
– 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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