
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 6. května 2015

Dr.  Hollý  informoval  výbor,  že  před  příštím  jednání  výboru  PS  proběhne  dne  27.5.2015  ve 
Svitavách  jednání  se  zástupcem  Nejvyššího  soudu  Brno  ohledně  postupu  při  posuzování 
psychické újmy.
Zápis z minulého jednání výboru PS byl schválen.

Dr. Hollý informoval  výbor o svém jednání s představiteli  VZP ohledně problémů s uzavíráním 
smluv na proplácení výkonů zvýšené lůžkové psychiatrické péče, akutní lůžkové psychiatrické 
péče v psychiatrických nemocnicích, fototerapie a dalších výkonů, které jsou součástí Seznamu 
zdravotních výkonů VZP. Další schůzka představitelů PS s představiteli VZP je plánována ve 
druhém polovině května.

Výbor schválil návrh Dr. Hermana, aby byli představitelé VZP na plánované schůzce upozorněni, 
že zatímco počet psychiatrických ambulancí se v posledních několika letech nezvyšuje, poptávka 
po ambulantních psychiatrických službách výrazně roste, čekací doby na psychiatrické vyšetření 
se tím výrazně prodlužují a také již několik let roste míra sebevražednosti. Představitelé PS by 
měli požádat představitele VZP o vyjádření, jakým způsobem hodlají tento problém v budoucnu 
řešit.

Dr. Hollý informoval výbor PS o svém jednání s Dr. Podhrázským, vedoucím odoboru vzdělávání 
MZ ohledně připravovaných změn zákona č. 95/2004 o postgraduálním vzdělávání lékařů. MZ 
usiluje o to, aby bylo postgraduální vzdělávání lékařů kratší a a jednodušší, takže např. v oboru 
psychiatrie by mělo trvat jen 4 roky. Věnovali se také problematice postgraduálního vzdělávání v 
oboru pedopsychiatrie, kde PS usiluje o to, aby postgraduální příprava byla zkrácena na 5 let.

Doc. Anders seznámil výbor PS s novým antidepresivem Brintellix (vortioxetin) firmy Lundbeck, 
které by mělo být uvedeno na trh v ČR od ledna 2016. 

Výbor PS podpořil snahu doc. Anderse o uspořádání schůzky, na které by představitelé zdravotních 
pojišťoven,  Ministerstva  zdravotnictví,  SUKLu  a  PS  jednali  o  zjednodušení  preskripce 
atypických  depotních  antipsychotik  pro  pacienty  psychiatrických  ambulancí  a  o  schválení 
přípravku Loxapin, určeného ke zvládání stavů akutního neklidu u psychotických pacientů.

Doc. Anders informoval výbor PS o svém jednání s doc. Duškem, ředitelem ÚZIS, o zjednodušení 
dotazníku  hlášení  pro  Národní  registr  léčených  uživatelů  drog  a  o  zkvalitnění  systému 
elektronického hlášení údajů o pacientech z psychiatrických ambulancí. 

Prof. Raboch informoval výbor PS o jednání předsednictva ČLS. Navrhl, aby se PS prezentovala na 
tiskové konferenci ČLS a aby bylo jedno číslo časopisu ČLS,  které začne od roku 2016 vycházet 
v elektronické podobě, věnováno problematice psychiatrie. Výbor PS tento návrh schválil.

Ing.  Kamarádová  ze  společnosti  Guarant  informovala  výbor  PS,  že  dosud  nejsou  zajištěni 
přednášející na všechny regionální semináře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, které 
proběhnou 3.10.2015 a budou věnovány problematice  psychiatrie  a spolupráce  ambulantních 
psychiatrů a všeobecných lékařů. Pošle členům výboru PS informaci o tom, který seminář není 
dosud obsazen. Zároveň písemně osloví představitele místních psychiatrických zařízení s žádostí 
o účast na těchto seminářích. 

Dr.  Hollý připomněl,  že příští  jednání  výboru PS se bude konat  již  27.5.2015 od 13 hodin ve 
Svitavách, kde bude dopoledne slavnostně uvedeno do provozu nově vybudované psychiatrické 
oddělení a od 10 hodin proběhne odborný seminář. 

Dr.  Rektor  informoval  členy výboru PS o jednání  s představiteli  nakladatelství  Galén o úpravě 
smlouvy ohledně vydávání časopisu ČaS Psychiatrie. Výbor PS vzal informace na vědomí s tím, 
že jednání bude pokračovat a o konečné podobě smlouvy se teprve rozhodne. 



Výbor PS se rozhodl, že podpoří stanovisko pedopsychiatrické sekce PS, podle něhož je diagnostika 
ADHD  a  předepisování  léku  atomoxetin  (Strattera)  vyhrazena  pouze  lékařům  s atestací 
z psychiatrie a pedopsychiatrie. Pověřil doc. Anderse, aby toto stanovisko vypracoval písemně a 
poslal jménem PS na SÚKL.

Výbor PS souhlasil s nabídkou na snížení účastnického poplatku ze 410 Euro na 180 Euro pro členy 
ČPS na konferenci International mood and anxiety disorders, která se uskuteční v listopadu 2015 
v Praze, s tím, že informace o této konferenci  s odkazem na stránky s programem konference 
bude přidána na webové stránky PS a do Zpravodaje. 

Výbor  PS  zamítl  žádost  psychofarmakologické  sekce  PS  o  proplácení  cestovních  nákladů  na 
odborné akce, pořádané touto sekcí.

Dr.  Herman informoval  výbor PS o požadavku,  který  zazněl  na konferenci  praktických lékařů, 
podle něhož mají praktičtí lékaři nárok na tom, aby jim byla poslána zpráva o výsledku vyšetření 
jejich pacienta jiným lékařem, bez ohledu na to, jestli s tím pacient nesouhlasí. Podle současného 
zákona není souhlas pacienta se zasláním zprávy o vyšetření praktickému lékaři nutný. 

Výbor PS pověřil  Dr. Hermana,  aby ve spolupráci  s Dr. S. Papežovou z MZ vytvořili  materiál 
ohledně  těch  činností  psychiatrických  ambulancí,  které  by  mohly  být  hrazeny  z  fodnů  EU, 
určený pro ředitele Odboru Evropských fondů MZ ČR Dr. Bodnára. 

Výbor pověřil  Dr.  Hollého,  aby na svém jednání  s  představiteli  VZP zjistil,  proč není  ochotna 
uzavírat s psychiatrickými lůžkovými zařízeními smlouvy na poskytování OD 00085 “Zvýšená 
psychiatrická péče”.

Prof. Höschl a Dr. Hollý informovali členy výboru PS, že se ve dnech 9. a 10.6.2015 uskuteční 
v Praze  mezinárodní  seminář  “Lidská  práva  a  duševní  onemocnění“  pod  záštitou  premiéra 
Sobotky, ministra Dienstbiera a MZ ČR. První den se bude konat v v Lichtenštejnském paláci, 
druhý den v NÚDZ Klecany. Výbor PS souhlasil, že nad touto akcí převezme záštitu.

Ing.  Kamarádová ze společnosti  Guarant  informovala  členy výboru PS o úspěšném testu voleb 
formou  elektronického  hlasování,  výsledky  jsou  k dispozici  okamžitě  po  ukončení  možnosti 
hlasovat.  Problémem je pouze to,  jak zajistit  možnost  hlasovat  těm členům PS, kteří  nemají 
emailovou  adresu.  Výbor PS pověřil  Dr.  Rektora,  aby doplnil  Volební  řád  PS o  postup  při 
elektronické podobě voleb a předložil jej výboru PS ke schválení. 

Dr.  Hollý  informoval  výbor  PS  o  průběhu  příprav  Česko-slovenského  psychiatrického  sjezdu 
v Brně v říjnu 2015 a Sjezdu české psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně v červnu 
2016. 

Dr. Rektor prezentoval členům výboru PS návrh nové grafické podoby webových stránek PS, které 
umožní lepší orientaci a lepší ovládání. Výbor PS vyjádřil  návrhem souhlas.

Dr.  Hollý  informoval  výbor  PS o  dodatku  smlouvy se  společností  Green Doors,  v  souladu  se 
stanoviskem výboru PS z minulého jednání.

Výbor PS souhlasil s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000 Kč na účast 2 lékařek na EFPT foru 
v Portu, Portugalsko, za podmínky, že napíšou o cestě zprávu pro časopis ČaS psychiatrie.

Výbor PS pověřil Dr. Možného, aby odpověděl na stížnost M. Nováka na psycholožku Mgr. A. 
Hrouzkovou.

Novými  členy  PS  se  stali  Mgr.  Ondřej  Sklenář,  Adiktologická  ambulance  Beroun,  a  MUDr. 
Kataryna Konderla, Psychiatrická ambulance Bohumín.

Předsedajícím příští schůze Purkyňovy společnosti dne 3.6.2015 bude Dr. Možný.

Zapsali Dr. Možný a paní Holadová.


