
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 1. února 2012 
 

 

 
 

 Prof. Raboch upozornil, že v roce 2014 se s největší pravděpodobností otevřou strukturální 

fondy EU, na jejichž čerpání by se v rámci zdravotnictví mohla podílet i psychiatrie. Výbor 

PS deklaroval svůj zájem umožnit čerpání těchto prostředků do psychiatrie v co největším 

rozsahu. Prof. Raboch při jednání na MZd ČR zjistí další podstatné informace, které předá 

členům výboru.  Prim.Rektor zjistí možnost zapojení CRPDZ do zpracování pozičního 

dokumentu.  

 Prof. Raboch informoval rovněž o možnosti získat finanční prostředky na koncepci 

psychiatrie z Norských fondů. Prof. Höschl informoval o iniciativě ředitelů psychiatrických 

léčeben, kteří se mají sejít s ministrem zdravotnictví a předložit mu své koncepční návrhy. 

Prof. Raboch bude kontaktovat ředitele PL Horní Beřkovice a vyžádá pro výbor tento 

materiál k připomínkování.  

 Na schůzi výboru byli pozvání zástupci pedopsychiatrické sekce naší společnosti a 

představitelé Asociace dětské a dorostové psychiatrie. Referovali o současné situaci 

v pedopsychiatrii. Výbor Psychiatrické společnosti vzal na vědomí stanovisko ADDP v úsilí 

o vznik samostatné společnosti dětské a dorostové psychiatrie ČLS JEP. Zároveň však 

deklaruje podporu sekce pedopsychiatrie v rámci Psychiatrické společnosti.  

 Prim. Rektor informoval o postoji právníka ČLS ke stanovám Psychiatrické společnosti. 

Revizní komise musí být volena zvlášť, jednotlivec může kandidovat do výboru i revizní 

komise, v případě zvolení do obou si zvolí svoji účast buď ve výboru nebo revizní komisi. 

Nahrazování členů výboru a revizní komise musí být také v odděleném režimu. Čestní 

členové jsou zproštěni od placení členského příspěvku jen příslušné odborné společnosti, o 

příspěvku ČLS rozhoduje předsednictvo ČLS. Funkci předsedy PS bude věnován ve 

stanovách zvláštní článek. Volba budoucího předsedy by dle přechodných ustanovení mohla 

proběhnout již letos na sjezdu ve Špindlerově Mlýně, návrh postupu zpracuje a rozešle prim. 

Rektor. Prof. Drtílková připravuje návrh na volby do sekcí společnosti 

 Doc. Vevera informoval, že na příští jednání bude zařazen výkon intenzivní péče 

v psychiatrii. Dále upozornil, že do konce roku 2012 je možné navrhovat  revize všech 

psychiatrických výkonů.  

 Prof. Raboch navrhuje vzhledem k výrazným změnám v oblasti psychiatrické péče využít 

akcí v měsíci říjnu  (Světový den duševního zdraví, týdny duševního zdraví, Světová 

psychiatrická konference, návštěvě odborníků na chronobioterapii ze Švýcarska) ke 

zviditelnění našeho oboru v mediích a mezi politickou reprezentací. Firma Servier je ochotna 



zaplatit 15 mladým psychiatrům do 40 let, působícím v ČR účast na Světové konferenci. 

Výbor souhlasí, firmě Servier odpoví prof. Raboch. Pomocným kritériem výběru bude 

aktivní účast na akcích spojených s „měsícem duševního zdraví“ v místě působení. 

Novinářská cena bude vyhlášena za článek v tisku, ne v elektronických mediích. Výbor 

navrhuje cenu ve výši 20.000,- Kč.  

 Prim. Rektor přednesl připomínku od Dr.Tautermanna, který  upozornil na administrativní 

zátěž při povolování vycházek u PN. Výbor navrhl aby byla monitorována praxe v této věci a 

shromažďovány konkrétní připomínky, které pak budou zpracovány a předloženy MPSV.  

 Řed. Bašný informoval o nové vyhlášce týkající se odebírání ŘP. Výbor v této věci nezaujal 

stanovisko - i zde bude monitorována praxe a shromažďovány připomínky. 

 Prof. Raboch informoval o návrhu ing. Záviška ohledně předvolávání pacientů k vyšetření a 

zásahům psychiatra v místě bydliště. Výbor návrh nepodporuje.  

 Doc. Přikryl informoval, že pro rok 2012 je 28 kandidátů pro udělení Heverochových 

medailí, které budou udělovány na sjezdu ve Š. Mlýně a na jedné z vědeckých schůzí 

společnosti 

 Předsedou příští dopolední schůze dne 7. března 2012 bude prof. Drtílková 

 

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

 


