
 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 2. srpna 2011 
 

 

 

 Výbor PS připomíná svým členům, ţe termín přihlášek pro Kuffnerovu cenu je do 15.8.2011 

 MZd ČR zaslalo výboru PS k připomínkování návrh zákona týkající se standardů a 

nadstandardů poskytované zdravotní péče. Výbor PS zákon podporuje s tím, ţe pro 

psychiatrii musí standardem jednoznačně zůstat současný rozsah poskytované péče. ČLS 

zaslala výboru PS návrh na obecné moţnosti nadstandardní péče, výbor tento návrh 

podporuje. 

 Výbor ČLS JEP zaslal PS návrh nových stanov své společnosti k připomínkování. Jelikoţ je 

návrh v souladu s poţadavky PS, výbor jej podporuje a doufá v přijetí na mimořádném 

sjezdu ČLS JEP v prosinci tohoto roku.  

 Výbor PS se podrobně zabýval situací v psychiatrických léčebnách, které jsou pokutovány 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) za poskytování tzv. sociálních hospitalizací. 

Ředitel Ţiţka a Prof. Praško informovali o průběhu smírčího řízení mezi Psychiatrickou 

léčebnou Bílá Voda a VZP. Výbor PS nesouhlasí s postupem VZP, kdy nejsou respektovány 

názory odborných psychiatrických posudků a kdy mezi revizními lékaři VZP není zastoupen 

odborník z oboru psychiatrie. Jako zásadní problém vidí ve skutečnosti, ţe nejsou definována 

sociální lůţka včetně jejich úhrady. Výbor PS se i nadále budou touto problematikou 

intenzivně zabývat.  

 Seznam zdravotních výkonu - Doc. Vevera informoval výbor, ţe do seznamu vloţil nově 

připravované psychiatrické výkony a to kód akutní intenzivní psychiatrické péče. Kód  

chronoterapie připravuje as. Doubek a ve spolupráci s prof. Rabochem a doc. Veverou ho téţ 

vloţí do systému. Prof. Praško hovořil o  nutnosti pokusit se zvýšit kalkulaci na zdravotní 

sestry v ambulantních výkonech. Výbor se s tímto ztotoţňuje, a proto pověřil doc. Veveru 

sestavením pracovní skupiny za účelem kultivace současných psychiatrických zdravotních 

výkonu. Do pracovní skupiny budou přizváni zástupci ambulantních psychiatrů.  

 Prof. Praško informoval výbor, ţe zaslal připomínky k vyhlášce MPSV týkající se příspěvků 

na nemohoucí, jelikoţ duševně nemocné zcela opomíjí.  

 Dr. Anders informoval o změněnách ve sloţení skupin atypických antipsychotik a kognitiv 

ze strany SUKL týkajících se výše úhrad. Za tímto účelem výbor zorganizuje setkání 

s partnery společnosti, aby vyslechl jejich názory na současné potíţe v úhradách 

psychofarmak.  



 Doc. Přikryl byl pověřen výborem sestavením zvacího dopisu laureátům Heverochovy 

medaile, která bude slavnostně předána na konferenci v Brně v říjnu tohoto roku.  

 Pravidelná schůze PS se v říjnu uskuteční, předsedat bude doc. Přikryl, výbor se sejde 

v rámci 15. Česko-Slovenského psychiatrického sjezdu v Brně a to 12. 10. 2011 ve 14:00 

hodin. Součástí programu konference bude i valná hromada naší společnosti, která se 

ukuteční v odpoledních hodinách 13. 10. 2011. 

 Výbor PS souhlasí s návrhem motta pro konferenci ve Špindlerově Mlýně se zněním: 

Civilizace, čas a duševní poruchy. 

 Výbor PS  vzal na vědomí informaci prof. Rabocha, ţe byla podána o  Česko-Švýcarský 

grant za účelem spolupráce s Psychiatrickou klinikou v Baselu na poli chronoterapie. Nabízí 

se téţ moţnost poţádat o Česko-Polský grant v roce 2012. Zájem projevil doc. Vevera. 

 Prof. Praško informoval, ţe úspěšně proběhl první běh vzdělávání psychoterapeutického 

minima v rámci předatestační přípravy.  

 Doc. Přikryl pověřen zjištěním termínu konání konference v Ostravě v roce 2013.  

 Předsedou příští dopolední schůze dne 7.9.2011 bude doc. Přikryl 

 

 

Zapsal: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 

 


