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Z jednání výboru Psychiatrické společnosti  
2. října  2013 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu  - schválen.  

 

2. Diskuse o strategii reformy psychiatrické péče  

- Výbor vyslechl informaci Dr. Hollého o konečném schvalování textu SRPP Ministrem zdravotnictví. Text 

SRPP bude  oficiálně představen 8.10. 2013 na tiskovém konferenci na MZ. Ministr zdravotnictví 

promluví na zahájení konference „Léčba v psychiatrii“ v Ostravě dne 10.10.2013, kde vyjádří SRPP svou 

podporu. Na MZ se nyní připravuje projekt pasportizace současné podoby poskytování psychiatrické 

péče, zda bude schválen dosud není jisté.  

 

3. Provozní věci  

- Výbor schválil rozpis předsedajících dopoledních schůzi Purkyňovy společnosti, náhradníkem pro případ, 

že by některý z určených členů Výboru nemohl schůzi vést, byl určen Dr.Možný. 

- Dr. Hollý připraví do příští schůze Výboru PS rozpis termínů programů jednotlivých sekcí PS na další rok, 

poté sdělí přidělený termín představitelům sekcí písemně.  

 

4. Komunikace s MPSV a ministerstvem dopravy 

- Výbor PS vzal na vědomí informaci Dr.Hollého o jednání na MPSV ohledně kritérií přiznávání průkazu 

těžce postiženého, mělo by se dít na základě posouzení pomocí Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností (MKF). Výbor podpořil stanovisko Dr.Rektora, že nelze žádat, aby ambulantní psychiatr 

vypracovával zprávu o psychickém stavu pacienta pro OSZZ bez nároku na finanční odměnu.  

- Dr. Hollý dostal dotaz z Ministerstva dopravy (MD), které nealkoholové návykové látky mohou zjišťovat 

policisté na silnici a jaká jsou kritéria hodnocení. Postoupil jej sekci AT, prim.Chvílovi, který vypracuje 

odborné stanovisko a zašle na MD. 

- Výbor PS pověřil Dr.Hollého, aby vypracoval stanovisko PS k vykazování psychoterapeutických výkonů 

v adiktologii, tak aby bylo v souladu se stanoviskem Psychoterapeutické společnosti. 

 

5. Ošetřovací den intenzivní psychiatrické péče (IPP)  

- Výbor projednal informaci Dr.Hollého o jednání na MZ ohledně žádosti na zařazení ošetřovacího dne 

intenzivní psychiatrické péče (OD IPP) do Seznamu zdravotnických výkonů na rok 2014 a informaci 

doc.Vevery o dosavadním průběhu jednání na toto téma. Konstatoval, že představitelé ZP odmítají pojem 

„intenzivní“ péče, žádají, aby se nejednalo o ošetřovací den, ale o výkon a aby se snížily nároky na 

personální zabezpečení. Současný návrh ZP snižuje hodnotu výkonu na polovinu, což nevykompenzuje 

ani platba za OD akutní či následné péče.  

- Výbor se shodl na stanovisku, že akceptuje, aby se jednalo o výkon, poskytovaný ve stavebně 

odpovídajícím prostředí, jehož minimální počet by měl 20 výkonů/měsíc, tj. 5 dnů. Název OD by měl být 

„Zvýšená psychiatrická péče o pacienta s vysokým rizikem závažných behaviorálních poruch“. Toto 

stanovisko budou při dalších jednáních na MZ posazovat Dr.Hollý a doc.Anders.  

 

6. Výběrové řízení o akutní péči PN Kosmonosy a PN Bohnice   

- bude se konat 11.10.2013, za Výbor PS byla nominována prim. Zrzavecká z PK Praha 

7.  Dopis prof. Zvolského  

- výbor PS vzal na vědomí, že prof. Zvolský ze zdravotních důvodů  odstupuje z funkce člena komise pro 

udělování Kuffnerovy ceny a z funkce člena redakční rady časopisu Č+S psychiatrie. 

 Výbor PS schválil jmenování prof.Rabocha členem komise pro udělování Kuffnerovy ceny.   

 

8. Žádost o zasílání sborníků z akcí, pořádaných PS  od Slovenskej lekárskej knižnice 
- SLK byla informována, že sborník z vědeckých schůzí nevychází, budou jí nabídnuty sborníky 

z konferencí, pořádaných PS, vyřídí paní Kamarádová ze společnosti Guarant. 
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9. Možnosti ovlivnění obrazu psychiatrie a duševně nemocných v očích veřejnosti  

- Výbor PS diskutoval možnost navázání spolupráce s profesionální Public relations agenturou, která by  se 

zaměřila na zlepšení obrazu duševně nemocných a oboru psychiatrie ve veřejném mínění. Shodli se, že 

cílem takovéto osvětové kampaně by mělo být poselství, že duševně nemocní si zaslouží lepší úroveň 

péče a větší akceptaci ve společnosti. Členové výboru PS vyslovili souhlas, aby byl na příští jednání 

výboru PS pozván pracovník některé PR agentury, který by vysvětlil možnosti v této oblasti. 

 

10. Kongresy v Ostravě a ve Špindlerově Mlýně 

- Výbor PS projednal zprávu Dr.Hollého a Dr.Rektora o stavu příprav a finančním rozpočtu kongresu „Léčba 

v psychiatrii“, který se uskuteční v Ostravě ve dnech 10. – 13.10.2013. 

- Dr.Hollý  pro konferenci ve Špindlerové Mlýně navrhuje téma: „Budoucnost péče o duševně nemocné.“ 

 

11. Návrh na zařazení kursů psychofarmakologie do předatestačního vzdělání psychiatrů 

- Výbor PS podpořil návrh ČNPS, aby byly do předatestační přípravy povinně zařazeny 3 kursy 

psychofarmakologie v délce 1,5 dne. Zároveň by tím nemělo dojít k navýšení finanční náročnosti 

předatestační přípravy. Tuto změnu bude nutné zahrnout do novelizovaného vzdělávacího programu 

v oboru psychiatrie. 

 

12. Různé 

- Dr.Vaněk navrhl, aby se výbor PS v budoucnu věnoval možným dopadům elektronizace zdravotnictví, 

například na důvěrnost informací o psychiatrických pacientech;  

- Dr.Höschl požádal MUDr. Hollého o účast na pracovní snídani na konferenci v Jeseníku s tématem reforma 

psychiatrické péče.  

- Doc.Anders informoval, že setkání s MUDr.Švihovcem ohledně mechanismu stanovování úhrady 

a indikace léků se uskuteční v pondělí 14.10. v 16 hodin v knihovně PK Praha. 

 

13. Přihlášky nových členů  

- MUDr. K.Kusá, DPN Opařany, MUDr.Mgr. Lenka Háková, PN Horní Beřkovice, MUDr. Jana Čapková a 

MUDr. Jana Lukašičinová, PN Praha Bohnice 

 

 

 


