
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 1.4.2015
Výbor  PS  schválil  zápis  z minulého  jednání.  Dr.  Hollý  výbor  PS  informoval,  že  zpracovávání 

a prosazování  nových výkonů psychiatrické  péče  je  ochoten se i  nadále  věnovat  Dr.  Vevera 
ve spolupráci s členem výboru PS Dr. Hermanem, který s tímto pověřením souhlasil.

Dr. Hollý informoval výbor PS, že jednal s představitelem WHO M. Muijenem, který slíbil pomoc 
při  zajištění  účasti  odborníků  na  komunitní  péči  z Velké  Británie  na  seminářích  ohledně 
budování Center duševního zdraví v jednotlivých krajích ČR, které proběhnou na podzim 2015.

Dr. Hollý se setkal s novou předsedkyní Slovenské psychiatrické společnosti MUDr. Izákovou PhD. 
a dohodl s ní, že se představitelé výboru PS ČLS a SPS setkají v říjnu 2015 v průběhu 16. česko-
slovenského sjezdu v Brně.

Přestavitelé PS jednali s představiteli Společnosti pro návykové nemoci a dohodli se, že se budou 
setkávat pravidelně, spolupracovat a vyměňovat si informace.

Dr.  Hollý  informoval  výbor  PS  o  jednání  skupiny  pro  zajištění  financování  činnosti  Center 
duševního zdraví. V současné době probíhá sběr údajů o tom, jaké činnosti se budou v rámci 
fungování CDZ vykazovat. Další schůzka skupiny se uskuteční v dubnu 2015 na MZ.

Dr. Vaněk sestavuje z pověření výboru PS skupinu odborníků pro tvorbu Standardu psychiatrické 
ambulance.  Členy  skupiny  budou  kromě  zástupců  ambulantních  psychiatrů  i  zástupci 
specializovaných ambulancí, zástupci České asociace sester a zástupci komunitní péče. Výbor 
PS  schválil  návrh,  aby  činnost  této  skupiny  byla  organizována  pracovníky  Guarantu  s.r.o., 
v jehož budově se bude moci scházet k jednání.

Výbor PS se dohodl  s předsedou Společnosti  všeobecného lékařství  doc.  Býmou,  že psychiatři, 
určení výborem PS, se zúčastní konferencí praktických lékařů, které proběhnou na podzim 2015 
ve všech krajích ČR, a budou zde mít příspěvky ohledně Strategie reformy psychiatrické péče, 
o regionální  situaci  péče  o  duševně  nemocné,  o  nejčastějších  psychických  poruchách,  jejich 
rozpoznání v rámci praxe praktického lékaře a o spolupráci mezi praktickými lékaři a psychiatry.

Výbor  PS  poté  diskutoval  možné  problémy  v oblasti  spolupráce  mezi  praktickými  lékaři 
a psychiatry, např. ohledně poskytování informací o výsledku psychiatrického vyšetření i proti 
vůli  pacienta  či  při  předávání  pacientů,  jejichž  psychický  stav  se  upravil,  zpět  do  péče 
praktického lékaře. Shodl se na stanovisku, že spolupráce mezi praktickými lékaři a psychiatry je 
nezbytná a že bude proto s představiteli SVL i nadále udržovat kontakty a spolupráci.

Výbor PS pověřil předsedu Dr. Hollého, aby na MZ jednal o problematice nasmlouvávání výkonů 
psychiatrické péče, nově zařazených do Seznamu výkonů, jejichž úhradu však VZP ani většina 
ostatních  zdravotní  pojišťoven  nejsou  ochotny  zařadit  do  nových  smluv  s ambulantními 
a lůžkovými psychiatrickými zařízeními.

Ing.  Kamarádová ze společnosti  Guarant  s.r.o.  informovala výbor PS o systému elektronických 
voleb, který by PS mohla v budoucnu využívat. Tento způsob voleb je finančně výhodnější než 
korespondenční  způsob  voleb,  umožňuje  okamžité  zjištění  výsledku  voleb  a  neklade  takové 
nároky na členy volební komise, kteří nemusejí volební lístky ručně sčítat. Systém je zabezpečen 
proti možnosti opakované volby, každý člen PS by dostal přidělený osobní kód, po jehož zadání 
by mohl provést svou volbu pouze jednou. Problémem zůstává malá část členů PS, kteří neuvedli 
svou emailovou adresu a kteří by museli opět volit korespondenční formou. 

Výbor  PS projednal  návrh  novely  vyhlášky  ohledně  odškodňování  nemocí  z povolání  a  neměl 
k němu připomínky. 

Výbor  PS  pověřil  předsedu  PS  Dr.  Hollého,  aby  vzhledem  ke  změně  na  postu  Ministra 
spravedlnosti a předsedy Nejvyššího soudu opět poslal na tyto instituce nesouhlasné stanovisko 
PS s návrhem, aby míru psychické újmy pro účely soudních jednání stanovovali znalci,  kteří 
nemají  odbornost  psychiatra  a  projdou  pouze  několikadenním  školením,  které  organizuje 
Společnost medicínského práva na komerčním základě.
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Výbor PS projednal  dotaz  z MZ ohledně  dobrovolnosti  antiandrogenní  léčby v průběhu soudně 
nařízené ochranné léčby a pověřil předsedu MUDr. Hollého, aby odpověděl, že antiandrogenní 
léčba je u těchto pacientů v souladu se standardy zdravotní péče a pokud ji pacient odmítá, měl 
by  být  léčen  ve  specializovaném  detenčním  zařízení,  nikoli  na  lůžkovém  psychiatrickém 
oddělení.

Výbor PS se rozhodl, že nebude reagovat na výzvu MPSV k vypracování studie o dopadu reformy 
psychiatrické péče na systém sociálních služeb, protože k tomu nemá kompetence, ani časový 
prostor.

Předseda PS Dr. Hollý informoval výbor PS o závěrečné hodnotící zprávě Evropského výboru pro 
zabránění mučení z její návštěvy v dubnu 2014 v ČR, během které navštívila i psychiatrickou 
nemocnici Kosmonosy a o vyjádření PN Kosmonosy k této zprávě.

Na  žádost  Krajského  úřadu  kraje  Vysočina  pověřil  výbor  PS  Dr.  Možného,  aby  zajistil  účast 
odborníka  z oboru  psychiatrie  v  komisi,  projednávající  stížnost  na  nedostatky  v péči  v LDN 
Počátky.

Výbor PS projednal žádost předsedy České asociace psychoterapeutů PhDr. Matušky o spolupráci 
a souhlasil s osobní schůzkou předsedy PS Dr.Hollého s Dr.Matuškou k vyjasnění si vzájemných 
vztahů a očekávání. 

Doc.  Anders  informoval  výbor  PS  o  svém jednání  s ředitelem ÚZIS  MUDr.  Duškem ohledně 
požadavku na vyplňování hlášení o léčbě všech osob závislých na návykových látkách, včetně 
alkoholu a nikotinu. MUDr. Dušek vyjádřil ochotu jednat o námitkách ze strany PS a netrval na 
nutnosti hlásit i osoby léčené pro závislost na alkoholu a nikotinu.

Výbor PS pověřil Dr.Možného, aby odpověděl na výtky MUDr. Tučka, že výbor PS nedostatečně 
hájí  duševně  nemocné  vůči  volání  po  jejich  větší  restrikci  ze  strany  některých  politiků 
v souvislosti s tragickým incidentem v Uherském Brodě. Výbor PS upozornil, že k této události 
vydal  prohlášení,  které  rozeslal  do sdělovacích  prostředků a které  je  dostupné na webových 
stránkách PS.

Výbor PS pověřil Dr. Hollého a Dr. Možného, aby odpověděli na dotazy prof. Hosáka z PK Hradec 
Králové  ohledně  využívání  služeb  dobrovolníků  v péči  o  duševně  nemocné  v lůžkových 
zařízeních.  

Dr.  Rektor  informoval  výbor  PS  o  připravovaných  změnách  internetových  stránek  PS,  jejichž 
spravováním byla pověřena MUDr. Pilcová. Každý člen výboru dostane na starost určitou oblast 
informací  na těchto stránkách,  bude odpovídat  za jejich aktuálnost  a  bude posílat  příspěvky, 
vhodné k uveřejnění.

Dr. Rektor upozornil výbor PS, že společnost Green Doors, která zajišťuje podávání občerstvení na 
jednání výboru, se stává plátcem DPH, a proto se náklady na toto občerstvení zvýší. Výbor PS 
souhlasil  s pokračováním spolupráce  se společností  Green Doors  a  pověřil  Dr.  Rektora,  aby 
projednal podmínky této spolupráce.

Ing Kamarádová ze společnosti  Guarant informoval výbor PS o přípravě 16. česko-slovenského 
sjezdu  v říjnu  2015  v Brně.  Výbor  PS  pověřil  Dr.  Hermana,  aby  s Dr.  Theinerem,  členem 
organizačního  týmu,  projednal  místo  a  dobu  konání  jednání  Sekce  ambulantních  psychiatrů 
v průběhu sjezdu.

Výbor PS schválil  přihlášky nových členů PS, kterými se stali  MUDr. Markéta Pekárková, PN 
Praha Bohnice; MUDr. Pavla Dudová, PN Opava, MUDr. Jana Ustaníková, PN Opava a  MUDr. 
Michaela Klabusayová, psychiatrická ambulance Brno.

Příští schůzi Purkyňovy společnosti dne 6. května 2015 bude předsedat prof. Papežová

Zapsali Dr. Možný a  paní Holadová
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