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NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP  

 
Mgr. Kolařík Zdeněk, psychologická amb. Hranice 
MUDr. Krmíček Václav, PK Brno  
MUDr. Moťovská Marcela, PL Havl. Brod 
 

ZMĚNA VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI 
 
Vážení členové společnosti, 
dovolte nám Vás informovat o změně vydávání „Potvrzení o účasti“ – kreditů. Tato změna vyplývá 
z pravidel udělování kreditů ČLK. Jeden kus tohoto potvrzení bude vydáno jedné osobě v den konání 
vědecké schůze ve Vondráčkově posluchárně  u informačního stolu s nápisem „KREDITY ZDE“ na 
základě podepsané prezenční listiny. 
 

NÁRODNÍ PSYCHIATRICKÁ CENA PROFESORA VLADIMÍRA VOND RÁČKA 
 
V roce 2010 získali Vondráčkovu cenu na téma  Kvalita psychiatrické péče v kategorii praktické 
aplikace MUDr. L. Kališová (PK 1.LF UK) a kolektiv za Soubor aktivit vztahujících se k hodnocení 
kvality psychiatrické péče v ČR.  Jako další v této kategorii byla oceněna práce „Komunitní péče 
v dlouhodobé praxi“ MUDr. P. Hejzlara, M. Uhlíře a M. Fialy z občanského sdružení Péče o duševní 
zdraví. V kategorii věda a výzkum byla přidělena cena doc. RNDr. Z. Fišarovi a kolektivu za publikaci 
„Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie“, respektive za kapitolu, která se týká kvality psychiatrické 
péče. 
Pro rok 2011 bylo zvoleno téma „Schizofrenie – výzk um, léčba a resocializace“ . Při výběru 
tématu na rok 2011 členové VR zohlednili skutečnost, že v roce 2011 bude výročí 100 let názvu 
schizofrenie. 
V roce 2011 bude cena v celkové výši 100 000 Kč přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. 
Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, 
Psychiatrická klinika, 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2011, v 
českém jazyce (s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis. 
Vondráčkova cena bude slavnostně předána v prosinci 2011. Cenu výhradně sponzorují firmy 
Novartis a Lundbeck. 
Bližší informace můžete získat u dr.Krcha nebo dr.Pavláta na kontaktní adrese Vondráčkova 
nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 249 6 5369). 
 

KROMĚŘÍŽSKÁ  TERAPEUTICKÁ  KOMUNITA  PRO NEURÓZY (18B) 
 
Kroměřížská terapeutická komunita pro neurózy (18b), jejíž principy a zkušenosti se staly podkladem 
pro publikace S. Kratochvíla Skupinová psychoterapie v praxi (3. vydání 2005) a Příběhy 
terapeutických skupin (2007), bude muset pravděpodobně v roce 2011 při 40. výročí své existence 
změnit svoji činnost pro již déletrvající nedostatečnou obložnost. Dříve než se k tomuto kroku 
odhodláme, rádi bychom na osvědčený šestitýdenní léčebný program upozornili ambulantní 
psychiatry v celé ČR a dotázali se, zda nemají zájem některé své pacienty během roku 2011 přece 
jen na toto léčení doporučovat. Podrobné informace (včetně formuláře pro doporučování pacientů k 
léčbě) jsou na www.plkm.cz Psychoterapeutické oddělení 18b. Případný komentář k této informaci 
prosíme na adresu ředitele léčebny moznyp@plkm.cz 
 

PSYCHIATR  - VEDOUCÍ LÉKAŘ ODDĚLENÍ 
 
Klinika ESET přijme psychiatra na pozici vedoucího lékaře oddělení a stacionáře pro organické 
psychické poruchy. Strukturovaný životopis zasílejte na: ESET, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 
4, mail: klinikaeset@volny.cz, tel./fax: 272 940 880 
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29. ÚVODNÍ KURZ HYPNÓZY V PSYCHIATRICKÉ LÉ ČBĚ 
 
Sekce pro hypnózu uspořádá 29. úvodní kurz hypnózy v psychiatrické léčebně v Kroměříži ve dnech 
3. - 7. 10. 2011. Informace na adrese kratochvils@plkm.cz 
 

WPA THEMATIC CONFERENCE, GRANADA 2012 
 
Datum konání: 8. - 11. 2. 2012 
Místo konání: Granada, Spain 
Více informací na webu http://www.thematicconferencegranada2012.com/ 
 

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK V METODĚ EMDR 
 
EMDR (desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů) je strukturovaná psychoterapeutická 
metoda určená k řešení nezpracovaných traumat s dobře ověřenou účinností pomocí klinických 
studií. Určeno psychiatrům a psychologům s absolvovaným základním terapeutickým výcvikem. Dva 
víkendy 18.-20.3. a 16.-18.9.2011 plus povinná supervize. Přihlášky do 20.1.2011. Úvodní přednáška 
s praktickou ukázkou sesse 18.1.2011 od 18 h v SPS Břehová, Břehová 3, Praha 1.  
Více informací na www.vycviky.cz . Organizují Výcviky.cz - MUDr. Tomáš Morcinek 

 
28. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE 

 
28. česko-slovenská psychoterapeutická konference se bude konat ve dnech 2. -5. listopadu 2011, a 
to tradičně v Luhačovicích v hotelech Fontána.  Zahájení plenárním zasedáním ve středu 2. listopadu 
ve 14 hodin (možnost ubytování již od úterý). Úvodní téma „Integrace i samostatné přístupy“. 
Podrobné informace a formuláře přihlášek budou rozesílány v květnu až červnu a budou ke stažení 
na www.psychoterapeuti.cz nebo k získání na mailu kratochvils@plkm.cz   Počítá se s přednáškami 
v trvání 10 minut a praktickými workshopy v trvání 90 minut. 

 
PRŮZKUM V SOUVISLOSTI S REVIZÍ WHO/WPA ICD-10 

 
Vážení kolegové, 
naše odborná společnost spolupracuje se Světovou psychiatrickou asociací (WPA) a Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) na poskytování vstupů pro právě probíhající revizi ICD-10. Proces, 
který realizují WPA a WHO, je skutečně mezinárodní a mnohajazykový a jeho záměrem je zhodnotit 
pohledy a názory psychiatrů z celého světa na stávající systémy klasifikace nemocí a na možné 
zlepšení jejich užitečnosti z klinického hlediska. 
WHO předpokládá vydání ICD-11 v roce 2014. Během procesu revize bude naše společnost 
spolupracovat se svými členy při poskytování vědeckých a klinických vstupů,  které přispějí k posílení, 
rozšíření a zdokonalení procesu revize. 
První formou spolupráce je on-linový průzkum. Jedná se pouze o první z řady příležitostí pro naši 
společnost podílet se na revizi ICD-10, která bude zahrnovat systematický program průzkumů a 
terénních studií. Aby byl tento průzkum k dispozici a přístupný po celém světě, využívají WPA a WHO 
možnosti technologie, která v době, kdy se vypracovávala klasifikace ICD-10, neexistovala.  
Prosíme Vás o vyplnění on-linového dotazníku, které zabere asi 20 minut Vašeho času. Průzkum se 
zaměřuje zejména na praktikující klinické lékaře. Většina otázek se týká Vašich pohledů a názorů na 
stávající systémy klasifikací duševních poruch, které vyplývají z Vaší každodenní klinické zkušenosti. 
Neexistují správné či špatné odpovědi. Průzkum neobsahuje otázky, které by případně mohly být 
vztaženy osobně k Vám nebo k Vašim pacientům.  
Informace, které poskytnete, budou použity pouze pro účely této studie a zpráva, která bude na jejich 
základě vypracována, bude mít pouze úhrnný charakter. Vaše jméno nebude žádným způsobem 
spojováno s výsledky tohoto výzkumu. 
Přístup k dotazníku získáte zkopírováním a vložením (nebo opisem) následujícího odkazu do 
webového prohlížeče Vašeho počítače: http://kuclas.qualtrics.com/SE/?SID=SV_00yf6wq2D6HM1r6 
Děkujeme Vám za Vaši účast a podporu. 
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15. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, Brno 
Pořádá:  Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně  

   Česká psychiatrická společnost o.s. 
Spolupo řádají: 
Psychiatrická spoločnosť SLS, Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU 
Místo konání:  Hotel Voroněž I. Brno 
Datum konání:  12. – 15. 10. 2011 
Prezident kongresu:  Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. 
Předseda organiza čního výboru:  Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 
Předseda v ědeckého výboru:  MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. 
Webové stránky : www.csps2011.cz   Sekretariát : csps2011@guarant.cz  

Výzva k zaslání p řihlášky k organizaci symposia 
Vědecký výbor zve všechny kolegy, kteří mají zájem zorganizovat vlastní symposium, jež by mohlo 
být zahrnuto do vědeckého programu sjezdu, aby své návrhy zaslali do 31. 3. 2011. 

Výzva k zaslání p řihlášky k aktivní ú časti (ústní sd ělení, workshop, poster) 
Vědecký výbor vybízí všechny autory k přihlášení k aktivní účasti s příspěvky (ústní sdělení / 
workshop / poster), jež by mohly být zahrnuty do vědeckého programu sjezdu do 31. 3. 2011. 

Všechny p řihlášky a abstrakta prosím zasílejte na e-mailovou adresu p ředsedy v ědeckého 
výboru: tomas.kasparek@centrum.cz  

Více informací k  aktivní ú časti naleznete na:  www.csps2011.cz/aktivni-ucast/  
 

World Psychiatric Association International Congres s 2012, Praha 
Téma:   Focusing on Access, Quality and Humane Care 
Pořádá:  World Psychiatric Association  

   Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně       
   Česká psychiatrická společnost o.s.   

Místo konání:  Kongresové centrum Praha 
Datum konání : 17. – 21. 10. 2012 
Prezidenti kongresu:    Prof. Pedro Ruiz, President WPA 2011 – 2014 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
Webové stránky : www.wpaic2012.org  Sekretariát : wpaic2012@guarant.cz  

Záštita p ředsedkyn ě Poslanecké sn ěmovny Parlamentu ČR 
Je nám ctí oznámit, že nad kongresem převzala záštitu předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Miroslava Němcová. 

Plenární řečníci a témata jejich p řednášek: 
Shigenobu Kanba: Neuroinflammatory hypothesis of schizophrenia 
Sigfried Kasper: Translation of research into clinical practice 
Charles B. Nemeroff: Neurobiological Consequences of Child Abuse and Neglect: Implications  

for the Pathophysiology and Treatment of Mood and Anxiety Disorders 
Donna Stewart:  Assessment and management of depression in pregnancy 
Eduardo Vieta:  Polarity index: a new tool for selecting mood stabilizers 
 

World Psychiatric Association International Congres s 2013, Vídeň 
Téma:   Future Psychiatry: Challenges And Opportunities 
Pořádá:  World Psychiatric Association  

   Rakouská společnosti pro psychiatrii a psychoterapii 
Místo konání:  Austria Center Vienna, Vídeň 
Datum konání : 27. – 30. 10. 2013 
Prezidenti kongresu:     Prof. Pedro Ruiz, President WPA 2011 - 2014 

 Prof. Michael Musalek, Předseda Rakouské    
 společnosti pro psychiatrii a psychoterapii  

Webové stránky : www.wpaic2013.org  Sekretariát : wpaic2013@guarant.cz  
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ANKETA 

 

Vyplňte anketu a vyhrajte Doporučené postupy psychiatrické péče III. 

Vyhrává každý 10. zodpovězený anketní lístek. 

 

�================================================ 
 
Co byste chtěli zlepšit na činnosti Psychiatrické společnosti? 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FORMULÁŘ: 
 

Titul:  Příjmení:  Jméno: 

Kontaktní adresa: 

Ulice + č.p.:            Město:             PSČ: 

E-mail: 

Telefon:     Fax: 

 

� Souhlasím s použitím osobních údajů pro Českou psychiatrickou společnost o.s. a Psychiatrickou 
společnost ČLS JEP dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

� Souhlasím s tím, aby mi byly na uvedené údaje zasílány informace o společnosti, o konání 
odborných akcí, upoutávky a pozvánky. 

 
Vyplněný lístek prosím odevzdejte zástupci GUARANT International, spol. s r. o. na další pravidelné vědecké schůzi nebo 
zašlete na adresu sekretariátu: 

Dita Králová  
Sekretariát Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ČPS o.s. 
GUARANT International, spol. s r.o. 

   Opletalova 22 
   110 00 Praha 1 
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OBJEDNÁVKA 
 

OBJEDNATEL  
(uveďte fakturační adresu) 

POSKYTOVATEL 

 
 
 
 
IČO:  
DIČ:  
 
 
Kontaktní osoba:  
E-mail:  

Psychiatrie Praha 2008 
Ke Karlovu 11 
120 00 Praha 2 
IČO: 26665514, DIČ:CZ26665514 
 
zastoupenou na základě plné moci spol. 
GUARANT International, spol. s r.o., se 
sídlem Opletalova 22, 110 00 Praha 1,  
IČO 45245401, DIČ CZ45245401,  
zastoupená jednatelem Ing. Luďkem Vocílkou 
Kontaktní osoba: Dita Králová 
E-mail: kralova@guarant.cz 

 
 

Předmět objednávky: PSYCHIATRIE: Doporu čené postupy psychiatrické pé če 
III. 

Počet výtisk ů:  

Cena za kus: 990,- Kč pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP 
1290,- Kč pro nečleny 

Sleva 5% nad 20 ks  

CELKEM 
K FAKTURACI:  

Poskytovatel není plátce DPH. 
Objednatel souhlasí s výše uvedenými platebními podmínkami. 
Na základě této objednávky Vám bude vystavena faktura. 

 
 

V Praze, dne ………..2011   Podpis a razítko objednatele 

 
Vypln ěnou objednávku zašlete prosím na e-mail: kralova@gu arant.cz nebo fax: 
420 284 001 448 
 
 
VYZVEDNUTÍ A PLATBA: 
 
� V rámci vědecké schůze „Purkyňky“ dne…………………………… 
� Ve společnosti Guarant International, Opletalova 22, Praha 1 po dohodě s pí. Královou (725 537 732) 
� Poštou na dobírku 
 
 
 
 


