
 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 4. května 2011 
 

 

 Dr. Anders vypracoval odpověď ombudsmanovi týkající se užití placeba v psychiatrické 

praxi. 

 Doc. Vevera poskytl výboru informace o přípravě webových stránek pro uživatele, 

předpokládá zahájení od srpna 2011, připraví výzvu pro lékaře do zpráv, časopisu a na www 

stránky společnosti. 

 Lázeňská psychiatrická péče – Výbor PS ČLS JEP poskytl Lázním Jeseník písemnou 

podporu týkající se lázeňské péče při jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR.  

 Prof. Praško informoval výbor PS, že první předatestační kurz psychoterapie proběhne 

v první polovině června tohoto roku. Kapacita je pro cca 20 zájemců, již byly rozeslány 

pozvánky. 

 Vědecký sekretář ČLS prof. Zima se na prozvání prof. Rabocha zúčastnil diskuse k návrhu 

změn ve stanovách ČLS JEP. Výbor žádá takové úpravy ve stanovách, které umožní 

dostatečně autonomní fungování odborných společností v rámci ČLS JEP, včetně možnosti 

vypracovávat své autonomní organizační předpisy. 

 Výbor PS na dotaz z Ministerstva zdravotnictví odpoví, že metody kinesiologie i one brain 

nejsou zdravotnickou léčebnou metodou, tudíž se nejedná o akreditovaný psychoterapeutický 

obor. 

 Dopis prim. Kotkové týkající se problematiky ochranných léčeb byl předán sekci soudní 

psychiatrie k vyjádření. 

 Prim. Tuček informoval výbor PS o představě o fungování sekce lůžkové psychiatrie. Výbor 

PS zdůraznil, že sekce se má zabývat veškerou lůžkovou psychiatrií včetně psychiatrických 

léčeben a nemocničních oddělení, což ostatně vyplývá i z názvu sekce.  

 Výbor PS vybral vzor pamětní medaile ČPS, kritériem pro udělení je životní jubileum 

minimálně 70ti let a alespoň 20ti leté členství v PS ČLS JEP. 

 Prof. Raboch informoval o konferenci Neuropsychiatrické fórum v termínu 24. – 25.6.2011. 

 Prim. Tauš požádal o odvolání z funkce regionální zástupce PS pro Liberecký kraj, výbor 

souhlasil a funkcí v případě souhlasu pověří prim. Honse 

 Za zesnulého prim. Baudiše výbor navrhuje do komise hodnotící práce přihlášené do soutěže 

o Kuffnerovu cenu Doc. Faltuse.  



 Prim. Rektor připravil dopis výboru PS ministrovi zdravotnictví. Týká se nevhodnosti 

zvýšení regulačních poplatků za přímý přístup k psychiatrovi. Obsahuje rovněž výzvu, aby 

byla ambulantní psychiatrická péče zařazené do kategorie primární specializované péče.  

 Prim. Rektor informoval o reklamním materiálu publikovaném společností Eli Lilly. Paní 

Králová bude s touto firmou jednat ohledně porušení autorských práv týkajících se 

Doporučených postupů psychiatrické péče III.  

 Výbor schválil proplacení konferenčního poplatku na kongres WFSBP paní dr. Kalnické. 

 Prim. Zrzavecká informovala o navrhovaných úpravách kategorizace pacientů, možnostech 

propuštění kdykoliv po propustce a kódu intenzivní psychiatrické péče.    

 Předsedkyní příští dopolední schůze dne 1.6.2011 bude prof. Drtílková. 

 

 

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

 


