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CHVÁLA V.: VÁNOČNÍ 
 

Poslední číslo Psychosomu v tomto roce je 
zakončeno poezií. 14. konference 
psychosomatické medicíny v Liberci byla 
naplněna tancem, byla zde i hodina zpěvu a 
všeobecně dobrá nálada. Je to dnes, v době 
plné špatných zpráv, očekávání konce a 
všeobecného zhroucení, nezvyklé? Ani 
hlavní téma dne – „korupce“ – se nás 
netýká. No nemáme se dobře?! Podle 
atmosféry liberecké konference bych hádal, 
že ano. A kdo chce v tomto rozpoložení 
pokračovat, může se pustit do čtení 
kazuistických zlomků neuroložky Jitky 
Buškové. Ta svou práci odevzdala na závěr 
svého komplexního vzdělávání v rodinné 
terapii a ukázala, jaký je rozdíl mezi tím, jak 
pracovala před výcvikem, a tím, jak nyní 

poznatky z výcviku uplatňuje v lékařské 
praxi. Přesně o to také jde, lékaři nemusí 
provádět speciální systematickou 
psychoterapii. Výsledkem jejich vzdělávání 
v psychoterapii může přinést takovéto 
rozšíření obzoru, a v důsledku toho lepší 
navázání kontaktu se světem pacienta. 
Pacient si pak nemusí připadat jako neživý 
předmět, kterým si lékaři šoupají z ordinace 
do ordinace.  

Teorie pokračuje už čtvrtým pokračováním 
Jánišovy práce o komplianci, tedy také o 
tom, jak jsme nebo nejsme úspěšní 
v domlouvání s pacientem. Tady se můžeme 
dovědět, proč nám to s pacienty nejde. Kdo 
chce vědět ještě trochu víc, ať zkusí 
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Hogenovou a její Časové tělo. Kdyby 
někomu nestačil psaný text, může si ji 
poslechnout, jak se s tématem vyrovnala 
přímo na konferenci, kde sklidila velký 
úspěch. Hledejte na 
www.lirtaps.cz/konference.htm, zde si lze 
stáhnout její přednášku v MP3 po zadání 
hesla. To vám ráda sdělí paní Menclová, ale 
věřím, že pravidelní čtenáři Psychosomu 
heslo uhodnou.  

Novou rubrikou jsou ‚eseje a úvahy‘, to 
především pro ty autory, kteří se nevejdou 
do jiného žánru. Ostatně už Čepického 
recenze v minulém čísle byla spíš dlouhá 
esej. Tentokrát v téhle rubrice máme 
výbornou úvahu Radkina Honzáka. 
Vyzkoušejte si jeho návod. Já už to zkusil a 
není to jen tak!  

I když politice nefandíme, v rubrice ‚Politika, 
koncepce‘ najdete zásadní materiál ke 

koncepci oboru. Ten jsme vypracovali na 
žádost Ministerstva zdravotnictví jako 
materiál pro připravovanou novelu zákona o 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Bylo 
by velkým úspěchem, kdyby se podařilo 
tento materiál prosadit do zákona. Zde ho 
ale uvádíme proto, aby se s ním mohli 
seznámit všichni, kdo se psychosomatickou 
medicínou zabývají. Podstatná část 
materiálu se věnuje tomu, jak mají vypadat 
pracoviště, která by mohla žádat o akreditaci 
podle zákona o vzdělávání. Byl by to ten 
nejlepší dárek pod stromeček, kdyby naše 
generace mohla předat těm mladším 
psychosomatickou medicínu zakotvenou 
v zákoně. Ať už to dopadne jakkoli, 
závěrečné dny roku si užijte ke své radosti a 
k radosti svých rodin. 

To vám přeje 

Vladislav Chvála 

   

 

  


