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NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP  
 

MUDr. Řehák Vratislav, Remedis, Praha 4  

MUDr. PhD. Laura Krekulová, Remedis, Praha 4  

MUDr. Petr Dostálek, PL Opava  

MUDr. Spáčilová Mária, PL Bohnice  

MUDr. Triedrichová Jindra, SKT Liberec,  

Mgr. Hroudová Jana, PK Praha 2  

MUDR. Halka Korcová, PL Bohnice 

 

POSTERY PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 

 
Během celostátního psychiatrického sjezdu ve Špindlerově mlýně bude vystaveno několik posterů 

výboru Psychiatrické společnosti, které přinesou důležité informace o dění ve společnosti. 

Nejdůležitějším bude poster, který bude informovat o návrhu nových stanov PS. Následně se o 

stanovách bude diskutovat na valné hromadě společnosti. Prosíme, abyste těmto informačním 

panelům věnovali pozornost a abyste se zúčastnili valné hromady PS!  

 

VÝZVA ČLENŮM PS ČLS JEP 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

výbor PS ČLS JEP na své březnové schůzi tohoto roku konstatoval, že se v praxi ukazuje 

nepříznivost posuzování poklesu pracovní  schopnosti dle vyhlášky MPSV č.359/2009 pro 

psychiatrické pacienty. Byla proto vytvořena pracovní skupina, která se touto problematikou 

intenzívně zabývá. Výbor tímto žádá své členy, aby jej informovali o případech, kdy došlo 

k nepříznivému posouzení pracovní schopnosti dle výše zmíněné vyhlášky. Informace prosím 

zasílejte na emailovou adresu vědeckého sekretáře PS ČLS JEP. Výbor PS ČLS JEP Vám za Vaši 

ochotu předem děkuje. 

 
S pozdravem 
 
Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 
Vědecký sekretář PS ČLS JEP 
email: radovan.prikryl@post.cz 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Výbor Psychiatrické společnosti s potěšením vzal na vědomí, že Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, 

Psychiatrická léčebna Kosmonosy a Psychiatrická léčebna Bílá Voda obdržely certifikáty „Spokojený 

pacient“ v akci organizované Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

Blahopřejeme 
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SOUDNÍ PSYCHIATRICKÁ KONFERENCE 

 
Výbor soudní psychiatrie oznamuje, že mezinárodní soudně psychiatrická konference bude na 

Slovensku v Trenčianských Teplicích od 23.9.2010 do 25.9.2010.  

Zájemci se mohou hlásit na e mailové adrese  ja.jada@hotmail.com  

Téma konference: Věkové skupiny ve forenzním posouzení, varia.  

 
Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. 

 

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI OBOROVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠ ŤOVNY 

 
Dne 4.5.2010 se setkal prof. Raboch, doc. Vevera, doc. Dlouhý a dr. Anders jednání na ústředí 

Oborové zdravotní pojišťovny se skupinou vedenou zdravotní ředitelkou OZP MUDr. Ludmilou 

Plškovou. Kromě dalších záležitostí byla dr. Andersem předložena problematika depotních 

antipsychotik. K otázce limitů stanovených letošní úhradovou vyhláškou je připravena OZP zaujmout 

shodný postoj s VZP pro předepisování Risperdalu Consta tzn. že bude v rámci konečného 

vyúčtování respektován počet pacientů léčených ke konci roku 2009, tak aby lékaři nebyli vystaveni 

tlaku omezovat terapii u již léčených pacientů splňujících preskribční omezení. Pojišťovna v současné 

finanční situace není schopna akceptovat jakékoliv další zvyšování objemu tohoto typu léčivých 

přípravků.  

Dále byli zástupci OZP informováni o přerušení dostupnosti Moditenu a současném postupu získání 

tohoto přípravku v režimu mimořádného dovozu. Schvalování revizním lékařem pojišťovny je 

obligatorní součástí tohoto režimu a pojišťovny se budou snažit tento formální požadavek vyřizovat 

promptně, tak aby nedocházelo ke zdržení a byla zajištěna kontinuita léčby. 

 

MODITEN DEPOT 25mg/ml a mimo řádný dovoz 
 
Dle zjištění dr. Anderse, který komunikuje s dovozcem BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., je tento 

přípravek dostupný v rámci programu tzv. mimořádného dovozu a podléhá kontrole SÚKL. 

Schvalování revizním lékařem pojišťovny, podobně jako odeslání dat o nemocném dovozci, je 

obligatorní součástí tohoto režimu a administrativně zatěžující nejen pro lékaře, ale i pro samotné 

zdravotní pojišťovny. Dovozce objednává pouze terénem vyžádané množství. Dle informací dovozce 

nedochází ke změnám ve výši úhrady tohoto přípravku a finanční náklady se prakticky rovnají 

předchozímu preparátu (tj. cca 373 Kč s DPH). Dle uvedených informací lze konstatovat, že by 

nemělo dojít ke zvýšení nákladů na léčbu nebo zátěži nemocných doplatky.  
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VIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLE ČNOSTI ČLS JEP 
„Duševní poruchy a kvalita pé če“ 

Pořádá:   Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost o.s.   
Místo konání: Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn 
Datum konání:   10. – 13. června 2010 
Web:  www.guarant.cz/cpssjezd2010 
 
REGISTARCE A UBYTOVÁNÍ 

Termín uzáv ěrky pozdní registrace: 3. června 2010  

Registrujte se prosím na stránkách sjezdu www.guarant.cz/cpssjezd2010 

V případě dotazů či požadavků prosím kontaktujte sekretariát sjezdu: Tel: +420 284 001 444 ,  

Fax: +420 284 001 448 , E-mail: cpssjezd2010@guarant.cz 

 

VĚDECKÝ PROGRAM 

Plenární p řednáška 11. června 2010 

S radostí Vám oznamujeme, že Plenární přednášku přednese ředitel VZP , MUDr. Pavel Horák, 

CSc., MBA.  Přednáška se koná v Kongresovém sále hotelu Harmony od 10:20 hodin. 

 

Cena výboru PS ČLS JEP a České psychiatrické spole čnosti o. s.  

Výbor PS ČLS JEP vypsal pro rok 2010 soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 K č  

pro členy  Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let .   

Prezentace  soutěžících budou předneseny během sjezdu „ Duševní poruchy a kvalita péče“ ve 

Špindlerově Mlýně 13. června 2010 v Kongresovém sále hotelu Harmony od 8:3 0 –do 10:00.  

Do sout ěže jsou za řazeni: 

• MUDr. M. Anders, Ph.D. (Možnosti ovlivnění chronického tinnitu pomocí repetitivní 

transkraniální magnetické stimulace) 

• MUDr. Bc. L. Ustohal ( Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní 

poruchy) 

• MUDr. J. Švarc, Ph.D. (Kvalita života sexuálních deviantů po terapeutické kastraci).  

• MUDr. V. Kmoch (Monitorovací systém léčby klozapinem v ČR)  

• MUDr. M.Černý  (Problematika nadužívání alkoholu u pacientů v stomatologické ambulanci).  

 

Přijďte podpo řit Vaše kolegy a hlasovat pro vít ěznou p řednášku! O ud ělení ceny  v tomto 

ročníku rozhoduje výbor PS ČLS JEP tajným hlasováním a zárove ň přihlíží k hlasování 

přítomného obecenstva! 

Všichni soutěžící se těší na Vaši podporu 13. června 2010 v Kongresovém sále hotelu Harmony v 

čase 8:30 - 10:00 hodin. 
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VIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLE ČNOSTI ČLS JEP 
„Duševní poruchy a kvalita pé če“ 

Pořádá:   Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost o.s.   
Místo konání: Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn 
Datum konání:   10. – 13. června 2010 
Web:  www.guarant.cz/cpssjezd2010 
 

SPOLEČENSKÝ PROGRAM 

10. června 2010  

Slavnostní zahájení:  19:00–20:30, Kongresový sál 

Uvítací večer:   20:30–21:30, Bufetová restaurace (1. patro) 

Koncert skupiny Žlutý pes: od 21:30, Kongresový sál 

11. června 2010  

Promítání filmu Don Juan DeMarco  s odborným psychopatologickým komentářem 

Kdy a kde: od 21:30 v Kinosále hotelu Harmony 

Před promítáním Vás zveme na malé biografické občerstvení – popcorn, zmrzlinu... 

 

Život se může stát prázdným a nudným, pokud v něm zcela chybí iluze, fantazie a 

romantika. Právě to nám připomínají tvůrci filmu, jehož hrdinou je jednadvacetiletý 

mladík, který se vydává za Dona Juana DeMarco. Kromě toho, že se tak obléká, 

také opakovaně tvrdí, že je tím nejlepším milencem na světě, který měl už tisíc 

žen. Jen jediná ho odmítla, krásná dona Anna. Právě proto chce ukončit svůj život 

skokem z obrovského billboardu, v čemž mu zabrání psychiatr Jack Mickler. Ten 

má rozhodnout o dalším osudu mladíka během jeho vynuceného pobytu na 

Woodhavenské státní klinice. Setkání podivného pacienta, který okouzluje 

nemocniční personál, a vynikajícího, ale unaveného lékaře, jenž naslouchá jeho barvitým 

vyprávěním, ovlivňuje obě strany...  

 

12. června 2010  

Diskotéka a charitativní aukce obraz ů, hotel Harmony, 1. patro 

Diskotéka v restauraci a baru Harmony, 1.patro    od 20:30 

Charitativní aukce uměleckých prací uživatelů o.s. KOLUMBUS  od 22:00  

Po aukci pokračuje diskotéka v restauraci a baru Harmony, 1. patro od 23:00  

  

TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  NNAA  VVÁÁSS  VVEE  ŠŠPPIINNDDLLEERROOVVĚĚ  MMLLÝÝNNĚĚ 

 


