
Ze života Psychiatrické společnosti ČLS  J. E. Purkyně. 
Z jednání výboru dne 7. listopadu   2007. 

 
• Výbor schválil výsledek voleb do sekce dětské a dorostové psychiatrie dne    

3.10.2007: (prof. Drtílková (22 hlasů), prim.Čihák (22), řed. Hodková (21), 
doc. Pacelt (20), Dr. Dudová (19), prim. Koutek (19), prof. Hrdlička (16). 
Předsedou zvolen prim. Čihák. Náhradníci : Dr. Pánová (14), Dr. Matýs (13), 
Dr. Thiner (10).  

• Výbor schválil výsledky korespondenčních voleb (uzávěrka 31.10.2007) do 
výboru psychosomatické sekce: MUDr. Chvála (19 hlasů), doc. Pánková 
(16), MUDr. Poněšický (15), doc. Šimek (13), MUDr. Konečný (10). 
Funkcionáře zvolí členové výboru na své nejbližší schůzi. Náhradníci: Doc. 
Plevová (8) Doc. Beran (6), Doc. Boleloucký (6). 

• Na setkání předsedů odborných společností v Bruselu delegován prof. 
Raboch. Bude prosazovat národní odborné společnosti jako konzultativní 
orgány pro jednotnou politiku psychiatrické péče v EU. Stejné zásady 
budou diskutovány i na sjezdu německých psychiatrů, kam jsou též 
předsedové pozváni. 

• Výbor souhlasí s návrhem MZd o rozsahu dispenzární péče a doporučuje, 
aby stejný výběr dispenzarizovaných byl uplatňován i v dospělých 
pacientů. 

• Psychiatrická společnost proplatí v r. 2008 příspěvek WPA za 1060 svých 
členů. 

• Prof. Raboch informoval o postupu příprav Světového kongresu WPA. 
• Prim. Zrzavecká informovala o přípravách a termínech VII. Sjezdu  

Psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně. Poskytnuty návrhy na 
tématické moto sjezdu. 

• Proběhla diskuse o návrhu Dr. Bašného a prim.. Zrzavecké o navrhované síti 
lůžkových zařízení pro akutní péči. Proběhla rušná diskuse o základních 
zásadách koncepce psychiatrické péče (úloha léčeben, rozšiřování 
psychiatrických oddělení, dostupnost péče). Podněty budou zpracovány 
zvláštní pracovní skupinou pro novelizaci koncepce. 

• Členové výboru se neshodli na jednotném názoru, zda má být členství 
v ČLK povinné nebo dobrovolné. 

• Prof. Kratochvílovi a jeho spolupracovníkům vyjádřen dík za úspěšnou 
organizaci 26. psychoterapeutické konference. 

• Konference WASP proběhla úspěšně za účasti více než 1000 účastníků. 
Výbor poděkoval Dr. Krchovi, který byl hlavním organizátorem konference. 

• Prim. Zrzavecká se účastnila výběrového řízení akutní lůžkové péče na 
psychiatrická oddělení nemocnic v kraji libereckém, olomouckém a 
moravskoslezském.  

• Budoucnost časopisu:  jednání s ČLS ukázalo, že ČLS se nehodlá zbavit 
nakladatelských práv, považuje časopis za prestižní a požaduje za jejich 
převod  horentní sumu. V r. 2008 tedy bude vycházet časopis ještě pod 
nakladatelem ČLS. Výbor požádal Guarant as. o právní expertizu a 



očekává od redakční rady návrh na další postup. V současnosti je časopis 
ve finančním propadu kvůli omezení inzerce a sponzorů. Výbor 
doporučuje, aby byly proplaceny odměny autorům a recenzentům. 

• Na sjezdu v r. 2009 (Karlovy Vary ?) by měla být schválena novelizovaná 
verze „Doporučených postupů psychiatrické péče“. 

• Reprezentant fy BMS Dr. Dvořák přednesl nabídku firmy k získání finančních 
prostředků z evropských fondů prostřednictvím fy Deloitte. 12.12.2007 
uspořádá firma pro členy výboru a další vybrané představitel psychiatrické 
péče (cca 25 osob) informační schůzku o podávání žádostí  a možnostech 
získávání  financí na projekty.Výbor na žádost poskytne seznam 25  osob 
k účasti.  

• Mgr. Wenigová a Dr. Pěč představili průběžné výsledky projektu CRPDZ  
„Situační analýza péče o duševně nemocné na území hl.m. Prahy“. Po 
dosti bouřlivé diskusi (budoucnost psychiatrických léčeben, výběr do focus 
groups, věrohodnost odhadů potřeby jednotlivých druhů péče, potřeba 
sjednotit názory psychiatrů, metodika projektu) konstatováno, že 
přijatelným společným cílem by mělo být zvýšení finančních prostředků, 
plynoucích do psychiatrické péče. Na seminář s prezentací výsledků a na 
tiskovou konferenci na pražském Magistrátě byli delegováni Dr. Baudiš a 
doc. Praško. 

• Byl schválen program akcí Psychiatrické společnosti na rok 2008. 
• Na žádost praktické lékařky R.J. výbor konstatuje, že funkční specializace 

v psychoterapii, event. psychosomatické medicíně, je dostatečnou 
kvalifikací pro tuto činnost s oprávněním vykazování kódu 35520 pro VZP. 

• Na výběrové řízení  VZP  na revizní lékaře-specialisty byl vyslán Dr. Baudiš 
• Stížnost MUDr. H. M. na Doc. H. byla předána ke zhodnocení předsedovi 

sekce soudní psychiatrie. 
• Předsednictvo ČLS poskytlo výklad o možnosti členství právnické osoby 

v odborné společnosti (lékařské společnosti stojící mimo ČLS budou mít 
odstupňované poplatky, bude mít na sjezdu jeden hlas, pacientské 
organizace nelze přijmout i když je spolupráce vítána. Výklad vyžaduje 
další vysvětlení. 

• 84 členům Psychiatrické společnosti hrozí vyloučení kvůli nezaplacení 
členského příspěvku. Budou upozorněni v Informacích pro členy s tím, že 
mají možnost dlužné částky doplatit do 31.12.2007. 

 
Zapsal MUDr. P. Baudiš, CSc. 
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