
– Prof. Raboch podal zprávu o jednání s reprezen-
tanty WPA o organizaci Světové konference
WPA v Praze 2008. Předmětem byly hlavně
finanční otázky a žádost WPA o změnu podepsa-
né smlouvy.

– Na schůzce zástupců výboru Psychiatrické spo-
lečnosti s ředitelem VZP byla projednána dopo-
ručení výboru. Ředitel VZP žádá o konkrétní
návrhy k síti psychiatrických zařízení (zpracuje
Komise pro novelizaci koncepce). Návrh na
určení zvláštního pracovníka pro oblast psychi-
atrie nebyl akceptován.

– MZd odpovědělo na návrh Národního psychia-
trického programu, že považuje reformu psychi-
atrické péče za nezbytnou a žádá o předložení
příslušných návrhů. Zpracuje Komise pro nove-
lizaci koncepce.

– Do 14 dnů bude podepsána definitiví dohoda
mezi Guarantem, a.s. a dr. Finsterlem o převo-
du www stránek. Bylo revidováno a schváleno
schéma nových internetových stránek.

– ČLK předložila vlastní návrh rozdělení speciali-
začních oborů. Návrh není v souladu s návrhem
MZd (pro nás dětská a dorostová psychiatrie).
Jde spíše o odraz neblahých vztahů mezi ČLK
a MZd. Návrh MZd se zdá realističtější.

– Výbor vzal na vědomí zprávu o omezení činnos-
ti Krizového centra v Psychiatrické léčebně
Bohnice. Vyjádřil politování a konstatoval, že
postup je v rozporu se stávající koncepcí psychi-
atrické péče. Formuloval své stanovisko pro
MZd, primátora hl. m. Prahy, pro tisk a pro
ředitele MUDr. Davida.

– Podle zpráv denního tisku spisovatelka J. Row-
lingová při návštěvě Prahy změnila svůj totálně
negativní postoj k užívání omezovacích pro-
středků v České republice. Hodlá založit v Pra-
ze pobočku, která se stará o postižené děti.

– Na žádost ředitele PL Dobřany výbor konstato-
val, že lékařka s paraparézou DK je schopná

vykonávat funkci sekundární lékařky a vykoná-
vat činnost psychiatra.

– Časopis Česká a slovenská psychiatrie. Výbor
vyjádřil souhlas s tím, aby šéfredaktor vyjedná-
val s ředitelem Galénu o přechodu nakladatel-
ské činnosti z ČLS na Galén. Vydavatelem by
zůstala ČLS JEP.

– Výbor souhlasí s tím, aby z prostředků společ-
nosti bylo financováno lepší ozvučení posluchár-
ny Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Předpoklá-
daná cena 60-70 000 Kč.

– Byly urgovány nové návrhy pro dohodovací říze-
ní na fototerapii (doc. Praško), rTMS (prim. Sei-
fertová) a ECT (MUDr. Doubek).

– Byly schváleny doplňky k návrhu MZd k záko-
nu o zdravotní péči (ke kapitolám „poskytování
zdravotnických služeb se souhlasem, bez sou-
hlasu, zvláštní režim“).

– Proplacení kongresového poplatku na WASP
(21.-24. 10. 2007 v Praze) těmto členům:
Mgr. Vacek, MUDr. Kalina, Mgr. Vodráčková,
MUDr. Bartošková, MUDr. Kališová. Současně
prodloužil termín k podání žádostí a zrušil věko-
vou hranici.

– Členové výboru uvítali, že Výbor pro lidská prá-
va a biomedicínu Rady vlády pro lidská práva
vyjádřil podporu Národnímu psychiatrickému
programu.

– Nadace Bona otevřela v minulých dnech rekon-
struovaný dům v Bohnicích pro chráněné a pod-
porované bydlení. V současnosti tak disponuje
asi 140 místy.

– Kalifornská univerzita v Berkeley spolu s Kar-
lovou univerzitou v Praze uspořádaly ve dnech
20.-23. května 2007 v Praze konferenci o finan-
cování a vývoji péče o duševní zdraví v zemích
střední Evropy. Popis a rozvoj v jednotlivých
zemích bude publikován. 

Zapsal MUDr. Pavel. Baudiš, CSc.
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Z jednání výboru  Psychiatrické společnosti  
8. června 2007 v zasedací místnosti Guarantu, a.s.
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