
Informace pro rodiče s bipolární poruchou, kteří mají děti ve věku mezi 7 a 14 lety 

Nabízíme pečlivé psychologické a neurofyziologické vyšetření Vašich dětí 

v rámci projektu, na kterém spolupracují Národní ústav duševního zdraví 

a Dětská psychiatrická klinika v Motole. 

 

Vážení rodiče, 

jsme lékaři a výzkumníci z Dětské psychiatrické kliniky v Praze Motole a Národního ústavu duševního 

zdraví. Provádíme studii zaměřenou na hodnocení změn nálady u dětí a dospívajících. Zvláště nás 

zajímají děti a dospívající rodičů s bipolární afektivní poruchou. Celosvětově je tomuto tématu 

věnována velká pozornost. 

Důvodem zahájení této studie je poznatek, že potomci rodičů s bipolární poruchou jsou již od 

dětského věku ve zvýšeném riziku pro rozvoj různých psychických obtíží (počínaje poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou, přes úzkostné poruchy a poruchy spánku, až po poruchy nálady, jako 

jsou depresivní porucha či bipolární porucha). 

Včasným vyšetřením a intervencí je přitom možné výše uvedená rizika eliminovat či zmírnit. Našim 

cílem proto je, potomky v riziku pravidelně sledovat a mít tak možnost zachytit případné časné 

známky duševního onemocnění. 

Rádi bychom Vás a Vaše dítě tedy pozvali k účasti v našem projektu. Účast zahrnuje vstupní vyšetření 

Vás jakožto rodičů a poté vstupní vyšetření Vašich dětí. Dále projekt pokračuje kontrolními 

přešetřeními po roce. Součástí projektu není podávání žádných léků. Z projektu můžete kdykoliv 

odstoupit, bez udání důvodů.  

Pohovor s rodiči proběhne v Národním ústavu duševního zdraví, Klecany. Pohovor povede 

MUDr. Antonín Šebela. Pohovor s jedním rodičem trvá cca 30 minut. 

Vstupní vyšetření Vašich dětí proběhne ve Fakultní nemocnici Motol na Dětské psychiatrické klinice. 

Bude jej provádět MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 

Z výzkumu ze zahraničních center víme, že bipolární afektivní porucha se u dětí vyvíjí ve stádiích, 

která zpočátku nemají podobu typickou pro bipolární stavy u dospělých. Jejich vyšetření proto musí 

být velmi pečlivé a široce založené. 

Vyšetření dětí zahrnuje tyto metody: 

1. Psychiatrický pohovor s rodičem a dítětem (trvá přibližně 2 hodiny) 

2. Neuropsychologické vyšetření, které je je zaměřeno především na základní poznávací a emoční 

funkce. Součástí je i vyšetření inteligence. Vyšetření se není třeba bát a ani se na ně nijak připravovat, 

nejedná se o zkoušení. Zadání jsou jednoduchá a pochopitelná. 

• Vyšetření by mělo probíhat v dopoledních hodinách a v „běžném“ stavu dítěte, dítě by nemělo být 

nemocné, nepřiměřeně unavené, hladové, apod. K vyšetření je možné přinést si pití, oblíbenou 

sušenku, tyčinku, ovoce apod. 

3. Výzkum kvality a pravidelnosti spánku formou webového dotazníku a 30 dnů neinvazivního měření 

cyklu spánek-bdění formou náramku velikosti dámských hodinek (aktigraf). 

4. Elektroencefalografické vyšetření (EEG) dítěte. Toto vyšetření proběhne v EEG laboratoři 

neurologické kliniky Fakultní Nemocnice Motol. 



Pokud Vás naše studie zaujala a uvažujete o účasti, neváhejte nás kontaktovat. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy. 

MUDr. Antonín Šebela, Národní ústav duševního zdraví, Klecany 

E-mail: antonin.sebela@nudz.cz 

MUDr. Michal Goetz, Ph.D., Dětská psychiatrická klinika, FN Praha Motol 

E-mail: michal.goetz@lfmotol.cuni.cz 

 

Za řešitelský tým velice děkují a těší se na spolupráci: 

MUDr. Antonín Šebela 

MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. 
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