčastejšou príčinou smrti 
u oboch pohlaví po ďalších príčinách akými sú: zranenia v rámci cestných ne-
hôd, tuberkulózy a medziľudského násilia. 

Podľa viacerých štúdií medzi hlavné príčinné faktory prispievajúce k sa-
movražednému konaniu patria hlavne predchádzajúci pokus o samovraždu, 
nesuicidálne sebapoškodzovanie a prítomnosť psychickej poruchy. Niektoré 
rizikové faktory pre samovražedné správanie vykazujú vekovú rozdielnosť. 
U mladších jedincov sa riziko samovraždy spája s nespavosťou, zaťaženosťou, 
disharmonickým osobnostným vývinom, zneužívaním návykových látok a ne-
dávnymi konfliktami s ich okolím.

Skúmanie neurobiologických príčin suicidálneho konania je dôležité najmä 
v populácii detí a adolescentov. Rodinné štúdie, štúdie dvojčiat a genetické 
štúdie podporujú zapojenie genetických faktorov v  riziku samovrážd. Hoci 
predchádzajúce genómové asociačné štúdie (GWAS) nedokázali identifiko-
vať špecifický genetický profil samovražedného správania, nedávne rozsiahle 
GWAS štúdie zdôraznili niekoľko špecifických lokusov spojených s vyšším rizi-
kom pokusu o samovraždu, podporujúci genetický prenos samovražedného 

správania, ako aj spojenie s génmi podieľajúcimi sa na produkcii anaeróbnej 
energie, cirkadiánnej regulácii a katabolizmu tyrozínu, čo je významné prekrý-
vanie sa s genetickými rizikovými faktormi pre veľkú depresiu. 

Rané detstvo je kritickým obdobím, kedy nepriaznivé faktory prostredia 
v podobe negatívnych až traumatických zážitkov môžu mať škodlivé účinky 
na budúci neurobiologický vývoj a psychosociálne fungovanie. Vystavenie 
týmto okolnostiam počas tohoto obdobia je dobre charakterizovaným rizi-
kovým faktorom samovražedného správania. Metaanalýzy naznačujú dvoj 
až trojnásobné zvýšenie rizika samovraždy po zážitku nepriaznivých uda-
lostí v detstve. Mechanizmus pôsobenia sa vysvetľuje aj prostredníctvom 
dlhodobých zmien v génovej expresii, čo vedie k deregulovaným dráham 
a maladaptívnym reakciám a následne k zmenám v kľúčových adaptívnych 
systémoch v dospelosti, vrátane serotonínergného systému, oxytocínu, osi 
HPA a imunitného systému.

U jedincov s anamnézou samovražedného správania dôkazy poukazujú na 
štrukturálne a funkčné abnormality v niekoľkých oblastiach mozgu: prefrontá-
lnej, cingulárnej a striatálnej. Zníženie objemu šedej hmoty frontálneho laloku 
je jedným z najkonzistentnejších zistení. 

Rastúce množstvo dôkazov poukazuje na zapojenie zápalu pri samovražed-
nej vulnerabilite. Viaceré štúdie zistili zmenené hladiny pro a protizápalových 
cytokínov u jedincov so suicidálnym konaním. Ako dôležité prepojenie medzi 
zápalom a samovražedným správaním sa ukazuje preferencia metabolizmu 
tryptofánu cez kynurenín-tryptofánovú dráhu, ktorá má za následok vyčerpa-
nie serotonínu a následne melatonínu.
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Príčinné faktory stúpajúceho trendu vo výskyte samovrážd zostávajú ne-
dostatočne preštudované. Lepšie pochopenie samovražedného konania u detí 
a dospievajúcich je nevyhnutné pre rozvoj adekvátnej prevencie a prístupu 
zameraného na túto vekovú skupinu.

Suicidalita v psychóze – kazuistika pacientky  
po zamlčanom samovražednom pokuse
MUDr. Martin Vatrál, Doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., MUDr. Juraj Jurík
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava, Slovenská republika

Dokonané suicídium sa zaraďuje medzi najčastejšie príčiny úmrtia u mla-
dých ľudí. Spomedzi psychických porúch sú so zvýšeným rizikom samovražed-
ného správania spojené najmä poruchy nálady a psychotické poruchy. Podľa 
niektorých autorov je celoživotné riziko suicídia vo všeobecnej populácii asi 
2%, kým v populácii pacientov so schizofréniou hovoríme o riziku v rozmed-
zí 4-10%. Najrizikovejšie sú práve prvé roky s týmto ochorením. Komunikácia 

o samovražedných tendenciách s pacientom s psychotickým ochorením má 
svoje špecifiká. Psychosociálne intervencie však majú aj v tejto skupine paci-
entov svoju opodstatnenosť a vedú k redukcii suicidálnych ideácií, pokusov 
i dokonaných suicídií.

V našom príspevku predstavíme kazuistiku 17-ročnej pacientky akútne 
hospitalizovanej na Klinike detskej psychiatrie s prvou psychotickou epizó-
dou. Pacientka bola nastavená na antipsychotickú farmakoterapiu a prelo-
žená vzhľadom na vek na akútne ženské psychiatrické oddelenie. Napriek 
adekvátnej farmakoterapii však nedošlo k  úplnému vymiznutiu florídnej 
psychotickej symptomatiky. Pacientka bola opätovne preložená na Kliniku 
detskej psychiatrie za účelom zváženia elektrokonvulzívnej terapie. Indiko-
vané bolo aj doplnenie zobrazovacieho vyšetrenia mozgu – magnetickej 
rezonancie. Práve zo strachu pred podstúpením vyšetrenia magnetickou 
rezonanciou sa pacientka zdôverila svojej matke so zamlčaným suicidálnym 
pokusom. Riešenie dôsledkov tohto pokusu významne ovplyvnilo ďalší prie-
beh starostlivosti o pacientku.
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SYMPOZIUM VII  
(gestor P. Theiner) (90 min) 
Črevná mikrobiota a psychické poruchy u detí 
a adolescentov – aká je úroveň poznatkov?
MUDr. Marcela Šoltýsová1, 2, MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.1,  
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.1
1Fyziologický ústav a Akademické centrum výskumu autizmu,  
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Slovenská republika
2Ambulancia detskej psychiatrie, Nemocnica AGEL Zvolen a.s.,  
Slovenská Republika

V posledných rokoch sa už aj na psychiatrických fórach čoraz častejšie diskutu-
je o črevnej mikrobiote a jej úlohe pri vzniku a symptómoch psychických porúch. 
Vedci skúmajú komunikáciu medzi črevom a mozgom, takzvanú os črevo – mozog, 
ako možný vplyv narušenej rovnováhy mikrobioty na prejavy psychických porúch. 
Bolo preukázané, že baktérie pre komunikáciu s mozgom používajú rôzne cesty. 
Významnou je komunikácia prostredníctvom autonómneho nervového systému, 
neuroendokrinného systému, modulácia imunitného systému a tvorba bakteriál-
nych metabolitov s neuroaktívnym pôsobením. V detskej psychiatrii sa najväčšie 
množstvo publikovaných výskumov týka pacientov s neurovývinovými poruchami, 
najčastejšie ide o poruchy autistického spektra a hyperkinetické poruchy. Ďalšie prá-
ce hovoria o zmenách zloženia mikrobioty u adolescentov s mentálnou anorexiou, 

depresiou alebo tikovou poruchou. Aká je teda úroveň poznatkov v tejto oblasti? 
Aký zmysel a potenciál má ovplyvnenie mikrobioty podávaním probiotík a/alebo 
prebiotík, zmenou stravovania alebo použitím fekálnej mikrobiálnej transplantácie 
pri týchto poruchách? Cieľom prezentácie je objasniť základné pojmy, mechanizmy 
možnej komunikácie medzi črevom a mozgom, úroveň poznatkov o mikrobiote 
v detskej psychiatrii a možnostiach manipulácie so zložením črevných baktérií a jej 
prípadných benefitoch a rizikách.

Ochranné léčení dětí – souhrn problematiky 
MUDr. Jiří ŠVARC, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, IPVZ

Vymezení pojmu dítě: 
Trestní zákoník (§ 126): Dítětem se rozumí osoba mladší 18 let, pokud 

trestní zákon nestanoví jinak.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM) - § 2: Není-li zákonem sta-

noveno jinak, pak se rozumí
a)  mládeží děti a mladiství,
b)  dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trest-

ného nedovršil patnáctý rok věku,
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c)  mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a ne-
překročil osmnáctý rok svého věku; má se za to, že mladistvým je i ten, 
kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není 
možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění pře-
kročil osmnáctý rok věku.
Do roku 2010 nebylo možné uložit OL dětem mladším 15 let. Proč to od 

r. 2010 to možné je? 
Dvanáctiletý R. P. dne 1. 1. 2004 zavraždil spolužačku z Kmetíněvsi (v r. 2004 

dovršil 13 let). 
Léta 2004 – 2007 strávil na pavilonu ochranného léčení č. 17 PN Bohnice, 

tedy mezi dospělými muži s psychózou a/nebo závislostí – tehdy neexistovalo 
specializované zařízení pro děti s extrémními poruchami chování (dnes DDŠ 
Boletice). 

V roce 2007 byl přesunut do výchovného ústavu. V roce 2010 byl propuštěn 
z ústavu (z ochranné výchovy) jako 19 letý. 

Starosta Kmetíněvsi proto tehdy inicioval „Kmetíněvsou výzvu“ a s minist-
rem spravedlnosti Pospíšilem jsme spolupracovali na změně zákona: 

Roku 2010 bylo do § 93 odst. 1 ZSM se doplněno písmeno g)
1)  Dopustí-li se dítě mladší 15 let činu jinak trestného, může mu soud pro 

mládež uložit 
a) výchovnou povinnost,
b) výchovné omezení,
c) napomenutí s výstrahou,

d)  zařazení do terapeutického, psychologického nebo výchovného pro-
gramu ve středisku výchovné péče

e) dohled probačního úředníka,
f) ochrannou výchovu, 
g)  ochranné léčení. (Nikoli zabezpečovací detenci, byť se o tom tehdy dis-

kutovalo.)
§ 93 pokračuje: 

4)  Ochranné léčení může soud uložit dítěti mladšímu 15 let na základě vy-
šetření duševního stavu dítěte (dnes dětský psychiatr + jakýkoli psycholog 
dle § 58), jestliže spáchalo čin jinak trestný
a) ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo
b)  pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, 

jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky, 
a jeho pobyt na svobodě bez OL je nebezpečný.

5)  Podle povahy nemoci a léčebných možností soud pro mládež uloží OL 
ústavní nebo ambulantní. Ústavní léčení může soud pro mládež změnit 
dodatečně na léčení ambulantní a naopak. OL potrvá, dokud to vyžaduje 
jeho účel. Soud pro mládež nejméně jednou za dvanáct měsíců přezkoumá, 
zda důvody pro další pokračování OL trvají, jinak je zruší.

8)  OL lze uložit a vykonávat i po dovršení 18 18 let věku dítěte.

Přestože jsme tuto legislativní možnost uložení OL ústavního dětem 
mladším 15 let iniciovali, nechtěli jsme, aby byla zneužívána k trvalému 
umístění dětí to psychiatrických nemocnic. 
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Ochranné léčení uložené dětem má zabránit, aby byly propuštěny z 
ústavní (ochranné) výchovy bez ochranného opatření. 

Děti s duševní poruchou (např. sex. deviací, závislostí) mají vyrůstat ve VÚ 
(DD) za poskytování ambulantní odborné péče (např. sexuologické, psy-
chiatrické…). Mohou tam chodit do školy a vyrůstají tam mezi vrstevníky 
a vychovateli, nikoli mezi dospělými narkomany a psychotiky. 

Součástí přednášky budou i kazuistiky ilustrující výše zmíněnou pro-
blematiku.

Dopad traumatických zkušeností na rozvoj disociativního 
prožívání u adolescententek
MUDr. Jana Schmidtová PhD, PhDr. Petr Štěpánek PhD.

Autoři příspěvku se zabývají souvislostmi mezi traumatickou zkušeností a di-
sociativním prožíváním u adolescentek, zejména vztahem mezi sexuálním trau-
matem, disociací a sebevražednými tendencemi. Jako významné se jeví zjištění 
týkající se dalekosáhlého dopadu prožitého traumatu v raném dětství na rozvoj 
pozdější psychopatologie jak v dětství, tak v dospělosti, včetně jeho vlivu na so-
matické zdraví v celoživotní perspektivě. Rané trauma, zvláště sexuální zneužívání 
dívek, má přímou souvislost s rozvojem disociativního prožívání. Bylo zjištěno 

výzkumnými studiemi, že takto traumatizované adolescentní dívky mají tenden-
ci se fyzicky poškozovat, jsou náchylné k suicidálním ideacím i sebevražedným 
pokusům. Výsledky výzkumů a mediačních analýz naznačují, že dívky, které mají 
zkušenost se sexuálním zneužíváním, vykazují suicidální tendence především teh-
dy, když se u nich vyskytne též patologická úroveň disociativní symptomatologie. 

Po identifikaci příznaků disociativní poruchy by měla být zahájena intenzivní 
psychoterapeutická péče, neboť je zde vysoké riziko výskytu sebedestruktiv-
ních či sebevražedných tendencí, včetně dokonaných suicidií. Psychoterapie 
traumatizovaných jedinců by se měla zaměřit na zmírnění disociativního pro-
žívání. Ukazuje se, že mezi účinné specializované postupy patří externalizace 
obtíží s využitím expresivních, imaginativních a metaforických vyjádření, které 
umožňují kontejnovat nesnesitelné, nepřestavitelné, někdy i nevyslovitelné 
zkušenosti spojené s  traumatem. Otevírá se tak prostor pro jejich přeměnu 
a úzdravný proces traumatizovaného jedince. 

Celková informovanost o problematice disociativních poruch se u odbor-
níků zabývajících se duševním zdravím jeví v ČR jako nedostatečná, což vede 
k podcenění péče o pacienty s těmito potížemi. Zavedení rutinního screeningu 
na přítomnost disociativních symptomů v klinické praxi (například pomocí do-
tazníku ADES, který byl vyvinut pro zjišťování disociativní symptomatologie), 
by mohlo přispět ke zlepšení stávající neutěšené situace.
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Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího 
modulu prevence duševního onemocnění dětí 
a dospívajících s důrazem na rizikové chování 
Mgr. Horálek Helena1, Prof. PhDr. Miovský Michal, Ph.D.1, Prof. Burdzovic 
Andreas Jasmina Ph.D.2, Prof. Gabrhelík Roman, Ph.D.1, Prof. Skurtveit 
Svetlana, Ph.D.2, Mgr. Šejvl Jaroslav, Ph.D.1
1Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN, Karlova Univerzita
2Norwegian Institut of Public Health, Oslo, Norway

V úvodu představíme projekt COPERISK (Vývoj a pilotní ověření regionál-
ního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospíva-
jících s důrazem na rizikové chování), který navazuje na systémové projekty 
NETAD, VYNSPI I a II v oblasti prevence rizikového chování realizované v uply-
nulých 20 letech. Rizikové chování, které předchází duševním onemocněním 
u  dětí a  dospívajících, je ústředním tématem všech rozhodujících aktérů 
prevence. Popsali jsme výchozí stav, který navazuje na minulé strategie, Za 
využití několika metod (analýza strategických dokumentů, analýza sekun-
dárních dat, teoretické přístupy a programy založené na důkazech). Výstu-
py studia strategických dokumentů kladou důraz na prevenci, zdravotní/
informační gramotnost, propojení na komunitní úrovni a sociální a situační 
prevenci. Cílovou skupinou projektu COPERISK jsou všechny profese/oblasti, 
které pracují v oblasti prevence. Problematiku prevence RCh je nutné řešit 
spíše prostřednictvím komplexního souboru individuálně a environmentálně 
zaměřených aktivit a celého spektra strategií realizovaných napříč sektory 

dané komunity. Není zcela zřetelně popsaná hranice mezi tím, co považuje-
me za tzv. školskou a zdravotnickou prevenci a prevenci kriminality (Miovský, 
2015). Všechny tři se vzájemně doplňují, často však také překrývají. Tento 
fakt je patrný od úrovně základních evropských dokumentů týkajících se 
prevence (EMCDDA, 2004; EMCDDA 2008). Naším záměrem je propojit tu-
to mezisektorovost a nastavit infrastrukturu. Vytvořit a realizovat základní 
vzdělávací modul pro prevenci a její modifikace, který přizpůsobíme třem 
lokalitám. 

V našem příspěvku chceme představit průběžný proces dílčích částí projek-
tu, jejich vzájemné propojení a průběžné výstupy z lokalit po roce a půl práce. 
Cílem projektu je zvýšit duševní zdraví a pohodu dětí vytvořením a pilotním 
ověřením regionálního vzdělávacího modulu pro prevenci duševních onemoc-
nění u dětí a dospívajících. Zaměříme se také na udržitelnost celého projektu 
a jeho další šíření. Dalším nově vznikajícím podpůrným nástrojem, který bude 
ve stručnosti představen, je Interaktivní platforma pro prevenci a podporu 
duševního zdraví IPREV.

Klíčová slova: vzdělávací modul prevence, duševní onemocnění, děti, do-
spívající, rizikové chování, evidence-based, MKN 10, implementace, udržitel-
nost, interaktivní platforma

Grantová afiliace: ZD-ZDOVA1-012 – Vývoj a pilotní ověření regionálního 
vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících 
s důrazem na rizikové chování

Klíčová slova: Poznámky: notebook, dataprojektor, prezentér, připojení 
na internet.
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