
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 5. září 2012 
 

 

 Ředitel Bašný dopracuje organizační řád sekcí, které požadují čtyřleté volební období i 

možnost evidovaného i neevidovaného členství. Výbor PS by měl mít k dispozici zápisy 

z jednání výborů sekcí a periodicky aktualizované seznamy členů. 

 Dne 2.10. 2012 proběhne výjezdní zasedání zdravotního výboru Parlamentu ČR v PL 

Beřkovice, zasedání za PS  se zúčastní prof. Raboch, prof. Papežová a řed. Žižka.  

 Prof. Raboch jednal s ředitelem Hofmanem (Mladá fronta) o zorganizování Světového 

dne duševního zdraví, spolupráce bude pokračovat i v příštím roce  

 Dr. Herman upozornil na tendenci pojišťoven rušit kód 35117 zpětně i za 5 let, dále 

upozornil na problematiku vykazování tohoto kódu. Ambulantní psychiatři upozorňují, že 

spolupráce s rodinou je nezbytnou součástí a základem léčby psychiatricky nemocných.  

 Dr. Anders informoval, že dojde k výpadku melperonu; opět se debatuje o úhradách 

dlouhodobě působících injekčních antipsychotik druhé generace, současný trend úhrad 

bude pokračovat, výbor PS na schůzi MZd ČR a SÚKL bude referovat o výhodách těchto 

přípravků pro klinickou praxi  

 Byly odsouhlaseny žádosti o příspěvek na účast na konferenci WPA v Praze, ještě zůstává 

otevřená možnost přijetí dalších žádostí 

 Prof. Raboch informoval o projektu MZd ČR, jehož výstupem bude doporučení pro 

organizaci péče o psychiatrické pacienty.  

 Prof. Češková byla vyzvána k začlenění dalších témat do vodítek psychiatrické péče, které 

odezní na národním sjezdu 2013 v Ostravě, jako např. biologická léčba (EKT), ADHD u 

dospělých. 

 Byla podepsána smlouva mezi PS a ČLS o vydávání časopisu na dobu 10 let, roční 

poplatek byl snížen z 50 na 40 tisíc Kč 

 Prim. Novotný informoval o problematice lázeňské léčby, seznámil výbor PS se změnami 

ke kterým dochází od října 2012 a omezeními čerpání péče pro psychiatrické pacienty, 

lázně je možné předepisovat po hospitalizaci nebo jako alternativa hospitalizace 

 Certifikáty na pracovních schůzích budou k dispozici i po dopoledním i odpoledním 

odborném programu 

 Doc. Vevera se zúčastní  jako zástupce výboru PS sympozia v Senátu ČR 



 Dr. Doubek informoval o 1. části kurzu chronobiologie,  který proběhl ve Š. Mlýně, další 

část kurzu  bude 17. – 18.10.2012 na PK Praha. Plánuje se další konání kurzu, k účasti je 

třeba zakoupení knihy, která je k dispozici u pí Kamarádové (Guarant).  

 Dr. Anders informoval o plánovaném omezení kontaktu lékařů s farmaceutickými 

firmami. Do příští schůze výboru zjistí další informace.  

 Prof. Raboch informoval, že Psychiatrická společnost je řešitelem 2-letého projektu WHO 

týkajícího se struktury psychiatrické péče. 

 Prof. Raboch navrhuje vypsání grantu na zpracování dotazníku pro OECD. S grantem ve 

výši 20000,- Kč výbor souhlasí. Doc. Vevera se ujme vyhotovení  a do listopadové schůze 

předloží výboru PS 

 Volební a jednací řád a Stanovy společnosti byly schváleny ČLS a jsou na webu 

společnosti. Pro volby do příštího výboru PS je třeba zajistit:  

o vytvoření volební komise z předsedů sekcí, komise má 3 členy, budou osloveni 

předsedové sekcí, kteří nebudou kandidovat, zda jsou ochotni v komisi 

pracovat  

o vytvoření interní volební stránky na webu společnosti, která bude přístupná jen 

pro členy PS 

 Prim. Rektor informoval o databázi lůžkových zařízení přístupné na webu, v plánu je i 

databáze ambulantních zařízení 

 O deficitním rozpočtu konference soudních psychiatrů 2011  bude s doc. Hynkem jednat 

prof. Raboch 

 Předsedou příští dopolední schůze dne 3.října 2012 bude doc. Přikryl. 

 

Zapsal: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 

 

 


