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- Na žádost MZd výbor vypracuje perspektivní síť
psychiatrických oddělení v ČR, včetně spádo-
vých oblastí.

- Ministryně zdravotnictví vydala zásady pro uží-
vání omezovacích prostředků v psychiatrii, včet-
ně výjimečného použití síťových lůžek. Vyšly ve
Věstníku MZd jako metodické opatření. Lůžko-
vá zařízení v jejich duchu vypracují vlastní kon-
krétní postupy. PL Bohnice vydala standardy
ošetřovatelské péče pro omezovací prostředky.

- Výbor projednal doporučení MZd, aby byla
vydána co nejdříve pravidla pro postgraduální
výchovu psychiatrů, včetně řešení situací pře-
chodného období.

- Koordinátorkou pro Slovensko-český psychia-
trický sjezd (Vysoké Tatry, 1. - 3. 12. 2005) byla
ustanovena prof. Drtílková.

- Návrhy indexace psychiatrických výkonů pro
novou verzi Sazebníku podají prim. Rektor,
dr. Tautermann a prim. Zrzavecká.

- Zasedání EUMS v Turínu (IV. 2005) se zúčast-
ní doc. Hrdlička.

- Opět byla diskutována možnost přístupu paci-
entů do zdravotnické dokumentace. Výbor setr-
vává na stanovisku, že není vhodné a účelné
poskytovat psychiatrickou dokumentaci nemoc-
ným zcela bez omezení.

- Koncepční materiály WPA ze zasedání ministrů
zdravotnictví v Helsinkách jsou na internetové
stránce WPA.

- Byla podána zpráva z pobytu čtyřčlenné delega-
ce Psychiatrické společnosti v Anglii k seznáme-
ní se s používáním restriktivních opatření v psy-
chiatrii.

- Za budoucí funkcionáře WPA navrženi:
prof. Maj (Italie) prezident - elect, prof. Tasman

(USA) - sekretář pro výchovu, prof. Moussaoi
(Maroko) - sekretář pro publikace, prof. Sorel
(USA) - sekretář pro sekce.

- Vagová stimulace mozku bude experimentálně
užívána na Psychiatrické klinice 1. LF UK
a VFN v Praze.

- Výbor podporuje finanční sbírku organizovanou
WPA pro oběti tsunami.

- Byla podepsána smlouva s firmou Glaxo-Smith-
Kline o internetové stránce Psychiatrické spo-
lečnosti.

- Výbor podporuje školící akce pro praktické léka-
ře o Alzheimerově nemoci, organizované firmou
Jansen-Cilag.

- Rada vlády ČR pro vědu a výzkum vyhledává
české časopisy bez impact faktoru, jejichž práce
mohou být užívány při hodnocení výsledků vědy.

- Byla založena expertní skupina „Europan lea-
ders in psychiatry“, která bude zpracovávat
zásadní koncepční materiály.

- Budou podány návrhy legislativních změn pro
zákon o zdravotní péči, event. pro zákon
o duševním zdraví.

- Prof. Höschl byl v lednu 2005 zvolen preziden-
tem-elect EAP pro léta 2005 - 2006.

- 28. soudně-psychiatrická konference se uskuteč-
ní 6. - 8. 10. 2005 ve Znojmě (koordinuje
doc. Hynek).

- Výběrová komise MZd souhlasila s privatizací
psychiatrického oddělení nemocnice v Třinci.
Jinak hrozilo jeho uzavření z ekonomických
důvodů.

- Výbor souhlasil s návrhem skríningu celiakální
sprue  s doporučením pro léčbu závislosti na
tabáku.

Z ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 
3. února 2005
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