
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 3. listopadu 2010 

 

• Doc. Vevera jednal s firmou Newton Technologies o poskytnutí základní verze programu 

umožňující převod slovní produkce do písemné podoby v hodnotě 24 tisíc Kč jako ceny 

odborných soutěží vypsaných PS ČLS JEP. Výbor PS vždy určí, v jaké soutěži bude cena 

udělena. Cenu bude firma dodávat pravidelně každý rok.  

• Dopracováním konečné verze organizačního řádu sekcí byli pověřeni řed. Bašný, prof. 

Drtílková a řed. Žižka. 

• Inventarizaci majetku PS ČLS JEP zajistí paní Holadová v součinnosti s předsedou naší 

společnosti , podepsaný protokol o inventarizaci bude následně předán ČLS JEP.  

• Výbor PS schválil vědeckým sekretářem navržený plán akcí a pracovních schůzí na rok 

2011/2012. 

• Dne 31. ledna 2011 se uskuteční volební sjezd ČLS. Do 30.11. 2010 je možné navrhnout 

kandidáty do předsednictva a revizní komise. Do tohoto termínu je rovněž třeba předat 

návrhy změn stanov, které připravuje prim. Rektor. Dle počtu naší členské základny má 

PS nárok na 3 delegáty sjezdu. Za PS se sjezdu zúčastní prof. Raboch, prim. Rektor a řed. 

Bašný. Výbor PS vyzval ke kandidatuře do struktur ČLS prof. Rabocha, ten si kandidaturu 

rozmyslí.  

• Rok 2013 bude vyhlášen Rokem mozku, PS se ke kampani připojí. 

• Ve dne ch 27.-28.5.2011 se v Příboře na Moravě uskuteční akce Jablko Sigmunda Freuda, 

PS byla o akci informována, nabídku záštity po odborné stránce posoudí prim. Rektor. 

• Na webových stránkách společnosti bude umístěn seznam laureátů všech cen, které PS 

uděluje. Přípravou seznamů byla pověřena paní. Holadová. 

•  Návrh nových stanov společnosti byl schválen valnou hromadou na sjezdu PS ve 

Špindlerově Mlýně v červnu tohoto roku. Valná hromada rovněž pověřila výbor PS 

začleněním státu etické komise naší společnosti do nově vznikajících stanov. Potíží je, že 

ČLS nemá etickou komisi ve svých stanovách, proto je nemožné odtud čerpat příklad. U 

většiny odborných společností není postavení etické komise ve stanovách definováno, a 

proto jejich rozhodnutí nemá žádnou právní váhu. Pro PS nejbližší situaci představuje 

ČLK, která má etickou komisi definovánu jako poradní orgán výboru ČLK, kterému se 

také zodpovídá. Prim. Rektor, pověřený přípravou nových stanov, doporučuje proto 

převzít model uplatněný v ČLK. Pro rozporuplnost názorů na danou problematiku 



doporučuje výbor PS vyčkat na stanovisko ČLS k etické komisi na sjezdu ČLS, kde naši 

zástupci budou tento problém diskutovat.   

• Jednání s ministrem zdravotnictví ČR doc. Hegerem se za PS zúčastnili prof. Raboch a 

prim. Rektor, kteří výbor informovali o proběhlé schůzce. Doc. Heger převzal záštitu nad 

konferencí WPA, která se bude konat 2012 v Praze. Naši zástupci prezentovali 

doporučené postupy psychiatrické péče, koncepci oboru a národní psychiatrický program. 

Doc. Heger  byl seznámen s tezemi, že psychiatrické ambulance představují primární 

léčebnou péči, že vzhledem k podfinancování oboru by všechny psychiatrické výkony 

měly být i nadále hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění a že generická substituce 

na úrovni lékáren je pro psychiatrii problematická.. Problematika komunitní péče by se 

dle doc. Hegera měla řešit na úrovni MPSV než-li MZd ČR. Doc. Heger rovněž přislíbil 

zkrácení povinného atestačního kmene z jednoho na půl roku, v této oblasti má již 

připravenou vyhlášku.  

• Doporučené postupy psychiatrické péče 2009 se již měsíc prodávají. Byla diskutována 

jejich cena (990 Kč pro člena společnosti a 1290 Kč pro farmaceutické firmy). Guarant 

navrhuje speciální akci pro prosincovou pracovní schůzi „Purkyňku“ PS, při které budou 

členům PS dvě knihy prodávány za cenu jedné. Každý desátý, který zodpoví na anketní 

otázku zaslanou ve Zprávách  obdrží jednu knihu zdarma. Partneři PS budou mít při 

zakoupení stanoveného počtu publikací procentuální slevu. 

• Požadavek na finanční podporu adresáře služeb pro postižené lidi vydávané Vidacentrem 

výbor PS zamítl s tím, že je jich aktivity podpoří organizačně (info na web, prezentace na 

akcích PS apod.) 

• Konference EU v Lisabonu konané v rámci předsednictví Portugalska EU se zúčastní Dr. 

Kališová. 

• Seznam čestných členů naší společnosti byl umístěn na webových stránkách PS ČLS JEP.  

• Dotazníky hodnotící úroveň kongresu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně v r. 2010 se 

vrátily od cca 5% účastníků. Z tohoto nepříliš reprezentativního vzorku vyplynulo, že 

nejvetší nespokojenost se týkala cateringu. Vzhledem k očekovanému vývoji finanční 

situace výbor pro své akce zvažuje do budoucnosti zavedení poplatků za občerstvení a a 

alespoň symbolického vstupného na společenský večer. Zvýšení počtu dotazníků bude 

příště řešeno jejich výměnou oproti vydávání potvrzení o účasti.      

• Prof. Raboch opakovaně upozorňuje na nabídku časopisu World Psychiatry přetiskovat 

zdarma vybrané články tohoto časopisu v České a Slovenské psychiatrii; úvodníky do 



prvních dvou čísel časopisu v roce 2011 napíší prof. Drtílková (Duševní zdraví dětí a 

společnost) a doc. Praško (atestační vzdělávání). Dle výboru PS je určení autorů dalších 

úvodníků plně v kompetenci výboru PS. Jejich obsahem má být i nadále aktuální 

významné téma týkající se oboru. Bylo by vhodné, aby vedoucí redaktor nebo jím 

pověřená osoba též napsala komentář k zásadním článkům daného čísla.  

• Řed. Bašný navrhuje vypracování materiálu k lékovým limitům v pro ambulantní       

pedopsychiatrii, dále navrhuje pokračovat v práci na aktualizacích koncepce oboru       

psychiatrie a pokračovat v úsilí zavádět koncepci do praxe.  

• Novými členy PS se stali MUDr. Šikut Milan (DO Nemocnice na Homolce) a MUDr. 

Hanka Jan (PCP Praha). 

• Předsedkyní příští dopolední schůze dne 1.12.2010 bude prof. Papežová.  

 

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


