
ZPRÁVA  O ČINNOSTI  VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP JEP ZA 

OBDOBÍ LISTOPAD 2009 AŢ ČERVEN 2010, KTERÁ ZAZNĚLA NA VALNÉ 

HROMADĚ PS ČLS JEP VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ DNE 11.6.2010  

 

 

Od minulé valné hromady konané na kongresu PS ČLS JEP v Karlových Varech v listopadu 

2009 vyvíjel výbor Psychiatrické společnosti a současně i výbor České psychiatrické 

společnosti, o.s. činnost ve sloţení: prof. Raboch (předseda), doc. Přikryl (vědecký sekretář), 

prof. Hőschl (místopředseda pověřený zahraniční agendou), prim. Rektor (místopředseda pro 

vnitřní záleţitosti a pověřený funkcí pokladníka) a členové: prof. Papeţová, prof. Češková, 

MUDr. Bašný, prof. Drtílková, Doc. Vevera, MUDr. Doubek a Doc. Praško. V revizní komisi 

zasedali: MUDr. Ţiţka jako předseda, dalšími členy byli prof. Kratochvíl a MUDr. Anders. 

V únoru 2010 prof. Kratochvíl rezignoval na členství v revizní komisi, uvolněného místa i 

povinností se ujal prim. Maršálek z titulu člena, který se umístil v minulých volbách na 

prvním nevolitelném místě (doc. Miovský se stejným počtem hlasů na tuto funkci 

nekandidoval). 

 

Podrobné zápisy z jednání výboru PS byly pravidelně vyvěšovány na webové stránce 

Psychiatrické společnosti a publikovány  v našem časopise. 

 

Psychiatrická společnost patří stále mezi velké Společnosti České lékařské společnosti a počet 

našich členů se pohybuje trvale kolem čísla 1.050. V tomto roce jsme byli nuceni zrušit 

členství těm členům naší společnosti, kteří ani přes urgenci neuhradili dluţný členský 

příspěvěk. Po uhrazení dluţné částky jim členství můţe být obnoveno.  

  

Pravidelně se konají tradiční pracovní schůze první středu v měsíci ve Vondráčkově 

posluchárně Psychiatrické kliniky VFN v Praze za hojné účasti našich členů s prezentací 

partnerů naší společnosti. 

 

V listopadu 2009 zahájila PS ČLS JEP na návrh předsedy novou tradici kongresů věnovaných 

problematice vodítek léčby duševních onemocnění. První ročník se uskutečnil v Karlových 

Varech. Celkový počet registrovaných účastníků dosáhl čísla 500. Na kongresu zaznělo 45 

aktivních sdělení, bylo prezentováno 13 posterů. Bylo přijato 59 kazuistik, 19 z nich bylo 

hodnoceno v soutěţi našeho časopisu o nejlepší kazuistiku. Zvítězila kazuistika prof. 

Drtílkové z PK Brno (Aripiprazol v off-label indikaci léčby Tourettova syndromu. Kasuistika 

8-leté dívky). Byla uspořádána 3 satelitní sympózia a 2 speciální kurzy. Cenu výboru PS 

věnované mladým psychiatrům obdrţela Dr. Nawková z PK Praha (Obraz duševních 

onemocnění v českých, slovenských a chorvatských tištěných médiích). Výbor se po 

zkušenosti s poměrně nízkým zájmem o tuto soutěţ rozhodl cenu více zviditelnit a 

zpopularizovat mezi mladými psychiatry. Zde na sjezdu ve Špindlerově Mlýně by se jiţ 

změny měly projevit a to např. zařazením moţnosti hodnocení soutěţních prací i z pléna 

auditoria. Výbor PS celkově zhodnotil konferenci v Karlových Varech jako úspěšnou, 

zdůraznil zejména význam jejího konání pro rozvoj psychiatrie v Karlovarském kraji.  

 

Výbor PS ČLS JEP se opakovaně na svých jednáních zabýval moţností změny volebního 

systému ve smyslu zavedení funkce „past prezident“ a „prezident elect“, coţ obnáší změnu 

stanov, které musí přijmout valná hromada ČLS JEP. Největší porci práce v této oblasti 

odvedla pracovní skupina pod vedením prim. Rektora, který vypracoval komplexní návrh 

změn stanov, která bude představena členské veřejnosti na této valné hromadě. V případě 

kladného přijetí, bude návrh poté prokonzultován s dalšími organizačními sloţkami ČLS JEP. 



Prof. Češková upozornila na potřebu ve vznikajících stanovách rozlišit druh členství 

v odborné společnosti pro lékaře psychiatry a ostatní – nelékaře, zaměstnance firem apod.  

 

Výbor PS se zabýval situací členů naší společnosti, kteří mají neuhrazený členský příspěvek 

za minulé roky. Neplatiči byli vyzváni ve zprávách společnosti s tím, ţe pokud dluţná částka 

nebude uhrazena do konce dubna 2010, budou ze společnosti automaticky vyloučeni. Výbor 

PS se také usnesl, ţe slevy členských příspěvků budou nově udíleny i našim členkám na 

mateřské dovolené  a to ve výši 50%, tj. 200,- Kč. Celková výše příspěvku potom činí 380 Kč 

ročně (200/400 Kč (PS) + 180/280 Kč (ČLS)). Generálním sponzorem PS ČLS JEP pro rok 

2010 se stala firma Sanofi - Aventis.  

 

Výbor PS se rovněţ opakovaně zabýval problematikou svých sekcí, které mají nyní moţnost 

prezentovat svoji činnost na novém webu společnosti. Předsedové sekcí jsou prostřednictvím 

zápisů ze schůzí výboru informováni o dění ve společnosti, jsou i vítáni na jednání výboru PS. 

Výbor také zve předsedy jednotlivých sekcí na pravidelná setkání v rámci výročních 

konferencí společnosti. S představiteli sekcí se výbor PS setká na sjezdu ve Špindlerově 

Mlýně. Výbor se také zabýval rozšířením počtu sekcí své společnosti s tím, ţe není v zásadě 

proti vzniku nových sekcí, ty však mohou vznikat pouze se souhlasem výboru PS. Byla 

podpořena snaha o vytvoření sekcí ambulantní i lůţkové psychiatrické péče. Výbor se rovněţ 

zabýval otázkou, kolik členů má která sekce a jak efektivně zajistit databáze členů 

jednotlivých sekcí a tyto dát k dispozici předsedům sekcí. Prof. Drtílková představila návrh 

pravidel pro členství v jednotlivých sekcích. Je však třeba dořešit způsob přihlašování do 

sekcí.  

 

Na jaře tohoto roku byly po velkém úsilí zejména prim. Rektora spuštěny nové webové 

stránky společnosti. Členové výboru převzali odpovědnost za jednotlivé záloţky.  Do 

budoucnosti se zvaţuje doplnění webových stránek o stránky pro pacienty, aktuální 

komentáře, moţnost interaktivního zapojení apod.  

 

Výbor PS se rovněţ pravidelně zabýval situací ohledně časopisu Česká a Slovenská 

psychiatrie. Předseda společnosti a vedoucí redaktor časopisu opakovaně jednali s vedením 

ČLS. Ke konci minulého roku vzhledem k finančnímu deficitu časopisu byla vydána poslední 

čísla formou trojčísla s obsahem cca 100 stran. Od roku 2010 je novým nakladatelem 

časopisu společnost Galén, spolupráce se jeví být na výrazně profesionálnější úrovni oproti 

předchozímu nakladateli NTS. Prim. Rektor předloţil návrh výše předplatného (47,50 Kč pro 

člena společnosti za jedno číslo (celkem 285 Kč ročně), pro nečleny základní předplatné 520,- 

Kč za 6 čísel).  První číslo „nového časopisu“ Česká a Slovenská psychiatrie vyšlo v únoru 

tohoto roku, další čísla vychází vţdy v sudých měsících. Časopis má grafickou úpravu. 

Ohlasy na první číslo byly bezesporu kladné. Výbor PS pověřil šéfredaktora a celou redakční 

radu, aby své úsilí směřovali k zařazení časopisu do mezinárodních databází. Je snahou, aby 

časopis byl dostupný ve fultextové verzi na webu a aby tam byly dostupné pokud ne plné 

verze článků, tak alespoň obsahy starých čísel. Tato snaha je vedena úsilím zvýšit citovanost 

publikovaných prací.  

 

Prof. Drtílková informovala výbor PS o záměru pedopsychiatrů zaloţit samostatnou 

pedopsychiatrickou společnost v rámci ČLS JEP. Výbor vyjádřil podporu jak samostatné 

společnosti tak i sekci naší společnosti, kterou si rozhodně přeje zachovat. Výbor se zabýval 

rovněţ problematikou financování dětské psychiatrie. MUDr. Matýz ve svém dopise 

poděkoval výboru PS za podporu při úspěšné snaze navýšit úhradu ambulantní 

pedopsychiatrické péče. Řed. Hodková a prim. Čihák poţádali výbor PS o podporu při 



inventarizaci kódu ústavní pedopsychiatrické péče ve smyslu zohlednění míry obloţnosti, 

která byla 95%. Tato hodnota neodpovídá realitě, obloţnost ostatních pediatrických oborů se 

pohybuje v rozmezí 60 aţ 75%. Výbor PS jejich úsilí podpořil s tím, ţe místo původně 

navrţených 80% doporučil sníţení obloţnosti na 75%.  

 

Výbor PS se zabýval a podpořil zavedením nového kódu intenzivní psychiatrické péče. Doc. 

Vevera a jím sestavená pracovní skupina připravují podklady pro kód akutní psychiatrické 

péče. Výstupem jejich činnosti bude návrh příslušného registračního listu.  

 

Prof. Raboch informoval o dohodě s vedením WPA uskutečnit ve dnech 17.-21.10.2012 

v Praze mezinárodní konferenci Světové psychiatrické společnosti s motem: „Focusing on 

access, quality and humane care“. Byla předběţně ustanovena pracovní skupina ve sloţení 

prof. Raboch, prof. Hoschl, prof. Češková, prim. Rektor a MUDr. Kmoch, která zahájí 

přípravné práce. 

 

Výbor PS se rovněţ opakovaně zabýval problematikou vzdělávání a akreditací v psychiatrii. 

Vzhledem ke změně vzdělávání v oblasti psychoterapie od tohoto roku IPVZ Praha zajistí 

kurz psychoterapeutické minimum pouze v prvním pololetí roku 2010. Od druhého pololetí 

2010 bude vzdělávání v psychoterapii probíhat podle nových pravidel. Doc. Praško a prim. 

Rektor vypracují program pro  akreditovaný kurz psychoterapie. Dr. Bašný podal zprávu 

z jednání na ČLK. Informoval, ţe ČLK má zájem se podílet na specializační průpravě lékařů, 

obecně ČLK projevila zájem o spolupráci s odbornými společnostmi. Prof. Raboch 

informoval o stávající situaci ve vzdělávání, kdy na vyhlášených 16 rezidenčních míst pro 

vzdělávání v psychiatrii se přihlásili pouze 4 uchazeči. Výbor se domnívá, ţe důvodem je 

chybné vyhlášení podmínek rezidenčních míst ze strany ministerstva zdravotnictví. Členy 

akreditační komise pro psychiatrii MZd ČR se stali prof. Raboch,  prof. Češková, prof. 

Libiger, doc. Beran, doc Paclt a dr. Moravec. 

 

Výbor PS z iniciativy předsedy si smluvně zajistil odborné konzultanty v oblasti organizace a 

ekonomiky psychiatrické péče (doc. Dlouhý) a lékové politiky (Mgr. Suchopár). 

 

Výbor PS se zabýval dopisem ředitele VZP MUDr. Horáka prim. Pěčovi, ve kterém ho 

informuje, ţe VZP odmítá navázat smlouvy pro psychiatrické sestry. Stanovisko zdůvodňuje 

argumentací, ţe odborná psychiatrická veřejnost neumí oddělit sociální hospitalizace od 

hospitalizací ze zdravotních důvodů. Pokud by to dokázala, část uvolněných finančních 

prostředků by mohla jít na pokrytí nákladů psychiatrických sester. Výbor se s tímto 

stanoviskem neztotoţnil, řešení vidí naopak v navýšeních finančních prostředků pro 

psychiatrickou péči, o coţ se dlouhodobě snaţí. Jednání na ústředí VZP s RNDr. Ambroţovou 

a MUDr. Pokorným se zúčastnili prof. Raboch, řed. Ţiţka, Dr. Anders a Dr. Suchopár. 

Jmenovaní informovali o závěru, ţe ambulantní psychiatři mohou ţádat na příslušných 

pobočkách o navýšení úhrad depotních atypických antipsychotik. Zohledněn bude stav ZULP 

v roce 2009, tak, aby nevznikla u ţádného nemocného nutnost předčasně ukončit léčbu čistě 

z finančních důvodů. Problematika terénních, komunitních psychiatrických sester 

v ambulancích není řešena, především pro nedostatek finančních prostředků. Jednání se 

zdravotní ředitelkou OZP MUDr. Plškovou se zúčastnili prof. Raboch, doc. Vevera, as. 

Anders a doc. Dlouhý Paní ředitelka informovala, ţe OZP bude uzavírat smlouvy s 

psychiatrickými sestrami, chce, aby v kaţdém regionu byl denní stacionář OZP bude hradit 

depotní antipsychotika v rozsahu, jaký byl na konci roku 2009. Dr. Plšková bude podporovat 

naši snahu, aby propuštění pacienta po víkendové propustce mohlo být okamţité. Vzala na 

vědomí náš návrh na nový kód intenzivní psychiatrické péče. 



 

As. Anders vede skupinu pro kategorizační řízení a pravidelně předkládá SÚKLu naše 

odborná doporučení. 

 

Zástupci výboru se opakovaně sešli s ministryní zdravotnictví Mgr. Juráskovou a projednávali 

s ní moţnosti dalšího rozvoje psychiatrické péče v ČR. 

 

Prof. Raboch, Doc. Vevera a ředitel Ţiţka konzultují takovou formulaci kódu akutní 

psychiatrické ústavní péče, aby byla výhodná jak pro nemocnice, tak aby se k ní mohli 

přihlásit alespoň některé psychiatrické léčebny.  

 

Výbor PS dlouhodobě upozorňoval na novou klasifikaci WHO pracovní neschopnosti a na 

novou vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR. Byla zorganizována 

monotematická pracovní schůze, plenární přednáška na sjezdu v Karlových Varech, byly 

šířeny informace o probíhajících školících seminářích i projednávání problematiky na veřejně 

přístupné parlamentní schůzi. V praxi se ukazuje nepříznivost posuzování poklesu pracovní  

schopnosti u některých konkrétních pacientů. Výbor ustanovil pracovní skupinu vedenou 

Doc. Praškem, která se touto otázkou bude zabývat. Ke spolupráci byla rovněţ vyzvána sekce 

sociální psychiatrie naší společnosti. Výbor vyzývá všechny své členy, aby ohlásily konkrétní 

problematické případy vědeckému sekretáři a vedení výboru PS jak obecná doporučení 

pracovní skupiny tak tyto jednotlivé případě projedná na MPSV. 

 

Ředitel PL Kroměříţ prim. Moţný vyzval výbor PS, aby zaujal stanovisko  ke stigmatizaci 

oboru aktivitami Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu 

zacházení nebo trestání. Výbor jeho stanovisko podpořil s tím, ţe vypracuje stanovisko 

k činnosti Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení 

nebo trestání a navrhne změnu názvu tohoto výboru, který je v současné podobě v rozporu s 

destigmatizačními snahami oboru. Dopis vypracoval prof. Höschl a byl jiţ zaslán 

prostřednictvím sekretariátu EPA, ministerstva zdravotnictví a zahraničních věcí ČR na 

příslušné orgány Evropské unie.   

 

Pořadatelé konferencí KBT v Kroměříţi a Biologické psychiatrie v Jihlavě poţádali výbor PS 

o záštitu nad těmito akcemi. Výbor souhlasil za splnění podmínek ve vztahu ke svým 

smluvním partnerům. Doc. Hosák ze SBP poţádal výbor PS o vypsání cestovních grantů na 

WFSBP kongres, který se bude konat v Praze v roce 2011. Výbor souhlasil s vypsáním tří 

cestovních grantů s podmínkou, ţe SBP poskytne reciproční cestovní granty při kongresu 

WPA. Podmínkou udělení grantu bude aktivní účast na kongresu. 

 

Výbor s potěšením konstatoval, ţe dr. Nawka byl zvolen prezidentem Evropské asociace 

psychiatrů v odborné přípravě a ţe konference této organizace se bude konat v roce 2011 

v Praze. 

 

Ve Špindlerově Mlýně dne 11. června 2010 

 

Za výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 

Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D..   prof. MUDr. Jiří. Raboch, DrSc., 

        vědecký sekretář                                  předseda 

 

                                               Psychiatrické společnosti ČLS JEP 



Zpráva mandátové komise – předseda MUDr. Bašný 

 

Valná hromada PS ČLS JEP vyslechla dne 11.6.2010 zprávu o činnosti výboru PS ČLS JEP 

(doc. Přikryl), zprávu o hospodaření PS ČLS JEP (prim. Rektor), revizní zprávu (MUDr. 

Ţiţka), plán činnosti PS ČLS JEP (prof. Raboch), objasnění vztahu mezi PS ČLS JEP a ČPS 

o.s.(prof. Raboch, prim. Rektor), návrh nových stanov PS ČLS JEP (prim. Rektor), pověření 

prof. Papeţové zřízením etické komise PS ČLS JEP a zprávu mandátové komise (MUDr. 

Bašný).  

 

Počet přítomných v době hlasování byl 50, valná hromada nebyla proto usnášeníschopná. 

Z tohoto důvodu počtem hlasů 49 (1 se zdrţel) byly výše uvedené zprávy vzaty valnou 

hromadou na vědomí.  

 

Ve Špindlerově Mlýně dne 11. června 2010 

 

 

MUDr. Zdeněk Bašný 

předseda mandátové komise PS ČLS JEP 

  

    

 


