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Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP   

Březen 2014 

 Kontrola zápisu z minulého jednání výboru PS – zápis byl schválen.  Doc. Anders byl pověřen, 

aby odpověděl Agentuře Meditorial, že se Výbor PS rozhodl její nabídku na spolupráci při 

uveřejňování materiálů z časopisu Česká a slovenská psychiatrie na internet nepřijmout. 

 Dr.Hollý informoval výbor PS o jednání s představiteli Psychoterapeutické společnosti ohledně 

možností provádění psychoterapie středními zdravotnickými pracovníky, k definitivní dohodě 

zatím nedošlo, jednání bude pokračovat. 

 Dr. Hollý informoval výbor PS o schůzce s 1. náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní 

služby prof. Vymazalem ohledně SRPP. Prof. Vymazal ujistil, že činnost poradní skupiny pro 

SRPP na MZ bude pokračovat i nadále a jejím vedoucím bude i nadále PhDr. Ivan Duškov.  

 Výbor PS nebude nominovat vlastního kandidáta do exekutivy WPA a s podporou některého 

z kandidátů vyčká až do doby, než bude jasné, kdo všechno se o tuto funkci bude ucházet. 

 Představitelka firmy Lundbeck MUDr. Rösslerová seznámila členy výboru PS se záměrem 

uvést do konce roku 2014 do ČR depotní aripiprazol pod názvem Abilify Maintena. Bude se 

jednat o ampulky o síle  400mg, aplikované im. 1x měsíčně. Bude určeno jen pro pacienty 

stabilizované na aripirazolu v tabletách, kteří mají odmítavý postoj k medikaci (negativní skóre 

ve škále DAI) a kteří byli již v minulosti neúspěšně léčeni aspoň 2 různými antipsychotiky, 

z toho jedno je AP 2.generace. Měsíční cena je kolem 10.000 Kč. 

 Výbor PS diskutoval o situaci, která vznikla v důsledku toho, že podle úhradové vyhlášky MZ 

na rok 2014 byla do systému hrazení DRG zařazena i psychiatrická akutní lůžková péče, 

navzdory tomu, že to nedoporučil ani výbor PS, ani Národní referenční centrum. Nikde 

v Evropě není psychiatrická lůžková péče hrazena podle systému DRG. V důsledku toho, že 

úředníci MZ nerespektovali stanovisko odborné společnosti ani NRC, hrozí, že úhrady za akutní 

lůžkovou psychiatrickou péči v roce 2014 budou oproti roku 2013 nižší, což ohrožuje existenci 

psychiatrických oddělení, zvláště těch, která nejsou součástí velkých nemocnic a proto nemohou 

spoléhat na to, že zdravotnické zařízení jejich případnou ztrátu uhradí. Bude nezbytné zkrátit 

průměrnou dobu hospitalizace; což u většiny pacientů neumožňuje dostatečně kvalitní léčbu. 

Hrozí, že již tak nedostatečný počet lůžek akutní psychiatrické péče v průběhu roku 2014 opět 

klesne a že pacienti budou propouštěni nedoléčení, což negativně ovlivní dlouhodobý průběh 

jejich psychické nemoci.  

 Výbor PS proto pověřil doc. Mohra, aby jménem výboru vypracoval odmítavé stanovisko 

k zařazení akutní lůžkové psychiatrické péče do systému hrazení DRG. Předseda PS dr.Hollý 

poté bude jednat s úředníky MZ s cílem dosáhnout toho, aby v roce 2015 již nebyla akutní 

lůžková psychiatrická péče  do systému DRG zařazena. K tomu využije i podporu představitelů 

NRC, kteří ve své zprávě pro MZ z  prosince 2013 zdůvodňovali, proč je systém DRG pro 

hrazení akutní psychiatrické péče nevhodný. 

 Dr. Herman informoval výbor PS, že některé ZP si v rozporu s úhradovou vyhláškou MZ do 

svých smluvních podmínek vkládají snížení doby hrazené péče oproti roku 2013, Sdružení 

ambulantních specialistů o tom bude s příslušnými ZP jednat, pokud nedojde k dohodě, bude 

SASp žádat o zprostředkování MZ. 

 Výbor PS diskutoval problematiku hrazení adiktologické terapie z prostředků zdravotního 

pojištění. V minulosti se již v souladu se stanoviskem Psychoterapeutické společnosti vyjádřil 

odmítavě k požadavku, aby byla tato terapie hrazena jako specializovaná psychoterapie, jejímž 

předpokladem je absolvování akreditovaného psychoterapeutického výcviku, což se u 

adiktologické terapie nevyžaduje. Výbor PS se rozhodl, že nabídne představitelům 

Adiktologické společnosti další jednání ohledně této problematiky.  
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 Výbor PS pověřil účastí ve smírčím řízení mezi PL Šternberk a VZP prof.Praška a dr.Možného. 

 Výbor PS se zabýval problematikou odškodňování psychických následků úrazů a pověřil 

Dr.Vaňka a Dr.Hermana, aby vypracovali písemný návrh, podle kterého bude do tabulky 

odškodňování následků úrazů zařazen kód „Psychická porucha vzniklá následkem traumatu“, 

který by měl vždy ověřit psychiatr.  

 Do Skupiny ČLS pro elektronické zdravotnictví nominoval výbor PS Dr.Vaňka. 

 Výbor PS diskutoval o problému psychoterapeutické sekce PS, která ukončila činnost. Výbor 

má zájem, aby tato sekce i nadále existovala, proto uveřejní ve Zprávách PS výzvu, aby se 

ozvali zájemci o členství v této sekci a bude se touto problematikou zabývat i na dalších 

jednáních. 

 Dr. Herman jménem Sekce ambulantní psychiatrie  požádal výbor PS o souhlas s uspořádáním 

voleb na schůzi sekce v rámci sjezdu PS ve Špindlerově mlýně.  Výbor žádost schválil.  

 Dr.Hollý o přípravách 11.  sjezdu PS ve Špindlerově  mlýně. Jako přednášející byli pozváni 

Prof.Priebe z Velké Britanie a prof. JUDr. Eliáš, tvůrce nového Občanského zákoníku. Na 

Sjezdu PS proběhne křest nových Doporučených postupů. 

 Prof. Papežová požádala výbor PS, aby mohla na sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně uveřejnit 

první oznámení o mezinárodní konferenci o poruchách příjmu potravy, která se bude konat 

v březnu 2015 na Psychiatrické klinice v Praze. Výbor PS souhlasí.  

 Dr. Hollý informoval výbor PS, že odpolední program dubnové schůze PS, který původně měla 

zajistit psychoterapeutická sekce PS, zajistí prim. Švarc z PN Praha Bohnice. 

 Výbor PS schválil přihlášky nových členů PS: PhDr. Václava Tylová, PO Klatovy, MUDr. Jana 

Nollová, PK Hradec Králové, MUDr. Tomáš Kreuzinger, PA Ústí nad Labem  

 Příští schůze Purkyňovy společnosti se bude konat ve středu 2.4.2014, předsedat jí bude prof. 

Praško. 

 

Zapsali MUDr. Možný a paní Holadová 


