
PhDr. Blanka Čepická 

Jmenuju se Blanka Čepická, jsem klinický psycholog, psychoterapeut, m supervizor. Pracuji v 

soukromé praxi již cca 24 let. Předtím na různých ambulantních psychiatriích a také na 

interně - vždy jako psycholog/klinický psycholog, psychoterapeut (obě atestace - klinickou a 

funkční specializaci v systematické psychoterapii mám). Také jsem cca 16 let učila lékařskou 

psychologii na I. lékařské fakultě UK.  

Výcvik v PT: jako každý "slušný" psychoterapeut mám samozřejmě SUR, k 

těm významnějším dalším patří posléze také hypnóza (jak klasická, tak eriksonovská) a v 

neposlední řadě transakční analýza ukončená mezinárodní zkouškou.  Supervizní výcvik mám 

pod vedením Julie Hewson v Praze.   

V současné době kromě stále fungující klinicko-psychologické ordinace budujeme cca 10 let s kolegou 

psychologem Lukášem Humplem (ZZS MSK) systém péče o pečovatele "SPIS" (Systém psychosociální 

intervenční služby) pod mottem " má-li se zdravotník dobře umět postarat o pacienty, musí být sám v 

pořádku a musí se umět postarat i o sebe". Cestou NCO NZO (Národního centra ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů) školíme a kultivujeme tzv. peery - tedy profesní kolegy, kteří v 

případě, kdy je kolega zasažen    traumatickou událostí při výkonu služby (smrt kolegy při pracovní 

činnosti, smrt dítěte nebo vážné zranění dítěte...  apod.)  pomáhají svým kolegům se opět "postavit 

na nohy" a eventuelně je předat do profesionálních rukou pro další péči, jestli tato kolegiální podpora 

nestačí. Boříme mýty o tom, že zdravotník nemůže být zasažený tím, co dělá.  Začali jsme se 

záchranáři, ale zájemci se nyní rekrutují i z urgentních oborů nemocnic. V systému jsem mnoho let 

fungovala jako garant pro Čechy, nyní jsem v něm jako garant přes supervizi - kdy se supervizi 

snažíme prosazovat i mezi peerovsky vyškolené záchranáře (jde to ztuha...).  Spolupracuji také cca 8 

let s transplantcentrem IKEMu - a učíme s kolegou psychiatrem Janem Čermákem, jak mají lékaři 

sdělovat příbuzným nepříznivé zprávy o jejich blízkých, kteří jsou v terminálním stádiu na oddělení 

intenzivní medicíny a jak to je s následným odběrem orgánů a transplantací. Do tohoto systému 

rovněž zavádíme supervizi a opět to jde velmi ztuha. 


