
 
 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP 7.9.2016 

Výbor PS prošel zápis z jednání 1. června 2016 a z mimořádného jednání 11.6.2016 a oba zápisy schválil. Po 

mimořádném jednání výboru PS jeho členové schválili, aby Česká psychiatrická společnost z.s. uzavřela smlouvu 

s agenturou FM Solutions o spolupráci při prosazování jednotlivých kroků Strategie reformy psychiatrické péče, 

přičemž 7 členů výboru hlasovalo pro a čtyři se zdrželi hlasování. 

Výbor PS uvítal informaci z MZ, podle které by v úhradové vyhlášce na rok 2017 bylo možno předepisovat depotní 

injekční antipsychotika bez regulací ze strany zdravotních pojišťoven. 

Výbor PS vzal na vědomí informaci o jednání Pracovní skupiny pro novelizaci vyhlášky o používání omezovacích 

prostředků, Pracovní skupiny pro zdravotní výkony, která se shodla na vytvoření signálního výkonu k ochranným 

léčbám, k němuž by se v úhradové vyhlášce na rok 2017 mělo vztahovat  zrušení regulací  na péči, vč. vyžádané 

péče. V jiných otázkách, jako je hrazení návštěvní služby psychiatrických sester či hrazení psychoterapie zatím ke 

shodě nedošlo, ale jednání na MZ s představiteli zdravotních pojišťoven bude pokračovat.  

Dr. Hollý informoval výbor PS, že PN Praha Bohnice navštívila delegace Českého podvýboru proti mučení a 

trestání, která neshledala žádné závažné nedostatky a ve své zprávě uvedla, že psychiatrie může být v řadě ohledů 

příkladem jiným medicínským oborům, ve kterých jsou rovněž používány omezovací prostředky.  

Výbor PS vyslechl podrobnou prezentaci představitele firmy FM Solutions ing. Viereckla o dosavadních úkonech, 

které tato firma při plánování jednotlivých kroku uskutečňování reformy psychiatrické péče provedla.  Nejvíce 

rozpracovaný je programový záměr „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“, který by měl být v příštím týdnu 

schválen a poté publikován jako výzva na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 

 Dalším programovým záměrem, který je v procesu schvalování, je „Multidisciplinární přístup v péči o duševně 

nemocné“.  

 Výbore PS schválil návrh, aby do příštího Zpravodaje PS bylo přidáno upozornění na odkazy, na kterých bude 

možné si přečíst podrobnosti o postupu reformy psychiatrické péče a informace k jednotlivým projektům. 

 Výbor PS zprávu firmy FM Solutions a další spolupráci při uskutečňování SRPP schválil. 

Výbor PS pověřil Dr. S. Papežovou, aby se stala členkou hodnotící komise MMR pro posuzování nabídek na 

vybudování Center duševního zdraví (CDZ), jejím zástupcem určil Doc. Mohra. 

Výbor PS vzal na vědomí oznámení Dr. Hermana a Dr. Vaňka o vystoupení z výboru České psychiatrické 

společnosti a.s. a dohodl se, že do 3 měsíců svolá valnou hromadu ČPS a.s., která se bude touto záležitostí 

zabývat. 

Výbor PS vzal na vědomí informace o chystaných volbách do sekce Psychiatrické sexuologie a sekce Dětské a 

dorostové psychiatrie a schválil požadavek na uhrazení nákladů na korespondenční formu těchto voleb. 

Výbor PS vzal na vědomí informace o určení regionálních zástupců pro lůžkovou, ambulantní a komunitní 

psychiatrickou péči v každém kraji a pověřil Dr. Hermana, aby na příštím jednání výboru PS navrhl zástupce pro 

ambulantní péči v Karlovarském a Olomouckém kraji, doc. Anderse, aby navrhl zástupce pro lůžkovou péči 

v Plzeňském kraji a Dr. Pěče, aby navrhl zástupce pro komunitní péči v krajích, kde tito zástupci chybějí.. 

Dr. Vaněk upozornil výbor PS, že od srpna 2016 vstoupila v platnost novela Zákona o zbraních, podle které sice 

nejsou ambulantní psychiatři povinni aktivně nahlížet do registru držitelů zbrojních průkazů, ale při důvodném 

podezření, že jejich pacient, trpící vážnou duševní poruchou, je vlastníkem střelné zbraně, se mohou obrátit na 

krajské ředitelství Policie s dotazem, zda pacient v registru je či není. Pokud pacient v důsledku duševní choroby 

pozbude způsobilosti k držení zbrojního průkazu, je psychiatr povinen to oznámit jeho praktickému lékaři, 

v případě, kdy hrozí přímé ohrožení života nebo zdraví, je povinen to oznámit neprodleně též Policii ČR. 

Doc. Anders informoval výbor PS o dopisu Veřejné ochránkyně práv, která hledá psychiatry a psychiatrické sestry 

do komise, která bude sledovat dodržování práv pacientů ve zdravotnických zařízeních.  Dr. Možný bude o této 

nabídce informovat lékaře a psychiatrické sestry psychiatrických nemocnic a požádá je, aby se přihlásili ke 

spolupráci v této komisi VOS. 

Výbor PS pověřil Dr. Možného, aby jménem výboru PS zastával na smírčím jednání mezi PL Bílá Voda a VZP 

stanovisko, že somatoformní poruchy je zcela na místě léčit formou komplexních terapeutických programů za 

hospitalizace a že léčebný program, prováděný v PL Bílá Voda, je z odborného hlediska na vysoké úrovni. 



Výbor PS pověřil Dr. Možného, aby odpověděl na stížnost MUDr. Davidové, že výbor PS nemá pravomoc ověřovat 

údaje, uváděné v její stížnosti, ani přijímat žádná nápravná opatření a proto by měla postupovat formou 

standardních stížnostních mechanismů. 

Výbor PS schválil odpověď pro Ministerstvo zdravotnictví ohledně metod stanovování diagnózy autismu, kterou pro 

výbor PS vypracoval prof. Hrdlička z Dětské psychiatrické kliniky v Praze Motol.   

Výbor PS schválil žádost o spolupráci s Danubian psychiatric association (DPA) s tím, že členství PS v této 

organizaci, sdružující odborné psychiatrické společnosti států, jimiž protéká řeka Dunaj, usnadní mezinárodní 

spolupráci při plánování a uskutečňování reformy psychiatrické péče a v budoucnu by bylo možné uspořádat 

konferenci DPA s tématem systémy poskytování psychiatrické péče v jednotlivých členských zemích DPA. 

Výbor PS schválil nominaci Dr. Doubka na 13. letní školu Akademie pacientských organizací (APO), pořádanou 

Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  

Výbor PS souhlasil se spoluprací s brněnskou organizací ROSKA, sdružující pacienty  trpící roztroušenou sklerózou 

a jejich příbuzné. 

Výbor PS projednal přípravu konference Postupy v léčbě psychických poruch, která se uskuteční v listopadu 2017 

v Českých Budějovicích, a schválil návrh, aby součástí příštího vydání Standardů léčby psychických poruch i byl 

i standard Centra duševního zdraví, standard Metodika plánování ucelené psychiatrické rehabilitace a Metodika 

provádění ochranných léčeb.  

Výbor PS vzal na vědomí, že příprava světového kongresu dětské a dorostové psychiatrie IACAPAP, který se 

uskuteční v Praze v červenci 2018, probíhá úspěšně ve spolupráci s agenturou C-IN. 

Prof. Papežová informovala výbor PS o Mezinárodní konferenci poruch příjmu potravy (ICED 2017), pořádanou 

Americkou akademií pro poruchy příjmu potravy,  která se uskuteční od 8. do 10. června  2017 v Kongresovém 

centru Praha a o paralelně probíhající 11. regionální konferenci PPP, která proběhne na Psychiatrické klinice 

1. LF Praha od 9. do  10. června  2017. Na Psychiatrické klinice proběhne odborný workshop pro 20 pozvaných 

účastníků zahraničí konference.  Čeští účastníci budou mít na mezinárodní konferenci snížený účastnický 

poplatek.  Aktivní účastníci na ICED 2017 budou mít naší konferenci bez poplatku.  Podrobnosti budou 

zveřejněny na stránkách Psychiatrické společnosti. 

Doc. Anders informoval výbor PS o mezinárodní konferenci Beyond Stigma, Towards Equity/Od stigmatu 

k rovnosti, kterou organizuje NÚDZ ve spolupráci s MZ a Norskými fondy a bude se konat  15. 10. 2016 v Praze 

ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Informace o všech odborných akcích budou uveřejněny na webových stránkách PS. 

Výbor PS pověřil Doc. Anderse, aby zajistil vystoupení ing. Matějkové z MZ a ing. Viereckla z firmy FM Solutions 

na schůzi ambulantních psychiatrů, kde by vysvětlili problematiku projektů SRPP a postup při vytváření 

psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí s využitím finančních prostředků EFS. 

Výbor PS zaujal nesouhlasné stanovisko k návrhu Ligy lidských práv (LLP), aby byl vytvořen právní orgán, který by 

měl pravomoc kontrolovat léčebnou péči, poskytovanou v psychiatrických lůžkových zařízeních, a přešetřovat 

stížnosti pacientů. Nesouhlas s tímto návrhem vyslovila i Česká lékařská komora, jejíž stanovisko poslal výboru 

PS prezident Dr. M. Kubek. Obě nesouhlasná stanoviska budou zveřejněna na webových stránkách PS.    

Výbor PS pověřil Doc. Anderse, aby na dotaz MZ odpověděl, že v současné době není obecně stanovena hladina 

THC, která již nebezpečně ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a proto za ni lze řidiče trestně postihovat, a 

že je nutno posuzovat každý případ individuálně. 

Výbor PS schválil návrh Doc. Anderse, aby byla zřízena Pracovní skupina pro stimulační metody, která bude 

schvalovat indikace provádění těchto metod a doporučovat jednotlivé pacienty pro jejich uplatnění. 

Výbor PS projednal nabídku firmy DEX Inovation na spolupráci a odbornou garanci při využívání tabletů při péči 

o pacienty, trpící demencí, a shodl se, že je příliš nekonkrétní a nenabízí PS žádnou protihodnotu. Vyjádřil ochotu 

s firmou DEX Innovation dále jednat, pokud tato přijde s konkrétnější nabídkou. 

Výbor PS nominoval Dr. Hollého, aby se zúčastnil Evropské konference o duševním zdraví v Lucemburku. 

Výbor PS schválil členství v PS MUDr. Marie Pitorákové, Doc. PhDr. Radka Ptáčka a MUDr. Petra Winklera. 

Vědeckou schůzi Purkyňovy společnosti dne 5. října 2016 povede Dr. Možný. 
  
Zapsali Dr. Možný a paní Knesplová 


