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členy týmu budou doc. Stárková (časná diagnostika), 
dr. Thorová (behaviorální intervence) a dr. Matýs (zdra-
votnictví, školství a nároky na příspěvek na péči).

 13. Dr. Možný informoval výbor PS, že ve volbách 
do výboru sekce lůžkové psychiatrie volilo 9 čle-
nů z 21 a do výboru sekce byli zvoleni prim. Šilhán, 
PO Ostrava, prim. Tuček, PO České Budějovice, 
a MUDr. Ustohal, PK Brno. 

 14. Výbor PS probral žádost sekce o hypnózu o umožně-
ní uvolňování svých členů na schůze sekce a o bez-
platnou inzerci svých akcí na stránkách PS. Pověřil 
dr. Rektora, aby písemně odpověděl, že členové výbo-
ru sekce pro hypnózu, kteří pracují v PN Kroměříž, 
budou na jednání sekce uvolňováni, ale bezplatnou 
inzerci pro výdělečné akce a výcviky, pořádané sekcí 
pro hypnózu ani nikým jiným, nelze poskytnout. 

 15. Výbor PS schválil návrh dr. Možného, aby byla odbor-
ná schůze PS v červnu 2018 zrušena, protože se krátce 
před ní bude konat Adiktologická konference v Seči 
a krátce po ní 12. sjezd PS v Mikulově. Schůze výboru 
PS v červnu se bude konat v průběhu 12. sjezdu PS.

 16. Dr. Vaněk informoval výbor PS o dotazu MZ ohledně 
toho, zda výbor PS trvá na svém stanovisku, že osoby 
s tendencí vyvolávat konflikty s autoritami jsou z dr-
žení zbraní pro služební účely vyloučeny jen podmí-
něně, nikoli bezpodmínečně. Výbor PS na svém sta-
novisku setrval, protože termín „osoba vyvolávající 
konflikty s autoritami“ je medicínsky nedefinovaný 
a mohl by být snadno zneužit.

 17. Dr. Možný informoval výbor PS o jednání s předsta-
viteli KVOP dne 5. 12. 2018 ohledně výsledků kontrol 
zaměřených na způsob provádění ochranných léčeb 

(OL) v několika psychiatrických nemocnicích (PN). 
Představitelé PN upozornili, že OL jsou v mnoha pří-
padech ukládány nevhodně, jedincům s asociálními 
rysy, mentálně retardovaným či hluchoněmým, u nichž 
nelze předpokládat, že by byli schopni významu léčby 
porozumět a při léčbě spolupracovat. Dále upozornili 
na dlouhou prodlevu mezi spácháním určitého trest-
ného činu a uložením OL, takže psychický stav pacien-
ta v okamžiku uložení OL již neodpovídá jeho stavu 
v době spáchání trestného činu, a proto ani uložený 
typ OL neodpovídá aktuální potřebě jeho léčby. Při 
rozhodování o přeměně OL z ústavní na ambulantní 
soudy někde nehodnotí jen účelnost a výsledek léčby, 
ale i sociální situaci pacientů a odmítají OL přeměnit 
u pacientů bez sociálního zázemí, takže pobyt těchto 
pacientů v PN je prakticky neukončitelný. Zástupci PN 
se také shodli, že pokud má pacient soudně nařízen 
výkon OL ústavní formou, pak nelze respektovat jeho 
případný nesouhlas s účinnou léčbou, protože účelu 
ochranné léčby by nebylo možno dosáhnout. 

 18. Výbor PS diskutoval možnosti používání placeba 
v rámci psychiatrické léčby a shodl se, že vzhledem 
ke znění zákona č. 372/2011 Sb. nelze použití placeba 
doporučovat.

 19. Výbor PS schválil žádost o členství v PS MUDr. Ka-
síkové, Trutnov; Mgr. Stuchlovi, Plzeň; MUDr. Schei-
delové, Praha; MUDr. Chadimovi, Praha; T. Beránko-
vé DiS., Dobřichovice; T. Klailovi, Brno.

 20. Odborné schůzi PS ČLS JEP 7. února 2018 bude před-
sedat dr. Možný (doc. Anders bude na dovolené). 

 21. Příští schůze Výboru PS se bude konat 3. ledna 2018 
ve 12.00 hod. v knihovně PK VFN Praha.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová

Z jednání výboru Psychiatrické sPolečnosti čls jeP

dne 3. ledna 2018

 1. Výbor PS vyslechl nabídku Mgr. Pávkové na spolu-
práci mezi společností Edumedic, která poskytuje 
odborné postgraduální vzdělávání formou interne-
tových videopřednášek pro lékaře všech odborností, 
a Psychiatrickou společností ČLS JEP. Edumedic na-
bízí psychiatrům možnost získat potřebné kredity ce-
loživotního vzdělávání tak, že po zhlédnutí příslušné 
videopřednášky lékař vyplní kontrolní test, a pokud 
dosáhne požadovaného počtu bodů, může požádat 
o přidělení kreditních bodů. Za 1 kreditní bod za-

platí 80 Kč, většina přednášek je ohodnocena 3 kre-
dity. Tento způsob vzdělávání je výhodný pro lékaře 
či lékařky, kteří nemají možnost cestovat na odborné 
konference, například lékařky na mateřské dovolené. 
Z oboru psychiatrie jsou na portálu Edumedic zatím 
jen tři přednášky, firma by měla zájem o odborníky-
-lektory, kteří budou vytvářet videopřednášky na do-
poručená témata. Lektorům firma Edumedic poskyt-
ne potřebné technické zázemí, umožňující vytvoření 
videopřednášky. Také je ochotna pro PS vytvořit jiné 
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materiály ohledně psychiatrie, například video pro 
studenty lékařských fakult, aby se zvýšil jejich zájem 
o práci v oboru psychiatrie, videa s edukativními 
přednáškami o psychických poruchách pro praktické 
lékaře a další, podle domluvy. 

Výbor PS se v následné diskusi shodl na stanovis-
ku, že nabídka ze strany firmy Edumedic je pro PS za-
jímavá, a pověřil předsedu doc. Anderse, aby s firmou 
dále jednal o konkrétních podmínkách vzájemné 
spolupráce.

 2. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání a kon-
statoval, že členové výboru úkoly zadané na předcho-
zím jednání splnili.

 3. Ing. Lidinská přednesla shrnutí projektů, které v roce 
2017 pro PS zpracovala firma FM Solutions. Jedná 
se o projekt Podpora realizace reformy psychiatrické 
péče (RPP), jehož výstupem bylo vytvoření časového 
plánu realizace RPP, podrobná tematická mapa refor-
my, ustanovení potřebných odborných komisí na MZ 
a jejich obsazení potřebnými pracovníky, vydávání 
brožury Zpravodaj RPP a řada odborných setkání 
a seminářů pro odborníky i pro veřejnost.

Výbor PS firmě FM Solutions a jejím představite-
lům Ing. Vierecklovi a Ing. Lidinské vyslovil podě-
kování za jejich úspěšnou práci při prosazování RPP 
a požádal Ing. Lidinskou o možnost další spolupráce, 
pokud by se v budoucnu ukázala jako potřebná.

 4. Výbor PS projednal návrh Metodického pokynu MZ 
ohledně používání omezovacích prostředků v lůžko-
vých psychiatrických zařízeních. Shodl se, že je třeba 
vždy používat co nejmírnější omezovací prostředek, 
ovšem vždy s ohledem na konkrétní situaci, aby ne-
bylo ohroženo zdraví pacienta ani ošetřujícího per-
sonálu. Po ukončení použití omezovacího prostředku 
by měl lékař s pacientem provést pohovor, v němž 
mu vysvětlí důvody použití omezovacího prostředku. 
Tento rozhovor lékař neprovede, pokud bude pacient 
v důsledku svého psychického stavu neschopen mu 
porozumět, neprovedení rozhovoru však musí písem-
ně zdůvodnit. Intervaly kontrol pacientů umístěných 
v síťovém lůžku a v izolační místnosti doporučil vý-
bor PS sjednotit na 12 hodin. Výraz „agitované cho-
vání“ doporučil výbor nahradit výrazem „chování, 
kterým pacient ohrožuje sebe nebo své okolí“. Výbor 
PS pověřil dr. S. Papežovou, aby toto stanovisko PS 
tlumočila úředníkům MZ.

 5. Dr. Tuček informoval výbor PS, že vznikly nové kódy 
DRG pro rok 2018, jsou zde změny, které nebyly 
s představiteli PS konzultovány. 

Výbor PS pověřil doc. Anderse, aby požádal ředi-
tele ÚZIS doc. Duška o schůzku ohledně DRG pro 
akutní lůžkovou psychiatrickou péči. 

 6. Dr. Protopopová, která nastoupila na MZ jako gestor-
ka projektu Reforma psychiatrické péče po Ing. Lidin-
ské, informovala výbor PS, že bude přednostně prosa-
zovat nastavení podmínek udržitelného financování 
nových služeb, poskytovaných v rámci RPP, včetně 
provozu CDZ, aby tyto služby byly finančně zajištěny 
i poté, co skončí dotace z fondů EU. Proto bude usta-
novena pracovní skupina, v níž budou zástupci VZP, 
Svazu zdravotních pojišťoven, ÚZIS, PS a MZ, která 

bude mít za úkol stanovit mechanismy hrazení této 
péče. Další pracovní skupina na MZ se bude zabývat 
vytvářením budoucích modelů poskytování psychiat-
rické péče, aby fungovala co nejefektivněji. Další pri-
oritní oblastí jsou legislativní změny, které se budou 
týkat postavení multidisciplinárních týmů a terénní 
psychiatrické práce. Dosud není rozhodnuto, zda 
bude potřeba zvláštní zákon o duševním zdraví, nebo 
zda postačí doplnit nová ustanovení do již existujících 
zákonů. Třetí prioritní oblastí je spolupráce s MPSV 
na realizaci RPP. Zástupce MPSV bude jmenován čle-
nem výkonného výboru RPP. Během února či břez-
na 2018 by měla být podepsána „Prováděcí dohoda“ 
o financování RPP, která navazuje na Memorandum 
z roku 2014 a kterou podepíšou představitelé MZ, PS 
a Svazu zdravotních pojišťoven. 

Výbor PS se shodl, že by uvítal, kdyby se dr. Pro-
topopová několikrát ročně zúčastnila jednání výboru 
PS a informovala o novinkách v uskutečňování RPP 
v rámci MZ a MPSV.

 7. Výbor PS projednal problematiku zveřejňování infor-
mací na webových stránkách PS a ve Zpravodaji PS 
a shodl se, že bezúplatně budou zveřejňovány infor-
mace o akcích, které pořádá přímo PS nebo nad kte-
rými PS převzala záštitu, dále informace o činnosti PS 
a jednotlivých sekcí PS. Informační inzeráty o konání 
odborných kurzů a výcviků, které jsou komerčního 
charakteru, budou na stránkách PS zveřejněny za po-
platek. Ceník je dostupný na úvodní straně webu 
PS v článku Pravidla a ceník inzerování. Za přípla-
tek k inzerátu bude informace třikrát zveřejněna 
i ve Zpravodaji PS.

 8. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, 
že konference Léčba v psychiatrii III v Českých Budě-
jovicích v listopadu 2017 se zúčastnilo 267 účastníků, 
konání konference přineslo PS finanční zisk.

Výbor PS rozhodl o přiznání osobní odměny paní 
Knesplové za její práci na přípravě konference nad rá-
mec jejích běžných povinností.

 9. Dr. Rektor informoval výbor PS, že 20. 4. 2018 se bude 
v Přerově konat seminář o reformě PP k 25. výročí 
existence Psychosociálního centra Přerov. Výbor PS 
schválil záštitu PS nad tímto seminářem. Informace 
o semináři v Přerově budou zveřejněny na stránkách 
PS. 

 10. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, 
že z důvodu zastaralosti bylo nutné vyřadit techniku 
ozvučení posluchárny PK FN, vedenou pod č. I 409. 
Výbor PS vyřazení techniky schválil. 

 11. Dr. Tuček informoval výbor PS, že byl zvolen před-
sedou sekce lůžkové psychiatrie, členy výboru sekce 
jsou prim. MUDr. Šilhán a Bc. MUDr. Ustohal. 

 12. Výbor PS schválil členství v PS MUDr. D. Miškovské, 
praktické lékařce z Prahy.

 13. Pravidelné schůzi PS ČLS JEP 7. února 2018 předsedá 
dr. Možný.

 14. Příští schůze výboru PS se bude konat 7. února 2018 
ve 12 hod., povede ji místopředseda PS prof. Mohr, 
protože předseda PS doc. Anders bude mimo Prahu.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


