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Z jednání výboru Psychiatrické sPolečnosti
dne 4. dubna 2012

 3 Prim. Rektor připomněl, smlouva s ČLS na vydávání 
časopisu Česká a Slovenská psychiatrie končí v prosin-
ci 2012, o prodloužení je možné jednat do června 2012. 
Ve věci bude s ČLS jednat prof. Raboch, prim. Rektor 
a dr. Anders se snahou vyjednat lepší podmínky pro sa-
mostatné vydávání časopisu. 

 3 Návrhy nového jednacího a volebního řádu PS ČLS JEP 
byly poslány předsednictvu ČLS JEP ke schválení. Výbor 
diskutoval připomínky k návrhu volebního řádu PS ČLS 
JEP, který vypracoval prim. Rektor. Složení volební ko-
mise se navrhuje jako trojčlenné, členové budou voleni 
z předsedů sekcí společnosti, kteří nebudou ve volbách 
kandidovat. Návrh organizačního řádu sekcí bude poslán 
předsedům sekcí k připomínkování. Nové stanovy, vo-
lební a jednací řád budou rovněž umístěny na webu spo-
lečnosti k vyjádření členské základny, jejich schválení by 
mělo proběhnout na valné hromadě společnosti na sjezdu 
ve Špindlerově Mlýně.

 3 Po zvážení připomínek dr. Matýse výbor PS doporuču-
je pedopsychiatrické sekci, aby volby uspořádala na zářijo-
vé nebo říjnové vědecké schůzi PS v Praze.

 3 Doc. Vevera informoval výbor o navýšení bodových 
výkonů v psychiatrii. 

 3 Prof. Raboch podepíše s VZP smlouvu umožňující sdí-
let data týkající se zdravotně ekonomických parametrů 
psychiatrických zařízení v ČR.

 3 Prof. Raboch a dr. Doubek informovali, že v rámci Čes-
ko-švýcarského fondu bude zahájen na sjezdu ve Špindle-
rově Mlýně certifikovaný kurz chronoterapie. 

 3 Vyhlášení Novinářské ceny zajistil doc. Vevera na říjen 
tohoto roku. Prof. Raboch navrhl, aby cena byla předána 
v rámci Světového dne duševního zdraví, jehož mediál-
ním partnerem by měla být Mladá fronta, a. s. 

 3 Na základě žádosti MZ ČR výbor navrhl přední české 
odborníky v oboru sexuologie do jednotlivých odborných 
komisí. 

 3 Paní Kamarádová (Guarant) představila konečnou ver-
zi hlavičkového papíru PS ČLS JEP.

 3 Do soutěže o Kuffnerovu cenu je přihlášeno 11 pub-
likací, které budou předány prof. Zvolskému, aby zajistil 
posouzení komise pro udělení ceny.

 3 Dr. Anders informoval o měsíčním výpadku distribuce 
inj. Haloperidolu decanoatu.

 3 Výbor PS souhlasil s garancí nad konferencí konanou 
v PL Opava.

 3 Členství v PS ČLS JEP bylo ukončeno 15 členům pro 
neplacení členských příspěvků. 

 3 Žádosti doc. Vinaře o proplácení cestovného na vědec-
ké schůze nebylo vyhověno.

 3 Novým členem PS ČLS JEP se stal Mgr. A. Parcelka (PK 
Praha).

 3 Předsedou příští dopolední schůze dne 2. května 2012 
bude doc. Přikryl.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Z jednání výboru Psychiatrické sPolečnosti
dne 25. dubna 2012

 3 Prof. Raboch připomněl úmrtí prof. MUDr. Vladi-
míra Novotného, CSc., rozloučení s prof. Novotným se 
za výbor PS zúčastnili prof. Papežová, prof. Češková 
a doc. Přikryl.

 3 Prim. Rektor informoval o umístění volebního a jednací-
ho řádu na webu a o jejich rozeslání spolu s platnými stano-
vami všem členům cestou Zpravodaje PS. Zároveň probíhá 
projednávání řádů se sekretariátem a právníkem ČLS. Před-
sedové sekcí dostali k připomínkování Organizační řád sekcí.

 3 Byl oznámen termín voleb do vedení pedopsychiatric-
ké sekce, více informací na webu společnosti. 

 3 Doc. Pavlovský předal výboru PS žádost o ukončení 
činnosti Sekce pro klasifikaci, diagnostiku a psychopato-
logii, výbor vzal informaci na vědomí.

 3 Doc. Vevera informoval o přijetí požadavku na pro-
dloužení vyšetřovací doby u výkonů kontrolního a cíle-
ného vyšetření psychiatrem, výkon ECT je dále v jednání. 
Byl přijat výkon intenzivní péče, který bude možné vyka-
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zovat po dobu 7 dní v měsíci. Ohledně kódů za chrono-
biologii je třeba dodat další podklady, poté bude žádost 
opětovně projednána.

 3 Prof. Raboch informoval o vyrozumění MZ k připo-
mínkování lázeňské péče (komplexní služby bude možné 
čerpat celkem dvakrát, příspěvkové jednou za dva roky).

 3 Prof. Raboch informoval o možnosti řádného členství 
v EPA, poplatek je 1 € za člena, výbor bude záležitost dále 
projednávat.

 3 Prof. Raboch informoval o plánu na pořádání výjezd-
ního zasedání zdravotního výboru parlamentu v psy-
chiatrickém zařízení v dojezdové vzdálenosti od Prahy, 
navrhovaný termín 30. 5. 2012. Zasedání by se zúčast-
nil prof. Raboch a prof. Papežová. Parlamentní seminář 
na téma Psychiatrická péče by se měl konat 1. nebo 2. 10. 
2012.

 3 Akce týkající se deprese proběhnou v Praze 10. 10. 
2012, pořadatelem je nakladatelství MF. 

 3 Firma Servier nabídla podporu 15 lékařů do 40 let 
na konferenci WPA v Praze na podzim tohoto roku. PS 
rovněž podpoří aktivní účast našich členů na této konfe-
renci, o formě podpory rozhodne výbor na příští schůzi. 

 3 Prof. Raboch informoval o pořádání Evropského inter-
nistického kongresu v roce 2013 a žádosti uspořádat spo-
lečné sympozium ČPS a WPA.

 3 Zástupci PS pro vzdělávání v psychoterapii jsou 
prof. Praško a dr. Hellerová, spolupracují s PS, Psychote-
rapeutickou společností a AKP.

 3 Výbor PS se zabýval problémy s příjmem pacientů pod 
vlivem alkoholu. Navrhuje ustanovení skupiny, která by 
vytvořila materiál k řešení této problematiky, jejími členy 
budou prim. Tuček, prim. Maršálek a prim. Popov.

 3 Dr. Herman informoval o situaci ohledně úhrad apli-
kací depotních antipsychotik. Rovněž informoval o pro-
blémech souvisejících s novými vyhláškami, které nutí 
k odebrání ŘP všem závislým – i těm, kteří se léčí dob-
rovolně.

 3 Prof. Raboch informoval o požadavku ředitelství VFN 
na úhradu nájmu za prostory využívané PS.

 3 Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. et Mgr. Ště-
pánka Houšková (PL Bohnice), MUDr. Nikol Čermáková 
(DPL Louny) a MUDr. Radan Březina (PA Praha 7).

 3 Předsedou příští dopolední schůze dne 6. června 2012 
bude prim. Bašný.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Profesor  
stanislav kratochvíl 
osmdesátiletý

Profesor Stanislav Kratochvíl v tomto roce slaví v plné ži-
votní síle a celoživotní mírné hypomanii své 80. narozeni-
ny. Stále překvapuje svým elánem a charismatem unavené 
a o dvě generace mladší frekventanty psychoterapeutic-
kých výcviků, když je učí na ranní rozcvičce tancovat. Sta-
nislav Kratochvíl patří mezi nejvýznamnější a také nejvý-
raznější osobnosti české psychologie a psychoterapie. Jeho 
knihy byly pro mě osobně prvním seznámením se s psy-
choterapií a po jejich četbě jsem se rozhodl se psychote-
rapii věnovat. Moc ti, Stando, děkuji, protože jsi mě uvedl 
na cestu, která se mi stala důležitou náplní života.

zprávy ze společnosti


