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viceprezidenta IACAPAP a  prezidenta Světové federace 
ADHD.

„Michael, as you might learn from other IACAPAP old 
board members, I am not a guy to make much compliments 
but you should be very proud of the meeting that your or-
ganized. The scientific content was great and the program 
was extremely well organized, as I have never seen in any 
previous IACAPAP meeting. Congratulations on the won-
derful work done and I hope that you would incorporate 
your expertise in the IACAPAP as a new vice-president. 
BW, Luis“

Závěrem mi dovolte vyjádřit mé obrovské díky Alici 
Trägerové z agentury C-IN, která byla manažerkou naše-
ho kongresu. Pro svou skvělou práci, profesionalitu, ale 
i laskavost a diplomatičnost získala od výkonného výboru 
IACAPAP zcela zaslouženou přezdívku Wonder Woman. 

Dále děkuji členům vědeckého výboru, především dr. Pa-
vlu Theinerovi za  jeho mimořádně přesnou a  trpělivou 
práci, a také děkuji členům organizačního výboru. V ne-
poslední řadě patří mé poděkování sponzorům, kteří nám 
umožnili kongres uskutečnit a zapojit se tak do práce této 
světově nejvýznamnější pedopsychiatrické organizace. 
Kromě světového renomé a navázané spolupráce přinesl 
kongres psychiatrické společnosti, resp. sekci dětské a do-
rostové psychiatrie významné finanční prostředky, a  to 
i  díky podpoře směrované přímo psychiatrické společ-
nosti. Historicky poprvé máme možnosti sami realizovat 
vzdělávací akce, včetně pozvání zahraničních řečníků, 
podporovat aktivní mladé kolegy v jejich zapojení do lo-
kálních i mezinárodních projektů, vydávat své publikace 
apod. Věřím, že příležitost, kterou nám IACAPAP poskytl, 
jsme využili beze zbytku.

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
Předseda organizačního výboru kongresu IACAPAP 2018

Vice-president IACAPAP
Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP
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xLi. sOUDněPsychiatricKá KOnFerence

3.– 6. 10. 2018, Velké Losiny

Konference pořádaná Sekcemi soudní psychiatrie České 
lékařské společnosti JEP a Slovenské psychiatrické spo-
lečnosti se konala ve dnech 3. až 6. října 2018 ve Velkých 
Losinách v hotelu Diana. Hlavními tématy byly ochranná 
léčba ambulantní a ústavní, reforma psychiatrické péče 
a chystané změny příslušného zákonodárství. Program 
a technické zabezpečení konference zajišťoval výbor české 
sekce (I. Žukov, D. Kertészová, P. Harsa), D. Domluvilo-
vá a I. Ředinová – za výborné zvládnutí celé organizace 
a výběr krásného místa patří všem jmenovaným vřelý 
dík. Konferenci navštívilo 76 účastníků, kteří přednesli 19 
referátů sledovaných s velkou pozorností. Z jednotlivých 
příspěvků lze uvést ve zkratce hlavní body:

Předseda Soudně psychiatrické sekce doc.  Žukov in-
formoval o obtížích nově vznikajícího zákona o znalcích, 
kteří by mohli být sankcionováni likvidačními pokuta-
mi. V  odborném sdělení referoval o  auditu, kterým byl 
pověřen při revizi znaleckého posudku zabývajícího se 
diagnostikováním patického afektu. V  souladu s  míně-
ním posluchačstva kriticky zhodnotil původní znalecký 

posudek, jehož autor nedostatečně respektoval poznatky 
obecné psychopatologie.

P. Harsa se spoluautory se věnoval významu soudnězna-
leckých posudků zpracovaných ústavy. Upozornil na sku-
tečnost, že řada znaleckých ústavů se dala vypsat ze sezna-
mu znaleckých ústavů pro příliš velkou zátěž pracovníků 
ústavů, kteří jsou za svoji práci nedostatečně honorováni.

J. Pavlát se zaměřil na význam poruchy osobnosti v ro-
dičovských sporech, doporučuje kategorické vyjadřová-
ní znalců, které by omezilo často neúnosné protahování 
soudního řízení.

J. Švarc zaujal kritické stanovisko k požadavku soudu, 
aby se psychiatr vyjádřil k  momentálnímu psychickému 
stavu řidiče v době zadržení pro požití alkoholu. Uvedl mj. 
dávky psychotropních látek (kanabis, pervitin) odpovída-
jící jednomu promile hladiny alkoholu v krvi. Znalec psy-
chiatr může konstatovat pouze hladinu psychoaktivní lát-
ky, ke klinickému stavu nemá dostatek objektivních údajů.

P.  Navrátil informoval o  situaci v  podávání znalec-
kých posudků týkajících se nemajetkové újmy na zdraví. 
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Kompetentních pro toto posuzování je v ČR pouze sedm 
znalců, aktivní jsou jen tři. Účtované znalečné bývá vyso-
ké, někdy hodnocení provádějí i nepsychiatři.

E. Žigová referovala o objektivních parametrech, které 
je možno použít při zvažování změny ochranného léčení 
ústavního na ambulantní.

S. Sedláček zdůraznil vliv premorbidní osobnosti 
na  rozvoj duševní nemoci a  na  páchání trestné činnosti 
včetně její motivace.

T. Szymanská přednesla zajímavý případ izolovaného 
paranoidního bludu vedoucího k obviňování úřednic spo-
řitelny z tunelování.

Významu poruchy osobnosti při výkonu ochranného 
ústavního sexuologického léčení se věnoval J. Švarc.

P.  Pavlovský referoval o  několika případech napadení 
platnosti závěti, když psychický stav již zemřelého zůstavi-
tele lze posoudit jen na základě soudem poskytnuté doku-
mentace – znalec nemůže hodnotit věrohodnost jednotli-
vých svědeckých výpovědí, nutné je jen konstatovat jejich 
existenci a případně se vyjádřit alternativně.

J. Pokora kriticky hodnotil nadužívání i  zneužívání 
ochranného protialkoholního léčení, které je někdy ne-
vhodně indikováno. Musí jít o jasnou závislost na alkoho-
lu a jedinec se musí chtít léčit. Ochranné léčení není trest.

O obtížích a úspěších psychoterapie v průběhu ochran-
ného léčení referovala D. Bakešová.

J. Albrecht podal názorný přehled depotních antipsy-
chotik, která mají široké použití při ochranné psychiatric-
ké léčbě.

A. Franek referoval o  zajímavém případu znásilnění, 
kdy oběť požila jednu tabletu Hypnogenu a malé množ-
ství alkoholu.

Podobně Z. Kalvach uvedl kazuistiku znásilnění je-
dincem s  bohatou psychopatologií v  osobní i  rodinné 
anamnéze a  v  daném případu zpochybnil diagnózu se-
xuální deviace.

J. Švarc přednesl přehled statistických údajů o ochran-
ném léčení v ČR.

Program uzavřel P.  Navrátil exkurzí do  historie psy-
chiatrické léčby s  videoukázkou lobotomie, která zjevně 
zapůsobila na emoce posluchačů.

V  závěrečném slovu doc.  Žukov kladně zhodnotil 
průběh konference a  mj. potěšil účastníky sdělením, že 
se nadějně scházejí finanční prostředky na obnovení tra-
dice vydávání sborníků v písemné podobě. Ocenil účast 
slovenských kolegů, za které poděkovala prim. E. Žigová, 
která pozvala přítomné na příští konferenci, jež se bude 
za rok konat ve Slovenské republice.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

milí čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,
objevili jsme na serveru Neviditelný pes příspěvek od pana Petra Anderleho, týkající se profesora Heverocha. Autor byl tak 
nesmírně laskavý, že umožnil jeho otištění i v našem časopise. V textu je i zmínka o založení Purkyňovy společnosti pro 
studium duše a nervstva v roce 1919, což znamená, že nás příští rok čeká oslava 100. výročí společnosti, na kterou dnes 
navazuje právě Psychiatrická společnost ČLS JEP.

Věříme, že Vás krátký historický exkurz zaujme a potěší na duši tak jako nás. 
Vaše redakce

z historie

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat ne-
lze, protože již zapomenuti jsou a nejsou ani vzpomínáni. 
A přitom naše země má ve své historii mnoho osobnos-
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tí, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. 
Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na pře-
skáčku. 


