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Světová zdravotnická organizace vybízí k výzkumu
a léčení genetických a zvláštních onemocnění (Orphan
Diseases). Takových onemocnění je 400–500. Postihují

1 % lidí.
Každá taková skupina onemocnění je definována

hlavními příznaky, předestřen diagnostický přístup
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Z ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 4. května 2005

- Prof. Raboch zrekapituloval pozitivní činnost dosavad-
ního výboru Psychiatrické společnosti. Nepříznivá situ-
ace je v realizaci koncepce psychiatrické péče a v činnos-
ti některých sekcí společnosti. 
- Kontrola zápisu:

- Prof. Drtílková informovala o sestavení komise
Mzd pro dětskou a dorostovou psychiatrii. Zatím
zmapovali současný stav lůžkové dětské a dorosto-
vé psychiatrie a doporučili rajonizaci  akutní pedo-
psychiatrické péče.

- Dr. Praško podá nový návrh na zařazení fototera-
pie do placených zdravotních výkonů pro dohodo-
vací řízení. 

- Doposud se sešlo 7 přihlášek zájemců o činnost
sekce sociální psychiatrie. Dr. Baudiš projedná
s dr. Pěčem další postup při náboru nových členů
a při organizaci voleb výboru sekce.

- Doc. Pavlovský informoval o průběhu a výsledcích
voleb nového výboru, které proběhly 6. dubna 2005.
Bylo rozesláno 1054 volebních lístků, odevzdáno bylo
329 hlasů (z toho 291 korespondenčně), z toho bylo 325
platných. 
Výsledky hlasování: 
Členové - prof. Raboch (216 hlasů), dr. Bašný (210),
prof. Höschl (188), dr. Baudiš (160), prof. Češková
(159), dr. Praško (155), prof. Libiger (154), prof. Kra-
tochvíl (145), prim. Tůma (134), prim. Popov (125),
prim. Rektor (124).
Revizní komise - prof. Bouček (119), prof. Drtílková
(108), dr. Hermann (107).
Náhradníci - prim. Seifertová (106), dr. Holanová
(98), dr. Vaněk (97), dr. Drlíková (92), doc. Hrdlička
(91), dr. Tautermann (89), dr. Doubek (86), dr. Anders
(75), dr. Janů (75), dr. Paclt (67), dr. Jarolímek (64),
prim. Zrzavecká (62), prim. Petráňová (60), dr. Tom-
ková (40).
Volební komise (doc. Pavlovský, prim. Byss, prim.
Sedláček) prohlásila výsledky za platné.
Výbor výsledky voleb schválil a zvolil své funkcioná-
ře: prof. Raboch - předseda, prof. Höschl - 1. místop-
ředseda,  prof. Češková - místopředsedkyně, dr. Bau-
diš - věd. sekretář, prim. Rektor - pokladník.

- MZd. uspořádá 31. května 2005 seminář o psychiatric-
ké péči jako ohlas na lednové zasedání ministrů zdra-

votnictví  evropských zemí o rozvoji péče o duševní
zdraví. 

- WPA nabízí e-mailovou distribuci Bulletinu WPA pro
zájemce. Členové budou informováni a požádáni
o adresy. 

- Doc. Hrdlička podal zprávu o jednání UEMS v Turí-
ně, zvláště o sjednocování postgraduální výuky v EU. 

- Dny I. Stressové v Opavě (21. - 22. dubna 2005) pro-
běhly úspěšně a výbor vyjádřil poděkování organizá-
torovi prim. Tarabovi.

- Vědecká rada MZd projednala návrhy na zařazení
vybraných odborných časopisů mezi tiskoviny, které
seriozně hodnotí výzkumné práce. V jednom z návrhů
je i Česká a slovenská psychiatrie, Psychiatrie,
a Homeostasis.

- Mezi kapitoly vznikajících „Gudelines 2006“ byly
dodatečně zařazeny „poruchy příjmu potravy“. Budou
předmětem jedné z odpoledních schůzí v r. 2006.

- Byla zhodnocena finanční situace časopisu Česká
a slovenská psychiatrie. V r. 2004 došlo k poklesu pří-
jmu z reklamy o 500 000.- Kč, režie a tisk jsou znač-
ně drahé. Redakční rada doporučuje mj. sponzorová-
ní suplement, dodržování rozsahu časopisu, snížit
náklady tisku. Výbor doporučuje event. výběrové říze-
ní a změnu nakladatele. Situaci zjistí dr. Bašný.

- Konkurzní komise doporučila za nového ředitele PL
Bohnice dr. Davida. Konkurzu na ředitele PL Kromě-
říž se zúčastní dr. Bašný, event. dr. Baudiš.

- Do soutěže o Kuffnerovu cenu bylo nominováno osm
prací. Výběr se uskuteční příště. 

- 27. dubna 2005 se uskutečnil v Poslanecké sněmovně
parlamentu ČR seminář k návrhu zákona o zdravot-
ní péči. Psychiatrie se týká hlavně přístup pacientů
do zdravotnické dokumentace a indikace k přijetí do
lůžkového zařízení bez souhlasu. 

- V květnu 2006 proběhne v Praze Konference o Alzhe-
imerově nemoci. Organizuje dr. Jirák.

- Na podzim 2005 oslaví Psychiatrická klinika v Brně
40 let svého působení v nové budově.  Dopolední schů-
ze v listopadu bude věnována tomuto výročí (místo
PL Opava).

Dodáno redakci: 10. 5. 2005 
Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc
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