
 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ve dnech 7. a 10. června 

2012 
 

 

 Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi VZP a PS ČLS JEP. Na MZd ČR byla podána 

žádost o grant na restrukturalizaci psychiatrické péče.  

 Proběhly návrhy kandidátů do výboru pedopsychiatrické sekce PS ČLS JEP, na seznamu 

musí být všichni navržení bez ohledu na počet přijatých hlasů. Volen může být člen, který 

je na tomto seznamu. 

 V problematice prolomení mlčenlivosti v případech pacientů s duševní poruchou prim. 

Rektor navrhuje požadovat stejná práva, jako mají kněží nebo advokáti a za tímto účelem 

zaslat dopis na Ministerstvo spravedlnosti ČR.  

 Bylo odsouhlaseno další vydání Doporučených postupů. V předchozím vydání byla 

autorům poskytnuta finanční odměna včetně účasti na sjezdu, kde byly postupy 

prezentovány. 

 Prof. Raboch informoval o účasti na jednání se zástupci OECD v Paříži. V přípravě je 

mezinárodní projet týkající se psychiatrické péče. 

 Přehled hospodaření za rok 2011 bude prezentován formou Finanční zprávy na Valné 

hromadě PS ČLS JEP. 

 V oblasti koncepce oboru psychiatrie byly provedeny změny v názvech zdravotních 

pracovníků dle vyhlášek, jednotlivé názvy profesí byly sjednoceny.  

 Kurz chronobiologie – První část kurzu chronobiologie vedla prof. Anna Wirz-Justuice na 

sjezdu ve Špindlerově Mlýně, další část proběhne současně s WPA. Účastníci kurzu mají 

možnost zakoupení knihy k tématu chronobiologie. 

 Seminář ke 100letému výročí narození Prof. Eitingera ve spolupráci s Norskou 

společností připravuje prof. Češková.   

 Vzhledem k opakovaně nízkým účastem na Valné hromadě PS výbor zvažuje podávat 

občerstvení či účast spojit s pozorností v podobě daru odborné knihy.  



 Vítězkou soutěže o cenu výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP se stala MUDr. Jitka 

Řehulová z PK Brno s prací „Integrita traktů bílé hmoty a porucha sekvencování pohybů u 

pacientů se schizofrenií“. 

 Cena za nejlepší poster byla udělena MUDr. J. Hroudové (PK Praha) za práci s názvem „ 

Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických 

onemocnění“.  

 Předsedou příští dopolední schůze dne 5.září 2012 bude doc. Vevera. 

 

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

 


