
ZE ŽIVOTA PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 
Z jednání výboru  Psychiatrické společnosti dne  8. června 2007. 

 

• Výbor vzpomenul aktivit a zásluh Doc. MUDr. J. Skály o českou 
psychiatrii. Doc. Skála zemřel 25.11.2007. 

• Výbor schválil plán činnosti a pracovní skupinu pro novelizaci 
koncepce psychiatrické péče.       Předseda: Dr. Bašný. Členové: 
prof. Drtílková, Dr. Hermann, Dr. Hollý, Dr. Koblic, prim. Konrád, prim. 
Možný, Dr. Pěč, prim. Popov, prim. Rektor, prim. Tůma, řed. Žižka, 
prim. Zrzavecká. Dr. Bašný již obeslal všechny instituce, zabývající se 
péči o duševní poruchy se žádostí o návrhy novelizace. Návrhy 
budou prodiskutovány a zhodnoceny.  První verzi připraví tato 
pracovní skupina. Poté bude text předložen k diskusi všem 
institucím, které se angažují v péči o duševní zdraví a pacienty. 
Definitivní znění by mělo být projednáno na celostátním sjezdu 
v červnu 2007. 

• Dodatky v plánu akcí na rok 2008: 
o XXX. konference sociální psychiatrie se koná 20.-22.11.2008 

v hotelu Sepetná, Ostravice (Beskydy). Témata 
konference: vývoj sociální psychiatrie u nás a v zahraničí, 
intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do 
přirozeného prostředí, perspektivy svépomocných hnutí, 
psychiatrická epidemiologie a výzkum v komunitní 
psychiatrii, rozvoj v sociální psychiatrii (terapie, metody, 
vzdělávání). 

o Konference o komplexní terapii psychóz budou pořádány 
dvouletně a příští se uskuteční  v r. 2009 v Psychiatrické 
léčebně Opava. 

• K návrhu nové vyhlášky MZd o udělování kreditních bodů za 
doškolování nelékařům  bylo doporučeno, aby za garanty byla 
jmenována i Česká psychiatrická společnost o.s. a dále 
Psychoterapeutická společnost ĆLS JEP. 

• Předsednictvo ĆLS svolává na 17.12.2007 shromáždění 
představitelů organizačních složek ČLS. Zúčastní se předseda a 
sekretář. ČLS vypracovala návrh „členství právnické osoby – 
lékařské společnosti mimo ČLS JEP“. Určuje v něm výši členských 
poplatků, možnost získávat kredity a způsob hlasování. Zástupci 
Společnosti byli pověřeni, aby protěžovali možnost členství České 
psychiatrické společnosti o.s. a její právní postavení. 

• Do fellowship programu WPA na XIV kongresu v Praze byli navrženi: 
Dr. B. Tišlerová, Dr. T.Novák, Dr. P. Stopková, Dr.M. Rasíka, Dr. P. Šoš. 

• NTS ČLS vydalo kalkulaci ceny předplatného časopisů. Pro ČS 
psychiatrii stanovilo roční předplatné 512.- Kč. Předseda dojedná 
schůzku s vedoucím NTS k projednání ceny a finanční ztráty 
časopisu nedostatkem inzerce se snahou o vyšší hospodárnost. 
Současně znovu projednají budoucnost časopisu a možnost 



převodu vydavatelských práv. Guarant as. předložil písemně 
právní stanovisko k převodu vydavatelských práv časopisu. 

• Na návrh sekce mladých psychiatrů schvaluje výbor členství MUDr. 
Kmocha jako reprezentanta sekce v Council World Psychiatric 
Association Young Psychiatrist (WPA-YPC). 

• 22.11.2007 proběhla a Magistrátě hl.m.Prahy konference „Model 
péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Prahy“. Byla 
předložena závěrečná zpráva s návrhy (včetně ekonomických) na 
potřebnou síť psychiatrických zařízení. Zpráva vyvolala živou diskusi 
a byla přednesena kritická hodnocení. Zpráva o konferenci je 
v Medical Tribune. Dr. Hermann a prof. Kratochvíl vypracují 
písemnou kritickou oponenturu do příštího zasedání výboru. 

• Výbor souhlasí s návrhem předsednictva ČLS, aby byli v krajích  
jmenováni reprezentanti jednotlivých medicínských oborů jako 
regionální konzultanti státních orgánů. V královohradeckém kraji 
tato praxe již existuje. 

• Výbor rozhodl nepodávat podnět ke kárnému řízení, jak doporučila 
sekce soudní psychiatrie jako reakci na stížnost MUDr. H.M. 
Stěžovatelku bude informovat sekretář. 

• Doporučení UEMS o ochranném psychiatrickém léčení v komunitě 
vzal výbor na vědomí. 

• Bristol-Myer-Squibb předložila návrh smlouvy o spolupráci. Předána 
k právnímu posouzení Garantu as. 

• Výbor považuje za trapné, že doposud nebylo vybráno logo 
Psychiatrické společnosti. Na příští schůzi předloží sekretářka výboru 
někdejší návrhy, které byly odmítnuty k novému projednání. 

• Dr.M. Peréz si stěžuje výboru, že VZP severomoravského kraje hodlá 
snížit úvazky ambulantních psychiatrů. Byly mu dány k argumentaci  
tabulky s personálním zajištěním ambulantní péče, jak je stanovuje 
Koncepce psychiatrické péče i zápis z diskuse o Koncepci 

• Výbor poskytne zájemcům o účast na XIV.  Světovém 
psychiatrickém kongresu v Praze stipendium ve výši kongresového 
poplatku. Podmínkou je členství ve Společnosti a aktivní účast. 
Účastníkům bez aktivní účasti poskytne částečné hrazení poplatku. 

• SAP poskytlo vyjádření MZd, že se dostupnost psychiatrických 
ambulantních služeb postupně zhoršuje (zvláště např. 
v Moravskoslezském kraji). Příčinou je zastavení rozvoje 
psychiatrických ambulancí, narůstání potřeby psychiatrické péče, 
vyčerpání pracovní kapacity  ambulantních psychiatrů a 
celosvětově rostoucí poptávka po psychiatrických službách. 

• SUR – Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii zve na 6. 
psychoterapeutický sjezd 8.2.2008 ve 20 hod. v Masarykově koleji, 
Thákurova 1., Praha 6. 

 
                                              

                                            Zapsal MUDr. P. Baudiš, CSc. 

 


