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du v říjnu 2019 v Brně nebo v prosinci 2019 na vědec-
ké schůzi PS.

 15. Prim. Tuček vysvětlil, že v somatických oborech platí 
rozlišení na zdravotnická zařízení prvního typu, což 
jsou okresní nemocnice, a druhého typu, což jsou 
specializovaná pracoviště. V oboru psychiatrie toto 
rozlišení zdravotnických zařízení na MZ chybí. 

 16. Prof. Papežová informovala, že se v dokumentech 
o vzdělávání mluví o zařízeních 1. a 2. typu pro celý 
specializační program. Ve specializovaném vzdělává-
ní jsou ambulance i CDZ. Od 1. 7. 2019 bude vzdě-
lávání psychoterapie i farmakoterapie nové, bude se 
provádět pouze na pověřených akreditovaných fakul-
tách a v IPVZ. Pro ty, kdo se přihlásili do vzdělává-
ní dříve (2011), proběhne ještě kurz garantovaný PS 
jako doposud. Kurzy psychoterapie i farmakoterapie 
ve kmeni jsou organizovány odlišně. Ještě není roz-

hodnuto, zda bude po absolvování základního kmene 
písemný test, nebo ústní zkouška. Domluvila se s dět-
skými psychiatry, že budou sdílet psychoterapeutický 
kurz akreditovaný oběma fakultami. Podobně se plá-
nuje sdílet kurz psychofarmakologie mezi fakultami. 
Prim. Rektor sdělil, že se domluvilo konání kurzu 
Podpůrné psychoterapie (40 hodin) a z toho bude 
22 hodin do kmene.

 17. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. Gri-
busová, PN Kroměříž; MUDr. Skalová, SPS Břehová; 
MUDr. Jakub Dehner, PN Opava.

 18. Příští schůze výboru PS se bude konat 6. 2. 2019 
ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

 19. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 6. 2. 
2019, předsedá prim. MUDr. Rektor.

Zapsala Lenka Knesplová.

Z jednání výboru Psychiatrické sPolečnosti čls jeP

dne 6. února 2019

 1. Prof. Mohr zkontroloval zápis z minulého výboru. 
Výbor byl informován o stažení některých žádos-
tí o nová CDZ, jde pravděpodobně o 4 subjekty. 
Dr. Hollý sdělil členům výboru, že personální kritéria 
CDZ jsou problémem pro naplnění požadavků MZ. 
Výbor se shoduje na tom, že zajištění kontinuity je 
důležitý aspekt. 

 2. Dr. Tuček informoval o otevření nového psychiatric-
kého odd. v nemocnici v Českých Budějovicích dne 
11. 3. 2019.

 3. Dr. Hollý informoval, že výbor sexuologické společ-
nosti zasedne 7. 2. 2019, bude jednat o akreditační 
komisi. Projednají počet členů v akreditační komisi. 
PS podle toho bude dále jednat.

 4. Výrobce bupropionu nemá jistotu, že jej bude dále do-
dávat na trh v ČR. Další informace zjistí doc. Anders. 

 5. Výbor PS projednal současný stav přípravy k atestaci. 
V současné době existují tři různé programy atestač-
ní přípravy. PS bude pokračovat v kurzech psychote-
rapeutického minima tak jako dosud pro účastníky, 
kteří jsou zapsáni do příslušného atestačního roku. PS 
bude garantovat i ty kurzy, které budou vznikat pod 
hlavičkami univerzit. 

 6. Dr. Hollý informoval o přípravách spuštění nových 
služeb psychiatrické péče – forenzní tým, tým pro 
dětskou a dorostovou psychiatrii, adiktologický tým. 
Informoval také o personálních změnách – výměně 
manažerů v oblasti projektů. Doc. Anders informo-
val o akutních lůžkách psychiatrických oddělení vše- 
obecných nemocnic. 

 7. Dr. S. Papežová byla na jednání s krajskými zástup-
ci, kterým bylo prezentováno, v jakém počtu a kde 
jsou umístěni pacienti s duševním onemocněním, jak 
dlouho jsou hospitalizováni a jaké jsou jejich potře-
by. Dále informuje o doplnění seznamu zdravotních 
výkonů o tyto výkony: 35119 – Konzultace psychiatra 
nebo klinického psychologa s pracovníky multidisci-
plinárního týmu; 35121 – Rodinná psychoedukace; 
35816 – Zhodnocení psychického stavu psychiatric-
kou sestrou; 35817 – Skupinové podpůrné terapeutic-
ké aktivity.

Také je snaha pracovní skupiny pro seznam zdra-
votních výkonů zařadit výkon Návštěva psychiatra, 
psychologa ve vlastním sociálním prostředí a ve spo-
lupráci s ČAS výkon Sledování pacienta po terapeu-
tické intervenci.
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 8. Prof. Papežová informovala o přípravě konceptu 
vzdělávání v psychoterapii Pracovní skupinou pro 
vzdělávání v rámci reformy na MZ.

 9. Do voleb PS byly získány souhlasy od všech kandidá-
tů. Od 1. 2. 2019 přišlo heslo k přístupu na kandidát-
ní listinu na webu, od tohoto data je také listina zve-
řejněná v uzavřené sekci. Byla tedy spuštěna volební 
kampaň. Do konce února by měly proběhnout testo-
vací volby. Dne 15. 3. 2019 budou spuštěny volby PS. 
V březnovém zpravodaji PS bude uveřejněna výzva 
pro členy, kteří nechtějí volit elektronickým způso-
bem, aby si zažádali o umožnění voleb korespondenč-
ní formou.

 10. Byla vypsána Kuffnerova cena a stanovena hodnoticí 
komise ve složení prof. Raboch, dr. Hollý a doc. An-
ders. Vyhlášení by proběhlo v rámci 18. česko-sloven-
ské psychiatrické konference v Brně.

 11. V květnu bude společné zasedání nového a starého 
výboru PS v úterý 14. 5. 2019 od 10 hod. Od 13 hod 
se bude konat vědecká schůze, zaměřená na 100leté 
výročí založení Purkyňovy společnosti pro studium 
duše a nervstva.

 12. Výbor odsouhlasil smluvní vztah se společností 
OAKS Consulting s.r.o., která by pro PS vypracováva-
la datové analýzy, jednotlivé zakázky se budou objed-
návat podle potřeby.

 13. Dr. Vaněk sdělil, že Ministerstvo dopravy zvažuje 
podmínit navrácení řidičského průkazu osobám, kte-
ré řídily pod vlivem návykových látek, a to na základě 

lékařského potvrzení o prokázané abstinenci po dobu 
zákazu řízení. MUDr. Vaněk a prim. MUDr. Popov se 
účastní schůzky na ministerstvu. 

 14. Ambulancím, které vykazují jako primární dg. závis-
lost, přišla výstraha, že ji nezadávají do Národního 
registru uživatelů drog, kam by se měl zadávat každý 
pacient. Bude řešeno s Ing. Duškem, ředitelem ÚZIS.

 15. PS podpoří Sexuologickou ambulanci z NÚDZ v pro-
jektu ZOPZ pro nedelikventní parafiliky. Jde o 3,5letý 
projekt k proškolení odborníků a odpilotování tera-
peutického přístupu. 

 16. M. Anders informoval o navýšení členského příspěv-
ku ČLS JEP o 100 Kč na celkem 400 Kč/rok. Navýšení 
bylo přijato na sjezdu ČLS JEP v lednu 2019 s okamži-
tou platností.

 17. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. Petr 
Ustyanovič, Praha, MUDr. Vojtěch Prášil, Praha, 
MUDr. Jonáš Kolibík, Praha, MUDr. Pavla Zvonařo-
vá, Tábor, MUDr. Martin Vojtík, Praha, MUDr. Anna 
Moricová, Praha, MUDr. Jiří Táborský, Olomouc, 
MUDr. Markéta Šmejkalová, Praha, MUDr. Margari-
ta Bergerová, Klecany, MUDr. Linda Kovářová, Opa-
va, MUDr. Světlana Levorová, PK Plzeň, MUDr. Jiří 
Poněšický, EBU, Praha, MUDr. Samuel Ambrož, Os-
trava, MUDr. Iveta Vadlejchová, Chomutov.

 18. Příští schůze výboru se bude konat 6. 3. 2019 
ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

 19. Vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 6. 3. 2019, 
předsedá PhDr. David Vaněk.

Zapsali doc. M. Anders a dr. S. Papežová.

Prof. Mudr. ivo Paclt, csc.,  
slaví sedMdesátiny

řadu výukových seminářů pro postgraduální vzdělávání 
a vede Klinickou konzultační skupinu pro obor dětské 
psychiatrie. Je atestovaným psychiatrem, dětským psy-
chiatrem i psychoterapeutem též s výcvikem v EEG. Od r. 
2003 působí na Subkatedře dětské a dorostové psychiatrie 
IPVZ, od r. 2007 je jejím vedoucím. Dlouhodobě se zásad-
ním způsobem podílí na vzdělávání v tomto oboru a pro-
sadil uznání dětské psychiatrie jako základního medicín-
ského oboru.

K  jeho profesnímu životu patří bohatá publikační 
činnost, která čítá na 200 odborných sdělení včetně ně-
kolika monografií. Ve  své vědecké činnosti se věnoval 
především problematice biochemických markerů dušev-
ních poruch v dětském věku, ale k jeho specializovaným 

Ivo Paclt je celoživotní Pražák a psychiatr věnující se jak 
pacientům, tak pedagogické a vědecké práci. Po gymná-
ziu vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze, 
kde promoval v červnu 1973. Hned po studiích nastoupil 
do PN Bohnice a současně jako odborný asistent na Práv-
nickou fakultu UK, kde se kromě přednášek psychiatrie 
pro studenty práv podílel i na výzkumu detektoru lži. 
V r. 1977 nastoupil na Dětskou psychiatrickou kliniku 
v Motole, kde později jako odborný asistent 2. LF UK 
přednášel dětskou psychiatrii pro studenty a pro psycho-
logy fakultní nemocnice. Od r. 1992 do současnosti pra-
cuje na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2 
jako odborný asistent, docent a od r. 2014 jako profesor. 
Kromě pregraduální výuky dětské psychiatrie organizoval 


