
 
 
 

Zápis sch ůze výboru Psychiatrické spole čnosti ČLS JEP  
ze dne 1. 12. 2010  

 
 

 

Přítomni: prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc., Doc. MUDr. Přikryl  Radovan, Phd., prof. MUDr. Höschl Cyril, 
DrSc., F.R.C.Psych., prim. MUDr. Rektor Juraj, řed. MUDr. Bašný Zdeněk, prof. MUDr. Češková 
Eva, CSc., MUDr. Doubek Pavel, Prof. MUDr. Papežová Hana, Csc., Doc. MUDr. Praško Ján 
Pavlov, CSc., Doc. MUDr. Vevera Jan Ph.D, MUDr. MUDr. Maršálek Michal, CSc.,Anders Martin,   

  pí. Holadová 
 

Nepřítomni:   

Hosté: MUDr. Baudiš Pavel, pí Králová 

Omluveni: prof. MUDr. Drtílková  Ivana, CSc., řed. MUDr. Žižka Vladislav, 

Odchází:    

 
Schůze se konala od   11:00 do 13:00 hodin 

 

• Členové výboru PS blahopřáli prim. Baudišovi k významnému životnímu jubileu.  

• Prof. Raboch navrhuje vytvoření plakety, která by byla udílena k významným výročím – 

zajistí společnost Guarant. 

• Prim. Baudiš informoval výbor o zprávě Výboru proti mučení, který tentokrát 

z psychiatrických zařízení v ČR navštívil PL Horní Beřkovice. Kontrola vyzněla velmi 

pozitivně, výbor zejména ocenil vlídné přijetí a chválí přístup personálu k pacientům, výtka 

míří pouze k nevyhovujícímu stavebnímu uspořádání. Problémem však zůstává otázka 

chirurgických kastrací sexuálních deviantů. Zpráva Výboru hodnotí tento zákrok jako 

nelidský a ponižující blížící se mučení, zvláště je-li aplikován u klientů na ochranných 

léčbách či ve vězení. Výbor se neztotožnil s námitkami českých sexuologů a požaduje po 

Ministerstvu spravedlnosti ČR provedení srovnávací studie za účelem prokázání vyšší 

účinnosti chirurgických než chemických kastrací. 

 

1. Kontrola zápisu  

• Prim. Rektor zjistil, že v minulém zápise zmiňovaná akce v Příboře na Moravě je 

odborná psychiatrická akce, a proto její upoutávka bude umístěn na webové stránky 

společnosti 

• Prim. Rektor informoval výbor, že odeslal návrh nových stanov společnosti vedení ČLS 

JEP 



• Paní Holadová sestavila seznam laureátů cen naší společnosti, jejich jmenný seznam 

bude umístěn na webové stránky společnosti. Doplněním výherců cestovních grantů PS 

ČLS JEP byli pověřeni doc. Vevera a doc. Přikryl, seznam laureátů Vondráčkovy ceny 

bude vypracován ve spolupráci s Dr. Krchem 

• Prof. Raboch souhlasí se svojí kandidaturou do vedení ČLS, delegáty sjezdu ČLS za naši 

společnost budou kromě prof. Rabocha prof. Papežová a prim. Rektor 

• Prim. Bašný upravil návrh organizačního řádu odborných sekcí naší společnosti 

 

2. Veřejné zdravotní pojištění, kód intenzivní péče –  Doc. Vevera informoval výbor o 

přípravě kódu intenzivní péče, aktuálním problémem je výpočet tzv. mzdového indexu, 

výbor doporučil spolupráci s ředitelem Žižkou 

3. Standardy péče - ČLK vedle MZd ČR chce definovat standardy péče, v této otázce se 

obrátí na odborné společnosti. 

4. Stížnost pracovní terapie – řed. Pánová požaduje stanovisko k zařazování pacientů do 

pracovní terapie v PL Beřkovice, vyřídí doc. Přikryl 

5. Ekonomická situace v psychiatrii – na dopis ředitelství PL Havl. Brod týkající se  

sociálních lůžek odpoví řed. Bašný v součinnosti s prof. Rabochem 

6. Výroční konference 2013 – zájem uspořádat národní výroční konferenci PS ČLS JEP 

v roce 2012 projevili doc. Hosák a prim. Šilhán z FN Ostrava 

7. Konference EFPT – žádost o finanční podporu – Dr. Nawka požádal výbor o finanční 

podporu ve výši 150 tisíc Kč pro připravovaný kongres EFPT v Praze, výbor požaduje 

předložení detailního rozpočtu  akce, zodpovědnou kontaktní osobou bude doc. Vevera 

8. Czech Brain Council – Czech Brain Council vyzval země EU k vytvoření lokálních 

poboček za účelem sjednocení klinické a výzkumné oblasti neuropsychiatrických 

onemocnění 

9. Akreditace akcí PS – Paní Králová z Guarant informovala výbor, že dochází 

k organizačním problémům při udělování kreditů na pracovních schůzích společnosti. 

Výbor souhlasil s jejím návrhem, že od nového roku budou kredity vydávány oproti 

podpisu od 11:00 hodin 

10. Sjezd Německé psychiatrické společnosti – EPA – Prof. Raboch a prof. Höschl 

informovali výbor o sjezdu Německé psychiatrické společnosti, kde se mj. řešila otázka 

vzniku federace národních psychiatrických asociací s tím, aby nekompetovala se 

stávajícími evropskými psychiatrickými společnostmi. Integrace bude probíhat za podpory 

a hlavičkou EPA. 



11. Schůze EC Lisabon – Výbor se seznámil se zprávou dr. Kališové ze schůze v Lisabonu 

pojednávající o destigmatizaci v psychiatrii 

12. Sjezd 2011 - Prof. Češková a doc. Přikryl informovali výbor o přípravách Česko 

Slovenského sjezdu v Brně, smlouvu o organizaci mezi naší společností a Guarantem 

doladí prim. Rektor a paní Vinšová. Prim. Rektor vznesl námitky vůči vysokým nákladům 

a nízkým příjmům v předloženém rozpočtu akce. 

13. Problematika vzdělávání, setkání na IPVZ, psychoterapie, psychiatrie – jednání 

zástupců odborných společností proběhne 9.12. od 13:00 hodin, Doc. Praško vyšle 

zástupce za PS. Doc. Praško informoval o připraveném programu kurzu psychoterapie, je 

třeba dořešit smluvní věci. Prof. Češková navrhuje vypracování akreditovaného kurzu pro 

psychiatrii – návrh vypracuje doc. Přikryl, součinnost mu poskytne doc. Praško, který 

stejnou problematiku řeší z pohledu farmakoterapie pod hlavičkou ČNPS  

14. Konference sociální psychiatrie – Prim. Rektor referoval o proběhlé konferenci sociální 

psychiatrie v Karlových Varech, kterou označil jako úspěšnou           

15. Sekce společnosti – dr. Herman oznámil vznik sekce ambulantní psychiatrie, předsedou 

sekce je dr. Herman. Dr. Tuček a prof. Drtílková budou požádáni o podání informací 

týkajících se vzniku sekce lůžkové psychiatrie 

16. Různé –  

• Prof. Papežová – informovala o návrzích na ustanovení etické komise  

• Neplatiči – Budou písemně osloveni ti členové naší společnosti, kteří mají dluh na 

členských příspěvcích. Pokud je neuhradí do 15. února 1011, bude jejich jmenný 

seznam zveřejněn ve zprávách společnosti a poté bude jejich členství administrativně 

ukončeno.  

17.  Přihlášky nových členů – Mgr. Kolařík Zdeněk, psychologická amb. Hranice, MUDr. 

Krmíček Václav, PK Brno, MUDr. Moťovská Marcela, PL Havl. Brod,   

18.   Předseda příští dopolední schůze  dne 2.2.2011 - řed. Žižka 

 


