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Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP dne 2. 11. 2016 
 

Předseda PS Doc. Anders prošel zápis z minulé chůze výboru PS a výbor PS zápis schválil. 

Doc. Andres informoval výbor PS, že se spolu s Dr. Hollým jaké zástupce PS zúčastnil hodnocení 

projektů výzvy IROP č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“, ohledně výsledku jsou 

však vázáni mlčenlivostí.  

Dr. Hollý sdělil, že Ministerstvo pro místní rozvoj z podnětu Ministerstva zdravotnictví rozhodlo, 

že v rámci programu IROP bude ponechána rezerva 500 milionů Kč na financování projektů 

druhé vlny na rok 2017, která se bude týkat vybudování CDZ, zřízení mobilních týmů a 

rozšířených psychiatrických ambulancí. 

Dr. Tuček upozornil, že při současném hrazení akutních psychiatrických lůžek systémem DRG jsou 

tato psychiatrická oddělení ve všech nemocnicích ztrátová. Bude se konat další setkání ohledně 

úprav DRG, které se zúčastní jako zástupce PS a bude na tento problém upozorňovat.  

Dr. Hollý sdělil, že byl zrušen certifikovaný kurs psychoterapie, takže v současné době neexistuje 

žádné certifikované psychoterapeutické vzdělávání a není možná atestace z psychoterapie. 

O možnostech řešení této situace jedná ve spolupráci s předsedou Psychoterapeutické společnosti    

Dr. Koblicem s Ministerstvem zdravotnictví, ovšem pravidla psychoterapeutického vzdělávání 

lékařů nebudou určena dříve než v létě 2017, kdy dojde k novelizaci zákona č. 95/2011.  

Výbor PS nominoval Dr. Vaňka k jednání s Ministerstvem dopravy ohledně novely vyhlášky 

o způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Výbor PS schválil uhrazení účastnických poplatků pro dva účastníky konference ICED 

(International Conference on Eating Disorders), která se uskuteční v červenci 2017 v Praze, 

jedná se o MUDr. Holanovou a MUDr. Uhlíkovou. 

Dr. S. Papežová informovala výbor PS, že po jednání na MZ ohledně Seznamu výkonů navrhla 

úpravu Listu výkonu „Pohovor s rodinou“ tak, aby nedocházelo k vyškrtávání tohoto výkonu, 

pokud byl vykázán spolu s klinickým vyšetřením, což se stávalo, protože zástupci zdravotních 

pojišťoven tvrdili, že pohovor s rodinou je součástí klinického vyšetření.  

 Další jednání se týkalo hrazení výjezdů psychiatrů a psychologů za pacienty k nim domů, 

protože podle současného znění zákona mohou péči ve vlastním prostředí poskytovat pouze 

zdravotní sestry. Psychiatr může vyjet k pacientovi pouze na základě doporučení praktického 

lékaře, ovšem výše úhrady je i v takovém případě zcela nedostatečná. 

 Výbor PS pověřil předsedu Doc. Anderse, aby tyto otázky probral na příštím na jednání 

s vedením VZP a návrh Dr. Papežové na úpravu listu výkonu „Pohovor s rodinou“ schválil. 

Výbor PS diskutoval i další oblasti, které je třeba se zástupci zdravotních pojišťoven (ZP) probrat, 

jako je limit hrazení ambulantní psychiatrické péče za jednoho pacienta ze rok, problém hrazení 

provozu nově vzniklých CDZ a shodl se, že zástupci PS by měli se zástupci ZP jednat 

pravidelně, například jednou za 2 měsíce.  

Ing. Viereckl (FM Solutions) seznámil výbor PS s návrhem projektů implementace SRPP, na 

jejichž přípravě se intenzivně pracuje a do konce roku 2016 by již měli být na konkrétní místa 

jmenováni konkrétní lidé a měly by být stanoveny termíny jejich zahájení. Do konce listopadu 

2016 by měla být hotová zadávací dokumentace CDZ, tak aby bylo možné vyhlásit výběrové 

řízení na veřejné zakázky v rámci programů OPZ.  

 Informace o průběhu SRPP budou uveřejňovány ve zvláštním Newsletteru, který bude jak 

v elektronické, tak v papírové podobě. První číslo tohoto Newsletteru již vyšlo, druhé bude 

připravené do 2 týdnů. 

 Informace o průběhu SRPP budou na stránkách PS dostupné nejen pro lékaře, ale také například 

i pro úředníky zdravotnických odborů krajských úřadů, kteří o to projeví zájem. 
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Výbor PS schválil návrh Doc. Anderse, aby do funkce vedoucího redaktora časopisu Česká a 

Slovenská psychiatrie byla jmenována MUDr. Eva Kitzlerová. 

Doc. Anders informoval výbor PS o přípravě organizace konference Postupy v léčbě psychických 

poruch, která se uskuteční v Českých Budějovicích ve dnech 2. - 4. 11. 2017. PS bude tuto 

konferenci organizovat samostatně, s využitím zkušeností České neuropsychiatrické společnosti 

a nabídne spolupráci nemocnici České Budějovice.  

Výbor PS vzal na vědomí informaci o konání Venerologického kongresu, který se bude konat 

v Praze v roce 2017 (přesný termín není dosud určen), o konání konference WAS (World 

Association of Sexual Health) v Praze od 28. do 31. 5. 2017 a o setkání CINP (International 

College of Neuropsychopharmacology) s tématem Terapie rezistentní deprese ve dnech 20. - 22.  

7. 2017 v Praze. Informace o všech těchto odborných akcích budou uveřejněny na stránkách PS. 

Dr. Herman informoval výbor PS o konání voleb do výborů sekce pedopsychiatrie a sekce 

sexuologie. Výbor PS se shodl, že bude vytvořen písemný návod pro sekce PS, jak při volbách 

postupovat.  

Výbor PS se shodl, že nesouhlasí s návrhem, aby v budoucnu získali právo vstupovat do 

zdravotnických zařízení, mluvit s pacienty a kontrolovat zdravotnickou dokumentaci nejen 

soudci, ale i státní zástupci, a pověřil Dr. Hollého, aby s tímto stanoviskem písemně seznámil 

Ministerstvo zdravotnictví.  

Výbor PS vyjádřil souhlas s odpovědí vědeckého sekretáře Dr. Možného, který žadateli 

o stanovisko PS ke správnosti znění znaleckého posudku napsal, že výbor PS není oprávněn se 

ke správnosti či nesprávnosti znaleckého posudku vyjadřovat. 

Výbor PS souhlasil s návrhem předsedy Doc. Anderse, že se bude podílet na organizaci Světového 

dne duševního zdraví, který WHO vyhlásila na 7. 4. 2017. 

Dr. Hollý informoval výbor PS o své účasti na setkání Odborníků na duševní zdraví (Mental health 

experts) v Lucemburku, který 4. - 6. 10. 2017 uspořádala Evropská komise. Ministerstvo 

zdravotnictví EU chce prosazovat koncepci, podle níž budou duševní nemoci považovány za 

součást skupiny chronických onemocnění a budou se hledat způsoby organizace péče o tuto 

skupinu pacientů jako celku. Dále se probíralo postavení představitelů nevládních organizací 

(NGO) na těchto setkáních a téma bezpečnosti leteckého provozu vs. povinná lékařská 

mlčenlivost, ke shodě v žádném z těchto témat nedošlo. 

Výbor PS schválil plán zajištění programu odborných schůzí PS na rok 2017, který vypracoval 

Dr. Možný. 

Výbor PS schválil členství v PS těchto žadatelů:  

 MUDr. Jaššová, přijetí do PS a sekcí dětská a dorostová psychiatrie, psychoterapeutická, pro 

poruchy příjmu potravy, mladých psychiatrů;  

 MUDr. Kusá, přijetí do PS a sekcí psychofarmakologická, dětská a dorostová psychiatrie, 

psychoterapeutická, mladých psychiatrů;  

 MUDr. Mareš, přijetí do PS a sekcí psychofarmakologická, psychoterapeutická, mladých 

psychiatrů,  

 MUDr. Andrashko, přijetí do PS a sekcí psychofarmakologická, biologické psychiatrie, lůžkové 

psychiatrie;  

 MUDr. Bartoníčková, přijetí do PS a sekcí psychofarmakologická, lůžkové psychiatrie, mladých 

psychiatrů,  

 MUDr. Čerešňáková, přijetí do PS a sekcí psychosomatická, psychoterapeutická, pro poruchy 

příjmu potravy, mladých psychiatrů, a  

 MUDr. Jandečková, přijetí do PS a sekcí psychofarmakologická, pro alkohol a jiné toxikománie, 

mladých psychiatrů 

 Výbor PS zrušil členství v PS MUDr. Ivo Portešovi na jeho žádost. 
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Předsedajícím odborné schůze 7. 12. 2016 bude MUDr. Erik Herman, v rámci schůze bude předána 

Vondráčkova cena.  

 

Zapsali paní Knesplová a MUDr. Možný. 


