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ZPráva o volbách

Volby do výboru Sekce mladých psychiatrů proběhly 
elektronicky v termínu 1.–17. 4. 2017. Celkem hlasovalo 
15 členů, tj. 45,5 % z celkových 33 ověřených členů sekce.

Do  výboru pro období 05/2017–05/2021  byli k  datu 
17. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených kandidátů 
(abecedně – MUDr. Mareš Tadeáš, MUDr. Trančík Pavel, 
MUDr.  Trdlová Lenka). Čtyři navržení se kandidatury 
vzdali. Předsedou výboru byl zvolen MUDr. Trančík Pavel.

Volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběh-
ly korespondenčně v termínu 24. 3.–14. 4. 2017. Celkem 
hlasovalo 26 členů, tj. 96,3 % z  celkových 27 ověřených 
členů sekce.

Do  výboru pro období 05/2017–05/2021  byli k  datu 
14. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 6 navržených kandidá-

tů (abecedně – PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA; 
MUDr. Dana Kertészová; doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.). 
Předsedou výboru byl zvolen doc.  MUDr.  Ilja Žukov, 
CSc.

Volby do  výboru Sekce pro hypnózu proběhly elek-
tronicky v  termínu 1.–21. 5. 2017. Celkem hlasovalo 
19  členů, tj. 59,4 % z  celkových 32 ověřených členů sek-
ce. Do výboru pro období 06/2017–06/2021 bylo k datu 
21. 5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidá-
tů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Len-
ka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, 
Ph.D., MUDr.  Matuška František, PhDr.  Pečená Marie, 
PhDr.  Unger David, Mgr.  Víchová Veronika). Předseda 
výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

Oprava
V minulém čísle našeho časopisu byl zveřejněn článek „JOHANN WOLFGANG von GOETHE (1749–1832): Psy-
chiatrický pohled na světoznámou báseň ERLKÖNIG z roku 1782“. Poněvadž nedopatřením nebylo uvedeno 
jméno autora, sdělujeme tímto čtenářům, že autorem článku je George O. Krizek, M.D., čechoamerický psychiatr 
žijící ve Washingtonu, D.C. Za chybu se autorovi i čtenářům omlouváme.
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Nové důkazy naznačují zahrnutí infekce Toxoplasma gon-
dii (T. gondii) do psychotických a afektivních poruch.

V  této zprávě italští autoři z univerzitních a výzkum-
ných pracovišť (Pisa, Ferrara, Trieste) popisují případ 

mladé ženy z  Brazílie postižené rekurentní oční toxo-
plasmózou. Objevila se u  ní manická epizoda s  psycho-
tickými rysy v souvislosti s dg. Bipolární porucha (BD – 
Bipolar Disorder), typ I. Autoři pozorovali vztah mezi 
očními projevy a klinickým průběhem BD potvrzený mo-
lekulárními analýzami i  vysokou hladinou specifických 
IgG protilátek proti T. gondii.

Tato kazuistika je první, která prokazuje přítomnost 
cirkulující parazitární DNA v  čase výskytu psychiatric-
kých příznaků, a tedy poskytuje další podporu pro mož-
nou roli parazita v patogenezi některých případů BD.
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