
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 2. listopadu 2011 
 

 

 Prof. Raboch jménem výboru poděkoval organizátorům sjezdu v Brně. Výbor souhlasí 

s návrhem, aby jeden člen revizní komise, který se zúčastní valné hromady a bude 

přednášet revizní zprávu, měl stejné podmínky účasti na sjezdech jako členové výboru. 

 Dr. Doubek informoval o stavu příprav sjezdu ve Špindlerově Mlýně. 

 Doc. Přikryl informoval o stavu přípravy sjezdu v Ostravě, prof. Raboch navrhuje oslovit 

polské psychiatry s nabídkou na spolupráci. Výbor souhlasí, bude doporučeno 

organizátorům. 

 Doc. Přikryl předloţil návrh schůzí a předsednictví na příští rok, navrţené změny budou 

zapracovány a návrh bude rozeslán. Definitivní plán bude rozeslán v prosincových 

zprávách.   

 Na základě článků proběhlých v minulých dnech tiskem zajistí prof. Raboch a doc. 

Vevera podnět ČLK, aby se zabývala změnou zákona týkající se lékařského tajemství. 

 Prof. Raboch informoval o jednání s Dr. Švecovou, ředitelkou odboru zdravotní péče 

VZP. Budou se uzavírat nové smlouvy se zdravotnickými zařízeními, redukce lůţek by se 

neměla týkat akutních lůţek. Předpokládá se ale diferenciace následné péče. 

 Doc. Vevera předloţí na MZd návrh na den intenzivní psychiatrické péče, který nahradí o 

původně usilovaný kód intenzivní péče. 

 Ředitel PL Bohnice dr. Hollý informoval o projektu optimalizace psychiatrických léčeben, 

vypracování kritérií pro akutní a následnou péči, definice zdravotní sociální rehabilitace. 

Za výbor se práce ve skupině zúčastní řed. Bašný, bude osloven i prim. Tuček. Jednání 

s VZP ohledně této problematiky se zúčastní prof. Raboch a řed. Hollý. 

 Domluvy ohledně systému DRG se za PS zúčastní prof. Raboch, prim. Tuček a prim,. 

Zrzavecká.  

 Termín pro přihlášky na Kuffnerovu cenu za rok 2011 bude do 31.3.2012. 

 Prof. Češková informovala o Semináři ke 100 výročí narození prof. Lea Eitingera na 

podzim 2012. Předloţila výboru ţádost o záštitu dne věnovaného psychiatrii. Výbor se 

záštitou souhlasí, za  výbor PS s organizátory bude spolupracovat prof. Češková. 

 Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. Filip Španiel (PCP Praha), MUDr. Tereza 

Ţáková (PL Horní Beřkovice) a Mgr. Petra Svatoňová (Magistrát města Liberec). 

 Předsedou příští dopolední schůze dne 7.12.2011 bude doc. Vevera.  



 

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


