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Z ČINNOSTI  PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 1. června 2005

– Finanční situace Psychiatrické společnosti je uspoko-
jivá. Na kontě má cca 974 000,– Kč, na grantovém
účtu cca 116 000,– Kč.

– Na jaře r. 2007 se plánuje uspořádání Česko-sloven-
ského psychiatrického sjezdu, pořadatelem bude
Morava.

– Na doporučení prof. Češkové výbor souhlasí s poskyt-
nutím záštity konferenci Hospi medika 15. 9. 2005
v Brně.

– Bude pokračovat nábor členů sekce sociální psychiat-
rie.

– Přehled velkých akcí Psychiatrické společnosti:
Červen 2006 – celostátní sjezd Psychiatrické společ-
nosti, Špindlerův Mlýn,
Podzim 2007 – kongres Světové asociace sociální psy-
chiatrie, Praha. (organizuje dr. Krch)
Podzim 2007 – Česko-slovenský psychiatrický sjezd,
Morava
Jaro 2008 – sjezd Psychiatrické společnosti
Podzim 2008 – Světový kongres WPA, Praha

– Rozdělení kompetencí mezi nové členy výboru:
Prof. Höschl – styk se zahraničím, cena APA+ČPS
Prof. Češková: Česko-slovenský sjezd r. 2007
Prim. Popov – činnost sekcí společnosti
Prim. Rektor: finanční otázky, kongres Praha 2008,
akreditace psychoterapeutických výukových praco-
višť
Prim. Tůma: vzdělávání, styk s ÚEMS
Dr. Bašný – časopis Česká a slovenská psychiatrie
Prof. Kratochvíl – styk s Psychoterapeutickou společ-
ností ČLS JEP
Dr. Praško – akreditace psychoterapeutických praco-
višť
Prof. Libiger – vzdělávání, akreditační komise
Dr. Baudiš – stížnosti, pravidelné akce společnosti,
běžná agenda
a dále: komise pro kategorizační řízení: dr. Anders,
prof. Raboch, doc. Hrdlička, dr. Jirák,
dohodovací řízení, cenová jednání: dr. Bašný, prim.
Zrzavecká, doc. Hrdlička.

– Schválen plán předsednictví dopoledních schůzí
a autoři úvodníků pro časopis.

– Schválen návrh na vytvoření loga Psychiatrické spo-
lečnosti. Text: prof. Heveroch, zakladatel Psychiatric-
ké společnosti, portrét. Prof. Bouček projedná
s výtvarníkem.

– 48. neuropsychofarmakologická konference v Jesení-
ku bude 5.–8. 1. 2006. Lednová pravidelná schůze
odpadne.

– Kuffnerova cena: Do soutěže bylo přihlášeno celkem
9 prací:
1. Seifertová, Praško, Höschl (Ed.): Postupy v léčbě

psychických poruch
2. Kryštofíková, Šťastný a kol.: Age- and sex-depen-

dent laterality of rate hippocampal systém in rela-
tion to animal model of neurodevelopmental and
neurodegenerative disorders. Šťastný, Lisý a kol.:
Quinolinic acid induces NMDA receptor – media-
ted lipid peroxidation in rat brain microvessels

3. Intel, Raboch a kol.: Návštěvní kniha
4. Raboch, Pavlovský: Basic psychopathologic terms

and psychiatric diagnose
5. Kitzlerová, Kittnar a kol.: Morfologické změny

elektrického srdečního pole u pacientů trpících
depresí

6. Bubeníková, Horáček a kol.: The effect of tryptop-
han on the action of haloperidol in MK-180 treated
rats

7. Hrdlička, Komárek a kol.: Dětský autismus
8. Procházková-Večeřová: Psychoneuroimunologie
9. Fišar, Fuksová a kol.: Binding of imipramine to

phospholipid bilayers using radioligand binding
Assay

V tajném hlasování byla vybrána pro Kuffnerovu
cenu za rok 2004 první práce.
Prof. Höschl vypracuje statut Kuffneovy ceny, aby
nebyly hodnoceny nesouměřitelné práce.

– Výbor vyslovil nesouhlas s uplatňovaným názorem,
že by lékárníci mohli volně zaměňovat výdej stejných
léků odlišného názvu.

– Prof. Höschl byl pověřen vypracováním návrhu na
úpravu a modernizaci stanov ČLS JEP.

– Na MZd proběhl seminář o výsledcích konference
ministrů zdravotnictví v Helsinkách v lednu 2004.
Zúčastnili se ho čelní představitelé MZd, kteří uznali
rozvoj psychiatrické péče za jednu z priorit zdravot-
nictví.

– Členové výboru byli požádáni o spolupráci při sesta-
vování Encyklopedie psychologie, kterou připravuje
nakladatelství Portál.

Dodáno redakci: 7. 6. 2005 Zapsal MUDr. Pavel Baudi‰, CSc.

psychiatrie_5_05  12.7.2005  15:36  Str. 288


