
 
 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 7. března 2012 
 

 

 Prof. Raboch upozornil, že je třeba co nejdříve vypracovat návrh, jak strukturovat 

psychiatrickou péči v ČR. Je třeba vytvořit přehled fungování psychiatrických léčeben 

v krajích a zaujmout stanovisko, jak bude v krajích poskytována akutní  psychiatrická péče. 

Prim. Rektor upozornil na problematiku rušení lůžkových zařízení nemocnic. VZP místo aby 

vyvinula tlak na kvalitu psychiatrické péče, jednoduše ruší celá oddělení.   

 Dle prim. Tuček byla v současné době psychiatrická péče kromě závislostí vyřazena ze 

systému úhrady podle diagnózy, zapojení v celém rozsahu se ale očekává od roku 2013. 

 Norské fondy zatím nebyly oficiálně vypsány. Hlavním tématem bude komplexní 

rehabilitace pro pacienty s duševní poruchou. Dle informací dr. Pěče peníze pro potřeby 

lůžkové péče uvolněny nebudou, protože deklarovaným cílem evropských struktur je 

deinstitualizace v psychiatrii a rozvoj komunitní péče.  

 Prof. Raboch jednal o psychiatrii s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky paní Němcovou, v červnu tohoto roku by měl proběhnout parlamentní seminář 

věnovaný psychiatrii, v plánu je zorganizování výjezdního zasedání Výboru pro 

zdravotnictví, který by se zabýval psychiatrií v některém z psychiatrických zařízení 

 Výbor schválil návrh Dr. Davida týkající se výstavy psychiatrické historie v rámci kongresu 

WPA v Praze na podzim tohoto roku. Poplatek za pronájem prostorů ve výši 100.000,- Kč 

však PS není schopna zaplatit, a proto doporučuje Dr. Davidovi spolupráci s organizátory, 

případně hledat jiné výstavní prostory.  

 Doc. Vevera informoval o podaných požadavcích na změny v úhradách. Výbor schválil 

finanční odměnu ve výši 4.000,- Kč pro ing. Korejšovou, která na návrzích spolupracovala.  

 Prof. Drtílková přednesla stanovisko sekce dětské a dorostové psychiatrie k návrhu vzniku 

samostatné pedopsychiatrické společnosti. Upozornila, že náplň a cíle nově vznikající 

samostatné společnosti  a sekce PS se překrývají. Výbor PS podporuje stanovisko sekce 

dětské a dorostové psychiatrie.  

 Prof. Raboch a prof. Höschl informovali o proběhlé konferenci EPA v Praze, zúčastnilo se ji 

cca 3200 delegátů. Jelikož klesá podpora farmaceutických firem, účastnící si většinou pobyt 

hradili sami nebo z grantů, což se pozitivně odrazilo na vyšším zaplnění přednáškových sálů.  

 Dr. Anders informoval o výpadku léků – tbl Noveril, Haloperidol inj., Rivotril inj. Postoj 

VZP ohledně depotních antipsychotik zůstává beze změn.  



 Výbor projednal návrh volebního řádu PS ČLS JEP vypracovaný prim. Rektorem. Návrh 

organizačního řádku pro volby do sekcí společnosti  vypracovává prof. Drtílková. 

 ČLS vyvinula tlak na ČLK, která upustila od vysokého poplatku za udílení kreditních bodů 

 Výbor PS se rozhodl navrhuje neposílat své zástupce na jednání UEMS, bude požádáno o 

poslání závěrů jednání 

 Novými členy PS ČLS JEP se stali: MUDr. Michlová Jitka (PL Brno), MUDr. Phalanová 

Michaela (PL Bohnice) a PhDr. Tomášková Marie (Rokycany). 

 Předsedou příští dopolední schůze dne 4.dubna 2012 bude prof. Raboch. 

 

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

 


