
Z jednání Výboru Psychiatrické společnosti, 27.5.2015 

Doc.  Anders,  Dr.  Vaněk  a  Dr.  Herman  informovali  Výbor  PS  o  svém  jednání  se  zástupcem 
Nejvyššího soudu JUDr. Vojtkem ohledně posuzování  psychických následků úrazu. Zatímco oni 
hájili stanovisko PS, že je k tomu oprávněn pouze psychiatr, JUDr. Vojtek za NS zastával názor, 
že  psychickou újmu může  posuzovat  i  lékař  nepsychiatr,  pokud je  k tomu vyškolen.  Během 
jednání ke sblížení stanovisek nedošlo, avšak JUDr. Vojtek slíbil, že předá písemné stanovisko 
PS k dalšímu projednávání této problematiky. Výbor PS pověřil doc. Anderse, Dr. Hermana a 
Dr.Vaňka,  aby  toto  písemné  stanovisko  vypracovali  a  zaslali  ostatním  členům  výboru  PS 
k vyjádření a ke schválení.

Dr. Vaněk informoval výbor PS o jednání s MZ ohledně vyhlášky o odebírání řidičských průkazů 
u osob, u nichž lékař stanoví diagnózu závislost na alkoholu. Protože návrh na zkrácení doby 
povinné abstinence ze 2 let na 6 měsíců byl odmítnut, podal s prim. Popovem nový návrh, aby 
doba abstinence nebyla ve vyhlášce vymezena, ale aby ji mohl stanovit ošetřující psychiatr na 
základě svého vlastního uvážení. Výbor PS tento návrh podpořil

Dr. Rektor seznámil členy výboru PS s postupem voleb do výboru PS v roce 2016, které proběhnou 
jak  formou  elektronickou,  tak  formou  korespondenční.  Výbor  PS  návrh  ocenil  s tím,  že 
harmonogram průběhu voleb bude definitivně schválen na příští schůzi výboru PS v září.

Výbor PS vzal na vědomí informaci Dr. Hollého, že na Ministerstvu zdravotnictví v současné době 
neprobíhají práce na přípravě Zákona o duševním zdraví, jehož přijetí slíbil ministr Němeček 
v televizní debatě v dubnu 2015.

Výbor  PS  pověřil  Dr.  Hollého,  aby  jménem  výboru  poslal  na  MZ  požadavek  na  zařazení 
strategického plánování v systému péče oduševní zdraví do Národních akčních plánů.

Výbor PS projednal upozornění Dr. Mistolera, že na internetu na stránkách www.opsychologii.cz 
jsou  uvedeny údaje  o psychiatrech  bez  jejich  souhlasu.  O stažení  údajů o sobě může  každý 
psychiatr požádat správce těchto internetových stránek. 

Výbor PS schválil znění karty psychiatrické ambulance pro fondy EU a ta byla odeslána na MZ.

Výbor PS jednal o obsazení seminářů pro praktické lékaře s psychiatrickou problematikou, které se 
uskuteční  v říjnu  2015,  a  pověřil  ing.  Kamarádovou  z Guarantu,  aby  požádala  příslušná 
psychiatrická zařízení o zajištění  účasti některého psychiatra na těchto seminářích.

Výbor  PS  jednal  o  organizačním  zajištění  sjezdu  PS  ve  Špindlerově  Mlýně  v červnu  2016 
a zvažoval různé možnosti,  které by měly být pro PS ekonomicky co nejvýhodnější. Členové 
výboru PS se dohodli, že budou v této debatě pokračovat na svých dalších jednáních.

Výbor PS pověřil prof. Höschla, aby odpověděl MUDr. Uhrové na její žádost o podporu vzniku 
neuropsychiatrického pracoviště v Praze.

Výbor PS projednal návrh Doc. Vevery, aby na webových stránkách PS byly dostupné edukační 
materiály o nejčastějších psychických nemocech. Vyslovil s ním souhlas s tím, že je třeba ošetřit 
otázku autorských práv u těchto textů.

Dr. Hollý informoval výbor PS, že ve dnech 9. a 10.6.2015 proběhne v Praze v v Lichtenštejnském 
paláci a v NÚDZ v Klecanech odborný seminář „Lidská práva, etika a duševní zdraví“.

Dr. Rektor seznámil členy výboru PS s přípravou nové podoby webových stránek PS a předvedl jim 
ukázky,  které  výbor  PS schválil  a  ocenil  jejich  vysokou  úroveň  grafickou  i  obsahovou.  Ke 
spuštění nové podoby webových stránek PS by mělo dojít v první polovině června 2015.
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Výbor PS projednal a schválil návrh Dr. Rektora na způsob voleb do výboru Psychoterapeutické 
sekce, které proběhnout elektronickou formou na podzim 2015. Výbor PS musí proto v září 2015 
jmenovat volební komisi, která bude mít uspořádání voleb na starosti.

Výbor PS schválil návrh Dr. Rektora, aby byl na webových stránkách PS dostupný seznam členů 
jednotlivých odborných sekcí PS. Souhlasil také s návrhem, že ten, kdo se do kterékoli sekce  PS 
týdny přihlásí  v posledních 2 týdnech před termínem konání voleb již nebude moci  v těchto 
volbách hlasovat.

Výbor PS schválil návrh Dr. Rektora na zvýšení členského příspěvku do PS v roce 2016 na 500 
Kč/rok.  

Výbor PS souhlasil s návrhem Dr. Rektora, aby byl oficiální čas schůze výboru PS prodloužen od 
12 do 15 hodin, jak to odpovídá skutečnosti. Případní hosté budou moci být pozváni až po 14 
hodině, kdy již bude mít výbor hlavní body svého jednání absolvovány.

 Výbor PS diskutoval o rozhodnutí ministra zdravotnictví Němečka odvolat MUDr. Žižku z funkce 
ředitele Psychiatrické nemocnice Dobřany na základě toho, že muž, který byl v tomto zařízení 
hospitalizován, se dopustil po 3 měsících od svého propuštění vraždy. Shodl se na názoru, že 
s tímto rozhodnutím ministra  Němečka nesouhlasí,  neboť ani ředitel  PN Dobřany,  ani  žádný 
z lékařů,  se  nedopustili  žádného  profesního  pochybení,  které  by  mělo  být  důvodem k jejich 
postihu. Výbor PS se dohodl, že vydá veřejné stanovisko, které zašle jak ministru Němečkovi,  
tak sdělovacím prostředkům, v němž s tímto rozhodnutím ministra Němečka vyjádří rozhodný 
nesouhlas. Formulací stanoviska pověřil Výbor PS Dr. Možného a Dr. Rektora, jejichž návrh 
bude předložen všem členům výboru PS ke schválení a poté bude publikován.

Výbor PS diskutoval o možnosti spojit určité ceny, udělované Výborem PS, se jmény zesnulých 
významných členů PS. Shodl se, že návrh předloží do diskuse na valném shromáždění na česko-
slovenském psychiatrickém sjezdu v říjnu 2015 v Brně. 

Dr. Vaněk informoval výbor PS o tom, že na shromáždění zástupců praktických lékařů byl vysloven 
požadavek,  aby  byla  explicitně  stanovena  povinnost  průkazně  zaslat  PL  výsledek  vyšetření 
lékaře specialisty, tedy i psychiatra, bez ohledu na to, že s tím sám pacient nesouhlasí. Výbor PS 
souhlasil s návrhem Dr. Vaňka, aby tuto záležitost projednal s představiteli Otevřené společnosti 
a požádal je o stanovisko, zda by v takovém případě nešlo o porušení práva duševně nemocných 
na ochranu osobních údajů. 

Předsedající příští schůze Purkyňovy společnosti 2. září 2015 bude  prof. H. Papežová.

Zapsal MUDr. Možný, vědecký sekretář PS ČLS JEP
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