Tisková zpráva:
Schválení projektu Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)
Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 11. 2011 byl schválen
projekt Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), který bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt NÚDZ odráží potřebu vzniku regionálního Centra VaV v oblasti duševního zdraví, jež by reprezentovalo
problematiku v plné šíři a významně se podílelo na udržitelném rozvoji České republiky.
Hlavním cílem projektu je vybudovat ambiciózní referenční výzkumné pracoviště pro
oblast duševního zdraví a aplikovaných neurověd a převést stávající instituci Psychiatrické centrum Praha (PCP) do nově vybudovaných prostor v regionu obce Klecany.

„Obdobné centrum doposud v České republice chybí, což vede k celé řadě negativních
dopadů, jež zahrnují fragmentaci a malou koordinovanost klinické, výzkumné a vývojové
stránky problematiky“ říká prof. MUDr. Cyril Höschl Cyril, DrSc., FRCPsych., ředitel
Psychiatrického centra Praha a projektu NÚDZ.

Konkrétní cíle projektu NÚDZ zahrnují:


vybudování moderního výzkumně a klinicky orientovaného pracoviště pro oblast
duševního zdraví



zavedení a zprovoznění špičkových technologií a sdružení zkušených výzkumníků tak,
aby do konce roku 2015 začal ústav produkovat výsledky, které odpovídají světovým
trendům a jsou mezinárodně plně kompetitivní.



do konce roku 2015 zdvojnásobit oproti aktuálnímu stavu počet vědců v PCP, kteří se
budou věnovat problematice neuropsychiatrických poruch od úrovně molekulární, přes
klinické aplikace až k hodnocení epidemiologie a populačních trendů.



do konce roku 2015 nastavit v Centru systém magisterského a především postgraduálního vzdělávání v oblasti VaV, které posílí podíl mladých výzkumníků v oblasti
neuropsychiatrie.



vznikem Centra vytvořit v regionu produktivní intelektuální a kulturní jádro, atraktivní
pro nadané domácí i zahraniční odborníky, kteří se stanou členy týmu NÚDZ.



vytvořit nový model zdravotnického region-přesahujícího informačního systému pro
oblast duševního zdraví, jenž propojí informace z oblasti klinických charakteristik,
genetiky a zobrazení mozku. Tento systém začne do konce roku 2015 poskytovat „na
evidenci založené“ rozhodovací algoritmy personalizované péče v psychiatrii.

Vlastní činnost Centra bude rozdělena do několika programů, které odrážejí potřeby nemocných a nejmodernější výzkumné trendy:
1) Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch
2) Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch
3) Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku
4) Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí
5) Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění
6) Aplikovaná elektrofyziologie mozku
7) Klinické centrum NÚDZ
Poskytováním expertních služeb složkám státní správy a plátcům zdravotní péče v této oblasti
bude NÚDZ zásadním způsobem přispívat k efektivní organizaci a politice v oblasti péče
o duševní zdraví, jejíž naléhavost stoupá ruku v ruce s demografickým vývojem a nárůstem
prevalence duševních poruch v populaci. Neuropsychiatrická onemocnění představují v porovnání s ostatními poruchami největší společenské břemeno.

„Je čas na to, aby si taková země jako Česká republika mohla dovolit kvalitní neuropsychiatrický výzkum srovnatelný se světem,“ uvedl prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.,
ředitel Psychiatrického centra Praha a projektu NÚDZ.
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