
– Členové výboru diskutovali o spolupráci Psychi-
atrické společnosti  s Gurant, s.r.o., o založení
OS Psychiatrická společnost. Projednali mož-
nosti organizace sjezdů a akcí sekcí, možné
smlouvy s partnery a sponzory, převod stránek
www, vydávání časopisu a finanční hospodaře-
ní. Předseda společnosti svolal na 13.30 schůz-
ku k další diskusi o organizačních změnách
a dalších krocích v uvolňování vazby na ČLS
JEP a o administrativní a dalších činnostech
Guarantu. Výbor doporučil situaci a řešení pro-
jednat s předsedou ČLS JEP.

– Ředitel agentury BONUS dr. Koutný předložil
finanční vyúčtování a vypořádání sjezdu ve
Špindlerově Mlýně. Přítomných bylo 650 účast-
níků (57 doprovodů, cca 160 pracovníků farma-
ceutických firem). Firmy sponzorovaly účast
více než 50 % účastníků. Příjmy 2 670 000 Kč
(včetně sponzorského daru Bristol-Myers-
Squibb 500 000 Kč pro podporu mladých psychi-
atrů k účasti na zahraničních kongresech), zisk
pro společnost cca 900 000 Kč. Prim. Rektor
upozorňuje, že díky nevýhodnému danění
a administrativě ČLS JEP přichází společnost
asi o 270 000 Kč.

– Subsekce psychiatrických léčeben (řed. Žižka)
Asociace léčeben žádá o umožnění účasti
zástupce léčeben na jednání výboru. Výbor
nedoporučuje kooptaci do výboru a navrhuje
trvalou účast člena subsekce na schůzích výbo-
ru.

– V reakci na dotaz prim. Možného (personální
standardy lékařů na jedno psychiatrické lůžko)
výbor konstatoval, že doporučuje 5 lékařů na 30
lůžek v zařízeních akutní psychiatrické péče.
Současně doporučil, aby na březnové schůzi
byla projednána koncepce psychiatrické péče
a síť psychiatrických zařízení a aby byly event.
doporučeny změny v personálním obsazení..
Stav současné koncepce posoudí prim. Rektor
(ambulance), dr. Pěč (intermediární péče), prim.
Tůma (nemocniční odd.) a zástupce psychiatric-
kých léčeben (řed. Žižka).

– V Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP se
uskutečnily volby výboru. Předsedou byl opět
zvolen doc. Kožnar, věd. sekretářem PhDr. Vy-
hnánek.

– Dr. Anders informoval o jednání v kategorizační
komisi MZd. Byly projednávány finanční úhra-
dy, ceny a proskripční omezení zvl. u aripiprazo-
lu, duloxetinu a atmoxetinu.

– Na bizarní stížnost Ing. O. odpoví ministerstvu
zdravotnictví dr. Baudiš.

– Předseda OS Amius Brno zaslal ministru zdra-
votnictví upozornění na opakovaná suicidia
pacientů jedné  moravské psychiatrické léčebny
spolu s žádostí o odbornou kontrolu léčeben
a o zahájení prací na zákonu na ochranu osob
duševně nemocných.

– Žádost výboru o zaslání užívaných textů infor-
movaného souhlasu, které by zrevidovalo práv-
ní oddělení ČLK, zůstala (s výjimkou PL Havlíč-
kův Brod) nevyslyšena. Získané souhlasy budou
předány ČLK.

– Byl schválen a doplněn předběžný plán akcí na
rok 2007. Výbor souhlasí, aby v lednu 2007 byla
odpolední schůze věnována sdělením laureátů
a vítězů soutěží o Kuffnerovu, Hanzlíčkovu
a Vondráčkovu cenu, o cenu za nejlepší postery
ze sjezdu. Program může být event. doplněn dis-
kusí o budoucnosti Psychiatrické společnosti.

– Výbor schválil běžný rozpočet na rok 2007, kte-
rý bude zaslán ČLS JEP.

– Výbor souhlasí s návrhem redakční rady, aby
při příznivé finanční situaci časopisu Česká
a slovenská psychiatrie byla zvýšena finanční
částka na odměny autorům, recenzentům, šéfre-
daktorovi a administrativní pracovnici.

– Amepra zaslala výboru vysvětlení a omluvu za
zveřejnění obrázků programu Itareps bez  výbo-
rem doporučené úpravy.

– Firma Bristol-Myers-Squibb vyhlásila meziná-
rodní soutěž o nejlepší práci zaměřenou na pre-
venci psychických poruch (20 000 Euro, graduo-
vaní pracovníci do 40 let, pracující ve výzkumu,
výuce).
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