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 1. Kontrola zápisu – schválen.
 2. Proběhlá jednání:
  Vzdělávací kurzy NCONZO s IPVZ – výbor PS pro-

jednal nabídku MZ na financování  vzdělávacích pro-
gramů v oblasti psychofarmakoterapie a psychiatrie 
pro praktické lékaře pro dospělé a pro děti a dorost. 
Návrh kurzu psychofarmakologie vytvoří prof. Češ-
ková ve spolupráci s prof. Drtílkovou, návrh kurzu 
psychiatrie pro praktické lékaře vytvoří prof. Praško 
a prof. Papežová.

  Akreditovaný kurz pro pracovní terapeuty – výbor 
PS podpořil výhrady prof. Praška k návrhu programu 
tohoto kurzu, protože v něm není dostatečně zahrnuta 
problematika psychiatrických poruch. Akreditovaný 
kurz by měl být schválen do konce února.

  Norské fondy – výbor PS vzal na vědomí, že během 
jara 2014 bude zveřejněna otevřená investiční výzva 
na program Systém ucelené psychiatrické rehabilitace 
(SUPR). Do skupiny pro posouzení tohoto programu 
byl za PS nominován MUDr. Hřibňák z PN Kroměříž.

  Česká psychoterapeutická společnost – výbor PS 
vzal na vědomí, že na jednání výboru ČPstS bylo 
oznámeno založení další psychoterapeutické společ-
nosti, České asociace pro psychoterapii, jejímiž čle-
ny budou moci být i ti psychoterapeuti, kteří pracují 
mimo zdravotnictví.

  Výbor PS diskutoval o potřebě vytvoření kratších vý-
cvikových programů pro podpůrnou psychoterapii, 
určených především SZP a sociální pracovníky, aby 
se zvýšila dostupnost psychoterapie pro psychiatrické 
pacienty v ČR. 

 3.  Strategie reformy psychiatrické péče
  Výbor PS prodiskutoval návrh organizačního sché-

matu, který  připravila skupina pro přípravu standar-
dů Center duševního zdraví (CDZ), podle kterého 
by základní návrh standardů vytvořil užší, 10členný 
pracovní tým, který by pak návrh poslal k posouzení 
širšímu pracovnímu týmu o dalších 10 členech. Výbor 
PS doporučil, aby do užšího pracovního týmu byl za-
řazen i zástupce Sekce ambulantní psychiatrie.

 4.  Pokles cen úhrad antidepresiv 1. generace od ledna 
2014

  Výbor PS projednal tuto problematiku, která vyplý-
vá ze současného znění zákona o léčivech, a pověřil 
MUDr. Vaňka, aby jménem výboru PS napsal dopis 
pro MZ, v němž upozorní, že současné znění zákona 
vede ke zhoršení dostupnosti levných psychofarmak 
a ke zdražení péče o pacienty, a proto výbor PS žádá 
MZ, aby iniciovalo jednání o změně zákona.

 5.  Mezinárodní vztahy
  Do voleb prezidenta WPA nemá výbor PS vlastního 

kandidáta, o případné podpoře některého z kandidá-
tů rozhodne až poté, co budou známa všechna jména. 
Žádost o partnerství CZEDA (sekce PPP) a Acade-
my of Eating Disorders výbor PS podpořil. 

  Na jednání EPA meeting výbor PS nominoval prof. 
Höschla. 

  Na cenu Geneva Prize for Human Rights in Psychi-
atry nebude výbor PS nikoho navrhovat.

 6.  Výbor PS projednal nabídku firmy Meditorial 
ohledně článků z časopisu ČS psychiatrie a rozhodl 
se, že v současné podobě tuto nabídku nepřijme. 

 7. Sjezd PS Špindlerův Mlýn
  Dr. Hollý informoval výbor PS, že příprava pokračuje dle 

plánu, na příští schůzi výboru by se již mělo jednat o kon-
krétní podobě programu. Prof. Papežová zorganizuje 
opět novinářskou cenu, která bude na sjezdu předána.

 8.  Další odborné akce
  Prof. Češková informovala výbor PS, že se v roce 

2015 v Brně uskuteční Česko-slovenský psychiatrický 
sjezd. Bližší informace budou oznámeny na Sjezdu PS 
ve Špindlerově Mlýně.

 9.  Předatestační vzdělávání
  Na webových stránkách bude umístěn seznam povin-

ných předatestačních kurzů, a to v oddílu Vzdělávání.  
 10.  Došlá pošta
  Výbor PS obdržel písemnou rezignaci PhDr. Hellerové na 

funkci předsedkyně Psychoterapeutické sekce PS. Nabídl 
pomoc při organizaci voleb do výboru této sekce, případ-
ný zánik sekce by výbor PS považoval za nešťastný.
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  Na žádost MZ nominoval výbor PS do pracovní skupiny 
pro podporu a ochranu veřejného zdraví dr. Hermana. 

  Asociace dětské a dorostové psychiatrie poslala výbo-
ru PS písemné poděkování za podporu při prosazová-
ní požadavku na osamostatnění oboru Dětská a do-
rostová psychiatrie.

  Stížnost pacientů PO Svitavy na MUDr. Michlovou 
vzal výbor PS na vědomí s tím, že její řešení je v kom-
petenci primáře tohoto oddělení. 

 11.  Finance
  Dr. Rektor seznámil výbor s tím, že celkové vyúčtová-

ní konference v Ostravě dosud není hotové, ale kon-
cert přinesl zisk kolem 45 000 Kč.

 12.  Web společnosti
  Dr. Rektor upozornil, že pravidla inzerce ČPS jsou za-

staralá, proto předložil členům výboru PS návrh na 
jejich změnu.

 1.  Kontrola zápisu z minulého jednání výboru PS – 
zápis byl schválen. Doc. Anders byl pověřen, aby od-
pověděl Agentuře Meditorial, že se Výbor PS rozhodl 
její nabídku na spolupráci při uveřejňování materiálů 
z časopisu Česká a slovenská psychiatrie na internet 
nepřijmout.

 2.  Dr. Hollý informoval výbor PS o jednání s předsta-
viteli Psychoterapeutické společnosti ohledně mož-
ností provádění psychoterapie středními zdravotnic-
kými pracovníky, k definitivní dohodě zatím nedošlo, 
jednání bude pokračovat.

 3.  Dr. Hollý informoval výbor PS o schůzce s 1. náměst-
kem ministra zdravotnictví pro zdravotní služby 
prof. Vymazalem ohledně SRPP. Prof. Vymazal ujis-
til, že činnost poradní skupiny pro SRPP na MZ bude 
pokračovat i nadále a jejím vedoucím bude i nadále 
PhDr. Ivan Duškov. 

 4.  Výbor PS nebude nominovat vlastního kandidáta 
do exekutivy WPA a s podporou některého z kandi-
dátů vyčká až do doby, než bude jasné, kdo všechno se 
o tuto funkci bude ucházet.

 5.  Představitelka firmy Lundbeck MUDr. Rösslerová se-
známila členy výboru PS se záměrem uvést do konce 
roku 2014 do ČR depotní aripiprazol pod názvem 
Abilify Maintena. Bude se jednat o ampulky o síle 
400 mg, aplikované im. 1krát měsíčně. Bude určen 
jen pro pacienty stabilizované na aripiprazolu v table-

  Dr. Rektor připravil návrh na inovaci a profesionali-
zaci webu. Členové výboru si návrhy prostudují a pro-
jednají na příštím jednání.

 13.  Různé
  Výbor PS schválil úhradu účastnického poplatku 

MUDr. Tučkovi za výukový program ohledně tvorby 
úhradové vyhlášky.

 14. Přihlášky nových členů – MUDr. Nina Pushkina, 
Klinika adiktologie, Praha, MUDr. Kateřina Volfová, 
PA Tábor, MUDr. Alexander Varga, PN Horní Beřko-
vice. Všechny přihlášky výbor PS schválil. 

 15. Předsedajícím příští schůze Purkyňovy společnosti 
je prof. Höschl, program zajistí PO Pardubice.

Zapsali MUDr. Možný a paní Holadová
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tách, kteří mají odmítavý postoj k medikaci (negativ-
ní skóre ve škále DAI) a kteří byli již v minulosti ne-
úspěšně léčeni aspoň dvěma různými antipsychotiky, 
z toho jedno je AP 2. generace. Měsíční cena je kolem 
10 000 Kč.

 6.  Výbor PS diskutoval o situaci, která vznikla v důsledku 
toho, že podle úhradové vyhlášky MZ na rok 2014 byla 
do systému hrazení DRG zařazena i psychiatrická 
akutní lůžková péče, navzdory tomu, že to nedopo-
ručil ani výbor PS, ani Národní referenční centrum. 
Nikde v Evropě není psychiatrická lůžková péče hraze-
na podle systému DRG. V důsledku toho, že úředníci 
MZ nerespektovali stanovisko odborné společnosti ani 
NRC, hrozí, že úhrady za akutní lůžkovou psychiatric-
kou péči v roce 2014 budou oproti roku 2013 nižší, což 
ohrožuje existenci psychiatrických oddělení, zvláště 
těch, která nejsou součástí velkých nemocnic, a proto 
nemohou spoléhat na to, že zdravotnické zařízení je-
jich případnou ztrátu uhradí. Bude nezbytné zkrátit 
průměrnou dobu hospitalizace; což u většiny pacien-
tů neumožňuje dostatečně kvalitní léčbu. Hrozí, že již 
tak nedostatečný počet lůžek akutní psychiatrické péče 
v průběhu roku 2014 opět klesne a že pacienti budou 
propouštěni nedoléčení, což negativně ovlivní dlouho-
dobý průběh jejich psychické nemoci. 

 7.  Výbor PS proto pověřil doc. Mohra, aby jménem 
výboru vypracoval odmítavé stanovisko k zařazení 


