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Z jednání výboru Psychiatrické sPolečnosti čls jeP

dne 6. listopadu 2019

 1.  Prof. Mohr provedl kontrolu zápisu z říjnového jedná-
ní výboru PS. Konstatoval, že členové výboru zadané 
úkoly splnili. Problematiku vzdělávání lékařů v psy-
choterapii na Ministerstvu zdravotnictví řeší. Předse-
dové odborných sekcí PS budou písemně vyzváni, aby 
připravili program sympozií o novinkách ve své odbor-
né oblasti na sjezd PS v Mikulově v červnu 2020.

 2. Dr. Papežová informovala výbor PS, že vznikla Rada 
vlády pro duševní zdraví.

Návrh Národního akčního plánu duševního zdraví 
(NAPDZ) byl odeslán do připomínkového řízení, jeho 
schválení se předpokládá na přelomu roku 2019/2020.

Výkonný výbor reformy psychiatrie MZ schválil 
financování zdravotní části CDZ z veřejného zdravot-
ního pojištění, sociální část CDZ bude financována 
z rozpočtu krajů.

Ve dnech 14. až 15. 11. 2019 se v Hradci Králové 
bude konat konference k reformě psychiatrie „Výzvy 
komplexní péče o duševně nemocné“.

Byl schválen výkon pro otevřený pracovní stacio-
nář, od 1. 11. 2019 by měl být v číselníku VZP.

V platnost vešla úhradová vyhláška 2020, ve které 
jsou navýšeny platby za lůžkoden, ale stanovena re-
gresní platba pro následnou lůžkovou péči u pacientů 
s hospitalizací delší než 120 dnů.

Akutní psychiatrická oddělení dostanou bonifikaci 
1000 Kč za vyšetření a převzetí pacienta, kterého při-
veze zdravotnická záchranná služba.

Psychiatrické nemocnice dokončují další ver-
zi svých transformačních plánů, v nichž počítají se 
snížením počtu lůžek následné péče, zřízením lůžek 
akutní péče a provozem CDZ.

Uskutečnil se seminář ohledně výzvy na zřízení 
Ambulance s rozšířenou péčí (ARP), ovšem projekt 
na zřízení ARP musí být podán do konce listopadu 
2019, což je málo času.

Multidisciplinární spolupráce mezi psychiatric-
kými nemocnicemi a sociálními službami se rozvíjí. 
Trvalým problémem při rozvíjení nových služeb pro 
duševně nemocné je nedostatek pracovníků.

 3.  Výbor PS schválil podklady pro MZ k odpovědi na 
dopis primářů pedopsychiatrických oddělení PN, vy-
jadřujících podporu dr. Matýsovi a nesouhlas s jeho 
odstoupením z funkcí v sekci DDP PS a komise pro 
reformu DDP MZ. Konstatoval, že výbor PS ve svém 
stanovisku, uveřejněném na webových stránkách 
PS, nijak nezpochybnil odborné kvality dr. Matýse 
ani jeho zásluhy za rozvoj DDP. Výhrady výboru PS 
se týkaly pouze některých tvrzení Dr. Matýse v jeho 
rozhovoru pro sdělovací prostředky. Dr. Matýs od-

mítl pozvání výboru PS k diskuzi o těchto tvrzeních 
a sám oznámil své odstoupení z funkcí. Pokud s tímto 
jeho rozhodnutím pisatelé dopisu nesouhlasí, musejí 
svůj dopis adresovat dr. Matýsovi, nikoli Ministerstvu 
zdravotnictví.

 4.  Výbor PS pověřil dr. Vaňka, aby zajistil účast zástupce 
ambulantních psychiatrů na jednání pracovní skupiny 
MZ ohledně registračního listu k výkonu ochranného 
léčení, aby tento výkon mohl být zařazen do seznamu 
výkonů v roce 2021.

 5.  Výbor PS schválil nominaci doc. Anderse za psy-
chiatrii a prof. Hrdličky za pedopsychiatrii do Rady 
vlády pro duševní zdraví. Potvrdil své nominace do 
akreditační komise pro vzdělávání.

 6.  Výbor PS vyhověl žádosti dr. Hollého, aby byl ve Zpra-
vodaji PS uveřejněn odkaz na dotazník pro psychiatry 
ohledně pacientů s odlišnou sexuální orientací.

 7.  Výbor PS projednal a schválil návrh dr. Vaňka na 
stanovisko pro Ministerstvo spravedlnosti, že ohled-
ně pokynu nejvyššího státního zástupce ke stavům 
vylučujícím způsobilost vykonávat zaměstnání nebo 
jinou činnost výbor PS nemá zásadních námitek proti 
principu stanovení hodnot návykových látek v krvi, 
určení konkrétních hodnot by ale mělo být náležitě 
podloženo a odůvodněno, např. ve spolupráci s Čes-
kou společností soudního lékařství a soudní toxiko-
logie, nicméně že v indikovaných případech nadále 
považuje za potřebné vypracování znaleckého psychi-
atrického posudku.

 8.  Výbor PS projednal spolupráci s Mgr. Červen-
kou ohledně informací pro sdělovací prostředky. 
Mgr. Červenka navrhl vytvoření plánu témat na 
jednotlivé měsíce roku 2020, v němž jsou uvedeni 
odborníci, kteří se budou danému tématu věnovat. 
Tématem na listopad 2019 je činnost CDZ, výbor PS 
požádá dr. Winklera z NÚDZ, aby se publikace toho-
to tématu ujal.

 9.  Výbor PS projednal návrh dr. Popova na připomenutí 
výročí narození doc. Svetozára Nevoleho (1910–1965) 
v roce 2020 a shodl se, že této významné osobnosti 
československé psychiatrie bude věnováno sympozi-
um na sjezdu PS, v časopise Česká a Slovenská psy-
chiatrie budou otištěny jeho původní články a jeho 
dílu bude věnován program odborné schůze PS.

 10.  Výbor PS projednal návrh prof. Horáčka na zvýšení 
přitažlivosti odborných schůzí PS. Shodl se na tom, 
že program budou tvořit dva bloky, první od 9.30 do 
11.00 hodin, druhý od 11.30 do 13.00 hod. Hlavní 
program by se zaměřil na novinky v oblasti psychi-
atrie a zajišťovala by jej jednotlivá odborná pracoviště, 



strana 299

Čes a slov Psychiat 2019; 115(6): 297–306

druhá část by byla výuková a zahrnovala by přednáš-
ky z farmakoterapie, psychoterapie a dalších oblastí, 
které již zazněly na odborných konferencích.

11.  Výbor PS projednal a schválil motto sjezdu PS v Mi-
kulově „Změny klimatu v psychiatrii“. Dále diskuto-
val o vhodných přednášejících pro úvodní plenární 
přednášku, tématech, která by měla na sjezdu zaznít, 
a výši účastnických poplatků.

12.  Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, 
že projektová kancelář žádá za vypracování projektu 
na rekonstrukci kanceláře PS částku, která přesahuje 
možnosti PS. Bude jednat s představiteli VFN o pro-
jektu rekonstrukce, který bude pro PS finančně únos-
ný.

13.  Výbor PS vzal na vědomí informaci prof. Mohra, že 
napsal zprávu o Česko-slovenském psychiatrickém 
sjezdu pro časopis Psychiatrie, zprávu pro časopis 
Česká a slovenská psychiatrie napsal prof. Kašpá-
rek. Text k 70. narozeninám prof. Höschla napíše 
prof. Horáček.

14. Prof. Horáček navrhl, aby byl pro lékaře v přípravě na 
atestaci sestaven seznam odborné literatury, zahrnují-
cí kolem 30 titulů, které by měl každý atestant přečíst.

15. Prof. Kašpárek upozornil výbor PS, že od 1. 1. 2020 
dojde dle vyhlášky o vzdělávání k rozdělení otázek na 

otázky ke zkoušce po kmeni a otázky pro atestanty, 
znění obou souborů otázek musí vzniknout do ledna 
2020.

16. Prof. Horáček doporučil sledovat při hodnocení 
kvality poskytované zdravotní péče v nemocnicích 
dostupnost konziliární psychiatrické péče na soma-
tických odděleních. Je ochoten zpracovat příslušnou 
metodiku.

17. Dr. Papežová upozornila, že jedním z návrhů k no-
velizaci Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 
je i úplný zákaz používání síťových lůžek. PS by měla 
k tomuto návrhu mít připraveno své stanovisko. Oslo-
ví proto ředitele psychiatrických nemocnic s žádostí 
o vyjádření.

18. Výbor PS schválil členství v PS těchto žadatelů: 
MUDr. Dana Skřontová, Psychiatrie pro děti a dospě-
lé, Opava; MUDr. Marcela Váchová, DPK FN Motol, 
Praha; MUDr. Bc. Jakub Medal, Denní sanatorium 
Horní Palata; MUDr. Miroslav Pastucha, PN Bohnice, 
Praha.

19. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 
4. 12. 2019 od 10 hodin, předsedá prof. MUDr. Pavel 
Mohr, Ph.D.

20. Příští schůze výboru se bude konat 4. 12. 2019 ve 
12 hod. v knihovně PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný

oPustil nás velikán české Psychofarmakologie 
Prof. mudr. jaromír Švestka, drsc.

ze společnosti

Během prázdnin, dne 2. srpna 2019, nás zastihla smutná 
zpráva o úmrtí prof. Jaromíra Švestky, který opustil tento 
svět ve věku nedožitých 82 let.

Za redakční radu České a  slovenské psychiatrie by-
chom rádi vyjádřili upřímnou soustrast rodině našeho 
kolegy a dovolujeme si připomenout tohoto jedinečného 
člověka několika osobními vzpomínkami a fotografiemi.

Profesor Švestka byl nestorem brněnské kliniky. Jak šel 
čas, ubývalo lidí, kteří mu tu mohli říct: „ty, Jaromíre…“, 
ti byli hlavně mimo kliniku. Neměl tu dlouho partnera, se 

kterým by mohl sdílet své odborné i osobní zájmy – snad 
to bylo generační obměnou kliniky. V mladších kolezích 
budil respekt a bavilo ho k tomu přispívat. Rád nám vy-
právěl historky z minulosti kliniky, ze kterých nenápadně 
vyplývalo, že se naše generace vůbec nemůže srovnávat 
s tou jeho. Vzpomínám si, jak mě hned po nástupu na kli-
niku přizval ke zkoušení mediků a já se modlil, aby se mě 
neptal na věci, které chtěl po nich a o kterých jsem neměl 
ani ponětí. Když mi gratuloval po obhajobě mé dizertač-
ní práce, měl tak pobaveně ironický výraz, že jsem měl 
nutkání mu slíbit, že to příště bude lepší…


