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– Členové výboru vzpomenuli na zásluhy a věr-
nost dlouholetého člena Psychiatrické společ-
nosti, budějovického psychiatra, MUDr. J. Rou-
šara. Zemřel 22. 1. 2007.

– Výbor byl obeznámen s informací z volebního
sjezdu ČLS JEP, na němž bylo zvoleno nové
předsednictvo ČLS, předseda prof. J. Blahoš
a revizní komise. Bylo přijato 6 nových odbor-
ných společností. Předsednictvu bylo uloženo,
aby do roka předložilo návrh na změnu stanov
s náměty větší samostatnosti odborných společ-
ností, s možnosti přijetí právnických osob, sna-
hou o těsnější spolupáci se společnostmi, které
vystoupily z ČLS.

– V tisku i jinde se objevuje kritika některých
soudně-znaleckých posudků. Je vytýkáno nejed-
notné posuzování. Výbor doporučuje sekci soud-
ní psychiatrie projednání této situace a vytvoře-
ní redakční rady, která by zorganizovala vydání
publikce „Vzorové soudně psychiatrické posud-
ky v psychiatrii“.

– WPA vyzvala odborné společnosti k vytvoření
www stránek Psychiatrické společnosti ČLS
JEP na www stránkách WPA. Návrh připraví
dr. Baudiš.

– Byly publikovány „Psychiatrie. Doporučené po-
stupy psychiatrické péče II“ (Ed. prof. Raboch,
dr. Anders, doc. Praško, dr. Hellerová). Byly
distribuovány autorům a byly k dispozici na ple-
nárních schůzích společnosti. Zájemci se mohou
obrátit na pí. S. Holadovou, sekretářku výboru.

– Ministr zdravotnictví sdělil, že ministerstvo
bude doporučovat pojišťovnám pouze obecně
rozsah zdravotní péče v krajích. Ve výběrovém
řízení příbramské nemocnice byl doporučen
vznik psychiatrického oddělení, avšak s omeze-
ním na detoxifikační činnost.

– Česká společnost pro sexuální medicínu (před-
seda MUDr. V. Kubíček, CSc., e-mail: kubicek-
mudr@iol.cz) nabízí členství v Evropské a Mezi-
národní společnosti pro sexuální medicínu (30
Euro ročně).

– Před schválením nové Sekce psychiatrických
léčeben bude ještě vyžádán stručný návrh čin-
nosti sekce, zvláště odborné, výukové a vědecké
zaměření.

– Na žádost MZd bude navržen za dalšího kandi-
dáta akreditační komise pro psychiatrii MZd
prim. Konrád (PL Havlíčkův Brod), event. řed.
Drlíková.

– Výbor vzal na vědomí obsah dopisu předsedy OS

Amicus (Brno) ministru zdravotnictví s iniciati-
vou vyvolat jednání o sociálně-zdravotních pro-
blémech psychiatricky nemocných.

– Paní Potměšilová (Commedia) referovala o pří-
pravě Dne schizofrenie (27. 2. 2007) (tisková
konference, seminář, rozhlasové a televizní
pořady). Pochvalovala vstřícnost a spolupráci se
zúčastněnými psychiatry z mnoha krajů. Též
referovala o přípravách a programu konference
v Senátu Parlamentu ČR (8. 3. 2007, 11.30 –
17.00 hod). Cílem je jednání s politiky a organi-
zátory zdravotnictví, VZP, WHO o postavení,
vývoji, prognóze a koncepci psychiatrické péče
a o jejím financování.

– Do výběrového řízení o nakladatele časopisu
Česká a slovenská psychiatrie se zatím přihlási-
li čtyři zájemci.

– Čtyři vyzvaní zástupci podali návrhy na noveli-
zaci koncepce psychiatrické péče (psychiatrické
léčebny, psychiatrická oddělení, ambulance,
komunitní péče). Návrhy jsou zpracovány nejed-
notně. Novelizace bude projednána po zasedání
výboru příští měsíc, na odpolední březnové
schůzi PS a bude rovněž ustavena pracovní sku-
pina k dalším diskusím a ke sjednocení názorů.
Na konferenci v Senátu bude zveřejněno porov-
nání koncepce a reality a návrhy dalšího směru
vývoje psychiatrické péče.

– Z cestovního grantu firmy Bristol-Myers-Squibb
zbývá vyčerpat 137 000.-Kč. Je tak možná pod-
pora dalších účastníků kongresu v Nice, výbor
rozhodne o dalším využití zbývajících prostřed-
ků.

– Výbor jepřipraven podpořit  Světovou konferen-
ci sociální psychiatrie v Praze proplacením kon-
ferenčního poplatku (250 Euro) deseti mladým
českým psychiatrům (do 40 let), kteří se konfe-
rence aktivně zúčastní.

– Finanční schodek konference sociální psychiat-
rie činí 7000.- Kč, což uhradí výbor PS. Očeká-
vaný schodek byl značně vyšší. Díky organizáto-
rům se minimalizoval.

– Konferenci PPP je výbor rovněž ochoten podpo-
řit proplácením konferenčního poplatku. Při
nedostatku sponzorů bude uvažovat i o finanční
injekci na tisk abstrakt.

– Stížnost podanou ministerstvu zdravotnictví
(pac. J. V.) na péči v PL Šternberk posoudí
MUDr. Baudiš.

– Dr. Anders referoval o jednání lékové kategori-
zační komise MZd. S plánovanou změnou úhrad
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– Výbor projednal a schválil text smlouvy mezi OS
Psychiatrická společnost a Guarantem s.r.o.
Bylo založeno konto OS Psychiatrická společ-
nost. Smlouvy mezi sponzory a OS Psychiatric-
ká společnost bude podepisovat předseda OS
a nikoli Guarant.

– Členové výboru schválili služební cestu
MUDr. Janů na konferenci UEMS v Izmiru. Pří-
padně bude PS finančně participovat.

-  Byl schválen program cesty a financování osmi
osob na Konferenci WPA v Nice (sponzor Bristol-
Myers-Squibb).

– Bude vyhlášena soutěž o Kuffnerovu cenu za
rok 2006 podle zásad, které vypracoval
prof. Hőschl a ustavena speciální komise
k posouzení přihlášek. Navrhují se prof. Zvol-
ský, doc. Vinař, doc. Vojtěchovský, řed. Drlíko-
vá, prof. Fedor, prof. Gróf, prof. Volavka. Cena
bude udělena na Česko-slovenském sjezdu
v Brně v září 2007.

– Prezidium ČLS vyhlásilo soutěž o cenu ČLS
(původní vědecké práce). Členové budou infor-
mováni.

– Na Národním dnu o schizofrenii se podíleli
v pořadech rozhlasu a televize mj. dr. Anders,
prim. Rektor, prof. Češková, dr. Potribná. Větší
ohlas zatím zaznamenán nebyl.

– Diabetologická společnost ČLS usiluje o spolu-
práci psychiatrů v komplexní léčbě diabetických
poruch (MUDr. S. Lacigová, Plzeň, e-mail: laci-
gova@fnplzen.cz). Bude kontaktován MUDr.
Přibyl (FN Brno) a MUDr. Kitzlerová (VFN Pra-
ha).

– Uskutečnila se diskuse o novelizaci Koncepce
psychiatrické péče, příprava semináře v Senátu
PS ČR (8. 3. 2007, 11.30–17.00) a byl schválen

návrh Národního psychiatrického programu
České republiky, který připravil prim. Rektor.
(V době od 13.30 do 14.45 se konalo setkání
autorů novelizace Koncepce a členů výboru, kde
byly Koncepce a Národní psychiatrický program
ještě doplněny před představením a diskusí na
plenární schůzi Psychiatrické společnosti.) Bylo
konstatováno, že propagace senátního semináře
není nejlepší a byl uvítán návrh dr. Bašného, že
senátorka dr. Palečková bude iniciovat slyšení
zástupců Psychiatrické společnosti ve zdravot-
ním a sociálním výboru Senátu.

– Žádost MZd o zdravotnických registrech zodpo-
ví sekretář.

– Výbor vzal na vědomí, že situace s akreditací
pracovišť a s postgraduální výchovou je v sou-
časné době zcela nepřehledná.

– Garant s.r.o. převezme v brzké době péči o www
stránku a vytvoří nový grafický návrh i obsah. 

– Výbor konstatuje, že sekce psychiatrických léče-
ben nebyla založena v souladu se Stanovami
ČLS (rozhodovali a volili i nečlenové Psychia-
trické společnosti, nebyli informováni všichni
členové společnosti, výbor doposud vznik sekce
neschválil). O situaci bude jednat s ředitelem
Davidem.

– Sekretář vysloví nesouhlas s vysvětlením ředi-
telky sekretariátu ČLS, že zástupci Psychiatric-
ké společnosti pozvali právníka k jednání
o časopisu dne 7. 3. 2006.

– Do výběrového řízení o vydavatelství České
a slovenské psychiatrie se přihlásilo 5 zájemců.
Členové výboru se seznámí s nabídkami a poté
bude rozhodnuto. Je nutno vyjasnit event. změ-
nu vydavatele a zadávání inzerce (souhrnně
v balíčku, který nabízí Guarant s.r.o.).
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málokdo souhlasí, není jistá realizace v praxi.
Úhrada psychofarmak vcelku zůstává. Počítá se
s úsporou 2 miliard Kč. Vznikla odvolací komi-
se, která vydá své event. doporučení.

– Prof. Češková referovala o přípravách Česko-
slovenského sjezdu v Brně. Zájem o účast má
i prezident WPA. Zúčastní se cca 10 zahranič-
ních mimoslovenských psychiatrů, celkem
300 – 500 účastníků. Je plánováno 10 sympo-
zií, vydání supplementa, soutěž o nejlepší

poster. Výbor vyslovil souhlas s rozpočtem
sjezdu.

– Po ukončení výborové schůze se sešli představi-
telé Občanského sdružení Psychiatrické společ-
nosti ČLS JEP na valné hromadě. Projednali
další činnost po schválení stanov, prof. Raboch
informoval o seznámení členů PS se zamýšlený-
mi kroky, byl zvolen výbor OS (personálně shod-
ný s výborem PS ČLS), předseda OS byl pověřen
uzavřením smlouvy s Guarantem s.r.o.

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 
7. března 2007
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