
Zápis schůze výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP ze dne 5.6.2013  

 

1. Kontrola zápisu  

- Prof. Papežová předá dopis k podpoře linky psychologické pomoci 

- dvě odpovědi na stížnosti vypracoval prim. Možný  

- Výbor vzal na vědomí dopis MZ, ve kterém je konstatováno, že nedošlo k omezení lázeňské péče pro 

psychiatrické pacienty. Dr. Vaněk uveřejní na stránkách společnosti odkaz na článek prim. Novotného 

v časopise Č+S Psychiatrie 5/2012, týkající se postupu při vyplňování žádostí na lázeňskou péči a přidá vlastní 

komentář 

-  provedena kontrola údajů v adresáři členů výboru PS  

- nasazování léků v lůžkových zařízeních s ohledem na indikační omezení - v zájmu lepší spolupráce mezi  

ambulancemi a lůžkovými zařízeními. MUDr. Možný napíše upozornění na tento problém a rozešle ředitelům 

psychiatrických léčeben a primářům psychiatrických oddělení 

- článek od prof.Höschla ohledně nákladů na léčbu jednotlivých onemocnění mozku, rozeslal e-mailem všem 

členům výboru 

2.  Problematika pedopsychiatrie - řed. MUDr. Hodková, MUDr. Matýs a doc. Paclt informovali o jednání na MZ 

ohledně uznání samostatného oboru pedopsychiatrie. Žádají, aby Výbor PS podpořil jejich stanovisko v těchto 

bodech – 1) uznání pedopsychiatrie jako samostatného lékařského oboru; 2) Zlepšení financování 

pedopsychiatrických lůžek, aby nebyla ztrátová; 3) Zařazení dětí do 15 let na pedopsychiatrických odděleních 

automaticky do kategorie 5. Výbor se shodl na podpoře všech bodů, ale bylo zdůrazněno, že by specializace 

měla vycházet ze společného psychiatrického kmene a vzdělávací programy by měly zajistit vzájemnou 

průchodnost v rámci specializace obou oborů.  

3. Standardy akutních psychiatrických lůžek – Prim. Tuček referoval o činnosti Národního referenčního centra ve 

vztahu k systému hodnocení DRG u psychiatrických diagnóz.  

 Dále podal zprávu o výběrovém řízení na akutní lůžka v PL Bílá Voda v březnu 2013. V následné debatě bylo 

konstatováno, že výbor PS by měl hájit kvalitu poskytování akutní psychiatrické péče, aby jednotlivé kraje byly 

tlačeny ke zlepšení podmínek poskytování této péče, včetně časové dostupnost. Výbor by měl aktivně 

upozorňovat MZ i zdravotní pojišťovny na nedostatky v této oblasti a žádat nápravu. 

        Výběrového řízení na MZ ohledně akutní péče v PL Kroměříž, 12.6.2013 se za Výbor ČPS zúčastní prim. 

Tuček. 

4. Čestné členství  ČPS – přišel návrh na udělení prof. MUDr. Žourkové, všichni členové Výboru návrh schválili. 

5. Web společnosti – prim. Rektor  navrhl, aby každý člen Výboru ČPS a Revizní komise ČPS měl odpovědnost za 

určitou část webu. Návrh s konkrétními jmény byl schválen>  

6. Projednána účast členů revizní komise PS na odborných akcích pořádaných PS.  

7. Doporučené postupy -  MUDr. Uhlíková sdělila výbor informovala o přípravě Doporučených postupů, které 

budou prezentovány na konferenci v Ostravě. 

8. Reforma péče o duševní zdraví – proběhla diskuse o potřebě pružných informací o reformě pro výbor 

společnosti. Bude osloveno MZd, aby byl jmenován oficiální komunikátor mezi výborem PS a MZd, který se 

bude účastnit zasedání Výboru PS. 

9.  Anotace odborných kongresů – jmenování komise, která bude posuzovat umístění anotací odborných akcí na 

web společnosti. 

10. Placení členských příspěvků do EPA a WPA – nahlášení počtu členů PS.   

11. Sekce ČPS – Sekce pro hypnózu oznámila změny ve vedení sekce po volbách, Výbor ČPS vzal na vědomí. 

12. Léková politika (Actavis) – Doc. Anders  informoval o tom, že Evropská léková komise chystá dokazování 

původu substancí pro výrobu léků. Dále informoval, že praktičtí lékaři žádali o  uvolnění preskripce 

mirtazapinu a venlafaxinu, byl schválen jen mirtazapin. Námitka Actavisu oproti snížení úhrady Zotepinu 

přišla pozdě, takže se s touto žádostí nedá nic dělat. Astra Zeneca přestává dotovat Seroquel Prolong, takže 

jeho cena se zvýší. Alternativou je Quetiapin retard Teva. 

13. Telefonická konference výboru EPA - zúčastnil se jí prof. Höschl,.   

14. Granty na cesty na konference v zahraničí  - schválení  konkrétní úhrady za účast MUDr. Bartečka na 

kongresu v Japonsku v rámci Ceny výboru PS.   

15. Změna vyhlášky ohledně způsobilosti k řízení motorových vozidel – bude řešit sekce návykových nemocí. 



16. Výkon psychoterapie v adiktologii – Výbor PS se připojí k Psychoterapeutické společnosti a AKP s protestem 

vůči schválení nových výkonů „adiktologická terapie“ (individuální, skupinová a rodinná), které své náplni 

odpovídají psychoterapii. Má je provádět adiktolog (i bakalář nebo zdravotní sestra s kursem) bez výcviku 

v psychoterapii. 

17. Vyjádření ministra spravedlnosti k neoznámení trestného činu – Výboru ČPS přišel dopis od ministra 

Blažka se zdůvodněním proč nebude udělena výjimka pro psychiatry ohledně sdělování trestných činů, s nimiž 

se jim svěřili jejich pacienti, a že trvá povinnost trestný čin hlásit..  

20. Vyúčtování konference WPA 2012 – dodal prof. Raboch. 

21. Přihlášky nových členů – schváleny všechny žádosti o členství. MUDr. Marika Vondráková, PO Pardubice, 

MUDr. Jakub Dehner, PL Opava, MUDr. Jana Peichlová, PO Slaný, PhDr. Bučková Milena, Psych. amb. 

Praha 10. 

22. Organizace Purkyňových schůzí – MUDr. Hollý upozornil, že je na nich malá účast, vyzval členy Výboru 

ČPS, aby přemýšleli, jak je zatraktivnit.  


