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Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP dne 4. 9. 2019 

1. Prof. Mohr informoval výbor PS, že Mgr. Chytil ukončil pracovní poměr na Ministerstvu zdravotnictví (MZd), 

bude proto nutné najít jinou osobu, která bude zajišťovat kontakty s tiskem a informovanost o průběhu reformy 

psychiatrické péče. Výbor PS pověřil Prof. Mohra., aby do příštího jednání výboru oslovil několik navržených 

kandidátů na tuto funkci a sdělil, zda jsou ochotni s PS v této oblasti spolupracovat. 

2. Výbor PS diskutoval aktualizaci informací internetových stránek PS a obsah, který by na těchto stránkách měl 

být pravidelně uveřejňován.  

3. MUDr. Papežová informovala výbor PS, že pracovní skupina MZd připravuje metodický pokyn o evidování 

používání omezovacích prostředků, tak, aby všechna lůžková psychiatrická zařízení postupovala shodně 

a informace o četnosti používání těchto prostředků tak byly srovnatelné. Dále informovala, že pracovní skupina 

pro seznam zdravotních výkonů schválila oba nové navrhované výkony pro psychiatrii - návštěva psychiatra ve 

vlastním prostředí tak sledování pacienta po terapeutické intervenci - které budou od roku 2020 v Seznamu 

výkonu ZP. 

4. Prof. Mohr informoval výbor PS, že Svaz zdravotních pojišťoven je ochoten jednat o zvýšení úhrady za péči 

o pacienta v ochranném léčení ambulantním. MUDr. Papežová a MUDr. Popovem připraví upravený 

Registrační list k tomuto výkonu a poté zajistí jeho projednáni v pracovní skupině k Seznamu zdravotních 

výkonů. Schválen by mohl být na rok 2021. 

5. MUDr. Papežová informovala výbor PS, že Národního akční plán duševního zdraví (NAPDZ) vstoupil do 

vnitřního připomínkového řízení a projednává jej odborná rada MZd. Poté proběhne vnější připomínkové řízení 

a do konce roku 2019 by mohl být schválen vládou ČR. 

6. Prof. Mohr sdělil výboru PS, že vytvoření koncepce obsahu odborných schůzí PS dostal za úkol prof. Horáček, 

který ji předloží výboru PS na příští schůzi. 

7. Paní Knesplová informovala výbor PS, že jednala s vedením VFN Praha o rekonstrukci prostor pro kancelář 

sekretariátu PS. V příštích dnech bude kontaktovat projektanty a zjistí celkový rozpočet rekonstrukce, aby 

odpovídal možnostem PS. Rekonstrukce musí proběhnout do konce rou 2019.  

8. Dr. Tuček informoval výbor PS, že poslal připomínky k systému hrazení akutní psychiatrické péče formou 

DRG+ a většina z nich byla přijata. Jednání o tomto systému stále probíhají. 

9. Prof. Kašpárek informoval výbor PS, že program Česko-slovenského psychiatrického sjezdu ve dnech 25. - 

27. 9. 2019 v Brně je již hotový. Abstrakta příspěvků jsou již k dispozici na stránkách sjezdu.  

10. Dr. Papežová informovala výbor PS o průběhu reformy psychiatrické péče. V současné době funguje 17 Center 

duševního zdraví (CDZ), pacientů mají dostatek. Zdravotní pojišťovny díky tomu získávají údaje o tom, jak 

bude nutné péči v CDZ hradit, až přestane být hrazena z fondů EU, a jsou připraveny tyto úhrady převzít. Do 

konce roku 2019 by měla začít fungovat další 4 CDZ. Na konci roku 2019 bude uveřejněna třetí výzva MZd, 

která by měla počet CDZ doplnit do konce roku 2020 na 30. Hlavní problém při zřizování nových CDZ spočívá 

v nedostatku personálu, především lékařů-psychiatrů.  

11. Dr. Pěč informoval výbor PS, že 10. 10. 2019 se v Brně uskuteční pracovní den o dosavadních zkušenostech 

z fungování CDZ, účast přislíbil i ing. Mrázek, ekonom VZP.  

12. Dr. Papežová sdělila, že na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou stále alokovány finanční prostředky na vznik 

denních stacionářů, ambulancí s rozšířenou péčí (ARP), terénních mobilních tým a CDZ. Již vznikla první ARP 

sdružená s denním stacionářem a terénním týmem v Říčanech u Prahy. Upozornila, že psychiatrické sestry 

budou mít v roce 2020 vyšší hodnotu bodu i režie, a mají možnost nasmlouvat nové výkony. Několik 

psychiatrických nemocnici má schváleno poskytování akutní lůžkové péče, zatím se ale poskytuje pouze v PN 

Praha Bohnice. Zde je tato péče zisková. Zřizování dalších akutních lůžkových psychiatrických oddělení brání 

především nedostatek atestovaných lékařů - psychiatrů. Do budoucna jsou připravovány projekty nových 

služeb, jako jsou gerontopsychiatrické týmy, adiktologické týmy, pedopsychiatrické týmy. I zde brání vzniku 

těchto služeb nedostatek personálu.  
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13. Prof. Mohr informoval výbor PS o žádosti Dr. Winkler z NÚDZu o podporu projektu „MAPPER“, který 

výkonný výbor psychiatrické reformy neschválil. Výbor PS se shodl, že podporu projektu Dr. Winklera 

nemůže vyjádřit, protože nemá dostatečné informace, aby jeho kvalitu a přínos mohl posoudit. 

14. Výbor PS diskutoval problematiku atestace z psychoterapie, u níž představitelé psychologů žádají, aby 

probíhala podle pravidel vzdělávání pro lékaře. V září proběhne na toto téma jednání na MZd, kde bude PS 

zastupovat Dr. Hollý. 

15. Výbor PS jednal o žádosti MZd, aby průkazy pro osoby s poruchou autistického spektra byly distribuovány 

společně s časopisem Česká a slovenská psychiatrie, a shodl se, že s tímto požadavkem nesouhlasí. 

16. Výbor PS opět diskutoval problematiku posuzování hladin návykových látek, bránících bezpečnému řízení 

motorových vozidel s ohledem na stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství, v němž je tabulka s hodnotami 

hladin návykových látek v krvi, jejichž překročení znamená trestný čin a nikoli jen přestupek. Poukázal na to, 

že toto stanovisko nebylo konzultováno ani s Psychiatrickou společností, ani se Společností návykových látek 

a pověřil Dr. Tučka, aby se obrátil na představitele Společnosti soudního lékařství (SSL) a požádal jej 

o vypracování společného prohlášení, ve kterém vyzvou Ministerstvo spravedlnosti a NSZ ke společnému 

projednání této problematiky.  

17. Výbor PS diskutoval skutečnost, že sekce Dětské a dorostové psychiatrie vydala stanovisko, že agresivní 

a intoxikované nezletilé jedince může vyšetřit i psychiatr pro dospělé a mohou být hospitalizováni na oddělení 

pro dospělé. Výbor PS se shodl na tom, že jakkoli se s obsahem tohoto stanoviska ztotožňuje, nepovažuje za 

vhodné, aby představitelé jednotlivých sekcí PS vydávali stanoviska bez toho, aby o něm informovali výbor PS 

a nechali si tato stanoviska před jejich zveřejněním schválit. Pověřil předsedu prof. Mohra, aby v tomto smyslu 

informoval předsedy jednotlivých sekcí PS. 

18. Výbor PS diskutoval možné změny ve volebním řádu a shodl, že jeho změnu zatím nedoporučuje. V budoucnu 

bude diskutovat možnost opětovné kandidatury bývalých předsedů PS na tuto funkci. 

19. Výbor PS pověřil sekretářku paní Knesplovou, aby požádala prof. H. Papežovou, zda by byla ochotna 

pokračovat v organizaci udělování Novinářské ceny PS. 

20. Výbor PS diskutoval problematiku uzavírání smluv na organizaci odborných akcí, pořádaných jednotlivými 

sekcemi PS, a shodl se, že je nezbytné, aby představitelé sekcí o těchto smlouvách výbor PS informovali a aby 

výbor PS tyto smlouvy projednal a schválil. Pověřil předsedu prof. Mohra, aby v tomto smyslu informoval 

předsedy jednotlivých sekcí PS. 

21. Prof. Mohr informoval výbor PS, že napsal Dr. Trančíkovi poděkování za organizaci světového kongresu 

EFPT. 

22. Výbor PS schválil přihlášky těchto nových členů PS: MUDr. Barbora Móriová, PK FN Brno, MUDr. Roberta 

Pittnerová, PN Praha-Bohnice; MUDr. Miroslav Novotný, PN Praha- Bohnice; MUDr. Barbora Průchová, PN 

Praha- Bohnice; PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D., NÚDZ Klecany; MUDr. Olga Glaszner, DPN Louny; MUDr. 

Zuzana Špačková, PK FN Brno; MUDr. Zuzana Tkáčová, FN Brno; MUDr. Marie Žežulová, PN Kosmonosy; 

MUDr. Lucie Bundárová, PK FN Olomouc; MUDr. Martina Bučková, PN Opava; MUDr. Tomáš Páleníček, 

NÚDZ Klecany; MUDr. Robert Mužný, PN Bohnice; PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., Národní ústav pro 

autismus z.s., Praha; Mgr. Dominika Šinaľová, Dis.Art, Nevypusť duši z.s., Praha; Bc. Kateřina Dvorská, 

Vazební věznice, Litoměřice. 

23. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 2. 10. 2019 od 10 hod. Předsedá Prof. MUDr. Jiří Horáček. 

24. Příští schůze výboru PS se bude konat 2. 10. 2019 od 12 hod. v knihovně PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. 

Zapsali paní Knesplová, Dr. Možný 


