
Výbor sekce AP 16.3. 2023 
Přítomni:  T.Fabíniová, M. Novotná, S.Papežová, J.Knopp, J.Rektor, J.Syrovátka 
Omluveni:  M.Hollý 
Nepřítomni: E.Herman, Z.Šolle 
  
1. Dle dohody již z minulého výboru se v rámci příští Purkyňky uskuteční setkání se členy sekce 

ambulantní péče, setkání proběhne 5.4. v 15 hod. ve Vondráčkově posluchárně PK VFN, Praha 2.  
 

Obsah setkání 
• MUDr. Knopp: Trendy a výzvy ambulantní psychiatrie 
• MUDr. Papežová, MUDr. Vaněk: Dispenzární péče v psychiatrii 
• V rámci diskuse podat informaci, že zpravodaj sekce může padat do hromadné pošty/spamu, 
pro jistotu prosba o kontrolu těchto složek.  

  
2. Simona Papežová  informuje o jednání pracovní skupiny k Seznamu zdrav. výkonů, vypadá to, že 

projde souběh skupinové psychoterapie a klinického vyšetření v psychiatrické a klin. psychologické 
ambulanci. Na PS byly dále probrány výkony pro forenzní tým (CDZ-OL). které budou sloužit 
k hodnocení rizika pacientů propouštěných z ústavního ochranného léčení, aby ambulantní OL 
do běžných ambulancí byla nařizována jen u pacientů s minimální mírou rizika násilného chování. 
Tyto výkony by měly být zařazeny pro odb. 355 (CDZ – OL).  

  
3. Spravato (esketamin) – toto léčivo nadále nemá úhradu z veřejného zdravotního pojištění, je 

možné o úhradu žádat revizního lékaře. Léčba je drahá, ale možná.   
Na základě domluvy výboru PS a VZP v roce 2020 byla preskripce Spravata pro limitované 
množství pacientů umožněna vybraným centrům, která se přihlásila a splnila materiálně technické 
a personální požadavky nutné pro bezpečné podávání léku. Ambulantní lékaři mohou po domluvě 
poslat indikovaného pacienta VZP do jednoho z center. Podrobnosti zde: 
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/spolecna-stanoviska/spolecne-stanovisko-
vzp-cr-a-ps-cls-jep_lp-esketamin-hydrochlorid.pdf   
Předepisovat Spravato lze u pacientů VZP a ostatních ZP i mimo tato centra na základě schválení 
revizním lékařem na základě tzv. paragrafu 16.  

 
4. Úhradové dodatky: ukazuje se, že VOZP posílá informační list (referenční hodnoty), kde je 

uvedena zálohová platba (nejde o regulaci, je možné poskytnout péči nad rámec uvedené částky), 
nicméně je třeba si výši záloh překontrolovat a event. ji námitkovat. Platba bude uhrazena i bez 
námitky, ale až při doúčtování péče v příštím roce, což je pro ZZ nevýhodné.    

VoZP nebude letos stejně jako v minulých dvou letech rozesílat žádné dodatky. 
  
5. Vztah ambulancí a CDZ.  Ambulance mají různé zkušenosti s CDZ. Jsou negativní a pozitivní, bylo 

by dobré o tom otevřít diskusi. Problémem mohou být nízké úvazky lékařů v CDZ.  
Měli bychom o tom debatovat s Aliancí CDZ a případně otevřít téma na různých odborných akcích - 
nejdříve na Konferenci sociální psychiatrie v Ústí nad Labem a na Konferenci ambulantní 
psychiatrie v Olomouci (kulatý stůl).  Je nutné pracovat na vzájemné komunikaci a kultivovat 
spolupráci. 

  
6. Formát zápisu by měl být víc čtivý. Některým lidem padá zpravodaj do hromadné pošty nebo do 

spamu. Budeme se snažit o čtivější a srozumitelnější formu zápisu, na potřebu kontrolovat spam 
upozorníme na setkání se členy sekce.  

  
7. Jak postupovat při přebírání /předávání pacienta např. praktickému lékaři ? Komplexní vyšetření 

se vykazuje při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče, nelze tedy pacienta hned po tomto 
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vyšetření  předat  dál např. praktikovi, měla by následovat další péče  v naší ambulanci (minimálně 
ještě další 2 ambulantní kontroly) a následně lze předat zpět k pokračování udržovací léčby PL.  
Pokud přijímáme do péče pacienta od praktika na základě žádanky K jde o vyžádanou péči. Měli 
bychom nejdříve vykázat cílené vyšetření na doklad 06 (vyžádaná péče). Pokud se na základě 
cíleného vyšetření rozhodneme přijmout pacienta do pravidelné dlouhodobé péče, teprve na 
dalším setkání s pacientem můžeme vykázat vyšetření komplexní - tak to odpovídá postupu dle 
příslušné vyhlášky MZ CŘ (aktuálně Vyhláška č. 313/2022 Sb.). Je však na ambulantním 
specialistovi, aby na základě žádanky od PL, jejím znění a svém posouzení rozhodl, zda je pro 
pacienta vhodnější realizovat komplexní nebo cílené vyšetření. Komplexní vyšetření však v tomto 
případě nelze vykázat jako vyžádanou péči.  

  
8. SP informuje o bodech z jednání výboru PS, které se dotýkají ambulantní psychiatrie. 

• https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-zapisy-ze-zasedani-vyboru/3639-zapisy-z-jednani-
vyboru-ps-cls-jep-a-cps-z-s-pro-rok-2023 
• Prof. Horáček a Prof. Praško jednali s MUDr. Hermanem a MUDr. Šollem ze z.s. Ambulantní 
psychiatrie. Výbor sekce AP  očekává, že výbor PS bude otázky ambulantní psychiatrie řešit 
primárně se  sekcí AP, nikoliv s externím sdružením.  

  
9. Příští schůze výboru ve středu 5.4. v 10 hod prezenčně v ordinaci MUDr. Novotné na Karlově nám.  
 

Zapsal Juraj Rektor, revize členové výboru  
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