
ZPRÁVA  O ČINNOSTI  VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP    

ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2011 AŽ ČERVEN 2012, KTERÁ ZAZNĚLA NA VALNÉ 

HROMADĚ PS ČLS JEP VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ DNE 8.6.2012  

 

 

 

Od minulé valné hromady konané na kongresu Psychiatrické společnosti (PS) ČLS JEP 

v Brně v říjnu 2011 vyvíjel výbor Psychiatrické společnosti a současně i výbor České 

psychiatrické společnosti, o.s. činnost ve složení: prof. Raboch (předseda), doc. Přikryl 

(vědecký sekretář), prof. Hőschl (místopředseda pověřený zahraniční agendou), prim. MUDr. 

Rektor (místopředseda pro vnitřní záležitosti a pověřený funkcí pokladníka) a členové: prof. 

Papežová, prof. Češková, prim. MUDr. Bašný, prof. Drtílková, doc. Vevera, as. MUDr. 

Doubek a prof. Praško. V revizní komisi zasedali: ředitel MUDr. Žižka jako předseda, dalšími 

členy byli prim. Maršálek a as. MUDr. Anders.  

 

I v uplynulém období docházelo, bohužel k úmrtím některých aktivních a zasloužilých členů 

naší Společnosti. Dne 16. dubna 2012 zemřel prof. Vladimír Novotný, čestný člen naší 

společnosti.   

 

Podrobné zápisy z jednání výboru PS jsou pravidelně vyvěšovány na webové stránce 

Psychiatrické společnosti a publikovány v našem časopise. Zprávy jsou již pravidelně 

rozesílány i elektronicky. I když Guarant, servisní organizace naší společnosti disponuje 

v současnosti elektronickými adresami od zhruba dvou třetin našich členů, výbor apeluje na 

zbývající členy, aby poskytli své elektronické kontakty a umožnili rychlejší a levnější 

komunikaci v rámci společnosti.   

 

PS patří stále mezi velké Společnosti České lékařské společnosti, počet našich členů se 

pohybuje trvale nad hodnotou jednoho tisíce. Také v tomto roce, jakožto i v minulých letech, 

jsme byli nuceni zrušit členství 15 členům naší společnosti, kteří ani přes opakované urgence 

neuhradili dlužný členský příspěvek. Po uhrazení dlužné částky jim členství může být znovu 

obnoveno.  

  

Pravidelně se konají tradiční pracovní schůze první středu v měsíci ve Vondráčkově 

posluchárně Psychiatrické kliniky VFN v Praze za hojné účasti našich členů s možností 

prezentace partnerů naší společnosti. Výbor PS v této souvislosti žádá aktivní účastníky, kteří 

zajišťují program pravidelných středečních schůzí, o nutnosti dodání programu schůze vždy 

nejméně měsíc a půl předem, aby bylo možné zajistit ohodnocení kreditními body pro lékaře, 

psychology a SZP. 

 

Výbor PS se na svých schůzích opakovaně zabýval problematikou struktury a financování 

psychiatrické péče v ČR. Dospěl k závěru, že je třeba co nejdříve vypracovat návrh, jak 

strukturovat psychiatrickou péči. V krátké budoucnosti nás čeká vytvoření přehledu o  

fungování psychiatrických zařízení v jednotlivých krajích a zaujmout stanovisko, jak bude 

v krajích poskytována akutní psychiatrická péče. Za tímto účelem podepsal prof. Raboch 

s VZP smlouvu umožňující sdílet data týkající se zdravotně ekonomických parametrů 

psychiatrických zařízení. Výbor se rovněž zabýval problematikou rušení lůžkových zařízení 

nemocnic. Je nepřípustné, že VZP místo toho, aby vyvinula tlak na kvalitu psychiatrické péče, 

jednoduše ruší celá oddělení. Prof. Raboch jednal proto o problematice psychiatrické péče 

s řadou vysokých státních činitelů, v říjnu tohoto roku by měl proběhnout parlamentní 



seminář věnovaný psychiatrii, v plánu je také zorganizování výjezdního zasedání Výboru pro 

zdravotnictví, který by se měl zabývat psychiatrií v některém z psychiatrických zařízení:  

 

Výbor podpořil žádost vedení psychiatrického oddělení FN Ostrava, aby vznikl větší počet 

lůžek v rámci vznikající psychiatrické kliniky. V Ostravě také proběhne v říjnu 2013 český 

psychiatrický sjezd. Výbor rovněž podpořil zachování psychiatrického oddělení 

v Litoměřicích v duchu dlouhodobé snahy PS podporovat psychiatrická oddělení nemocnic, 

která jsou schopna poskytovat psychiatrickou péči v plném rozsahu. Jelikož dochází k 

významným změnám v úhradách psychiatrické péče ve smyslu zavedení systému DRG, PS ve 

spolupráci s prim. Tučkem podala návrhy na změny v systému úhrad. Psychiatrie je pro rok 

2012 ze systému „DRG“ sice dočasně vyňata, avšak od roku 2013 bude již platný i pro 

psychiatrii. Aktuálně je však systém nastaven výhodněji pro somatické pacienty 

s psychiatrickou komorbiditou, v současné podobě je nevhodný jak pro psychiatrii, tak pro 

rehabilitační obory. Zástupci Lázní Jeseník přednesli výboru PS žádost o podporu v úsilí, aby 

psychiatričtí pacienti (skupiny IX/1 a IX/2) nebyli diskriminováni omezením počtu pobytů 

v lázeňském zařízení, výbor jejich úsilí podpořil s tím, že je třeba přísněji zvažovat indikace 

k lázeňské péči. Ministerstvo zdravotnictví připomínky PS zohlednilo. Je umožněno 

opakování u pacientů skupiny IX/1 celkem 2x jako komplexní lázeňská péče, dále jako 

příspěvková lázeňská péče 1x za 2 roky. U skupiny IX/2 je umožněno lázeňské léčení celkem 

2x jako komplexní péče a 1x za 2 roky jako příspěvková lázeňská péče. Mezi další pozitiva 

patří i navýšení psychiatrických výkonů a přijetí kódu pro Itareps.  

 

V roce 2014 se s největší pravděpodobností otevřou nové strukturální fondy EU, na jejichž 

čerpání by se v rámci zdravotnictví mohla podílet i psychiatrie. Výbor PS proto deklaroval 

svůj zájem umožnit čerpání těchto prostředků do psychiatrie v co největším rozsahu. Od r. 

2012/3 by měly být rovněž vypsány Norské fondy, které pokrývají problematiku komplexní 

rehabilitace, koncepce a spolupráce s norskou psychiatrií. Deklarovaným cílem  je  

deinstitualizace v psychiatrii a rozvoj komunitní péče. V rámci Česko-švýcarského fondu 

probíhá na sjezdu ve Špindlerově Mlýně certifikovaný kurz chronoterapie.  

 

V lednu 2012 byly schváleny nové stanovy ČLS JEP. Po jejich odsouhlasení Ministerstvem 

vnitra ČR byly následně výborem ČLS JEP projednány také nové stanovy Psychiatrické 

společnosti, jejichž schválení proběhlo dne 4. 4. 2012. Rovněž návrhy nového jednacího a 

volebního řádu PS ČLS JEP byly poslány předsednictvu ČLS JEP ke schválení. Na jejich 

vypracování se podílel zejména prim. Rektor. Ve stanovách je nově navrženo tříleté funkční 

období pro předsedu, který nebude moci být volen opakovaně, vlastní členství ve výboru není 

časově omezené. Výbor i předseda společnosti bude volen synchronně. Revizní komise 

nebude volena v rámci voleb do výboru, ale zvlášť, jednotlivec může kandidovat do výboru i 

revizní komise současně, v případě zvolení do obou si zvolí svoji účast buď ve výboru nebo 

revizní komisi. Stejně tak i nahrazování členů výboru a revizní komise musí být v odděleném 

režimu. Složení volební komise se navrhuje jako trojčlenné, členové budou vylosováni z 

předsedů sekcí společnosti, kteří nebudou ve volbách kandidovat. Návrh organizačního řádu 

sekcí byl poslán předsedům sekcí k připomínkování. Nové stanovy, volební a jednací řád jsou 

rovněž umístěny na webu společnosti k vyjádření členské základny, jejich schválení by mělo 

proběhnout na valné hromadě společnosti na sjezdu ve Špindlerově Mlýně. 

 

Zástupci pedopsychiatrické sekce naší společnosti a představitelé Asociace dětské a dorostové 

psychiatrie (ADDP) referovali na zasedání výboru o současné situaci v pedopsychiatrii. 

Výbor PS se jednomyslně usnesl nepodpořit úsilí ADDP týkající se vzniku samostatné 

společnosti dětské a dorostové psychiatrie v rámci ČLS JEP, protože náplň a cíle navrhované 



společnosti se zcela překrývají s činností pedopsychiatrické sekce PS ČLS JEP. Volby nového 

vedení pedopsychiatrické sekce PS proběhnou v rámci pracovní vědecké schůze PS v Praze 

dne 5. září 2012. 

 

Finanční rozpočet časopisu Česká a Slovenská psychiatrie skončil za rok 2011 ziskem. Galén 

za minulý rok zajistil sponzorství časopisu ve výši přes 600 000,- Kč, příspěvek ze 

sponzoringu zajišťovaného ČPS byl cca 100.000 Kč. Vydávání časopisu patří k základním 

činnostem naší společnosti a výbor dlouhodobě usiluje o jeho vyrovnané hospodaření. 

Smlouva s ČLS, která garantuje možnost samostatného vydávání časopisu, končí v prosinci r. 

2012, o prodloužení je možné jednat do června tohoto roku. V této problematice bude s ČLS 

jednat prof. Raboch, prim Rektor a dr. Anders se snahou vyjednat lepší podmínky pro 

samostatné vydávání časopisu.  

 

Prof. Raboch navrhl vzhledem k výrazným změnám v oblasti psychiatrické péče využít akcí 

v měsíci říjnu  (Světový den duševního zdraví, týdny duševního zdraví, Světová psychiatrická 

konference, návštěvě odborníků na chronobioterapii ze Švýcarska) ke zviditelnění našeho 

oboru v mediích a mezi politickou reprezentací. Firma Servier je ochotna zaplatit 15 mladým 

psychiatrům do 40 let působícím v ČR účast na Světové konferenci. Novinářská cena bude 

vyhlášena za článek v tisku, ne v elektronických mediích ve výši 20.000,- Kč. 

 

Do funkce prezidenta WPA nastoupil Pedro Ruiz z USA. Nově byli do exekutivy WPA 

zvoleni jako budoucí prezident Dinesh Bhugra z Velké Británie, sekretářem pro publikace se 

stala Michel Riba z USA, sekretářem pro sekce Afzal Tariq Javed z Pakistánu a sekretářem 

pro vzdělávání Edgard Belfort z Venezuely. Novým regionálním reprezentantem pro střední 

Evropu byl zvolen prof. Raboch.   

 

Průběh 15. Česko-slovenského psychiatrického sjezdu, který proběhl v říjnu minulého roku 

v Brně, byl hodnocen výborem kladně. Jeho součástí byla i soutěž o cestovní grant 

psychiatrické společnosti ve výši 60 tisíc Kč. Vítězem se stal MUDr. Barteček z PK Brno 

s prací: Vliv variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených 

risperidonem. 

 

Za rok 2011 bylo uděleno 23 čestných Heverochových medailí PS, které byli předány při 

příležitosti slavnostního zahájení 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu v Brně či 

v rámci prosincové vědecké schůze v Praze.  

 

Do soutěže o Kuffnerovu cenu za rok 2011 se přihlásilo celkově 6 prací. Komise ve složení 

prof. Zvolský, doc. Faltus a doc. Hort vybrala za vítěze publikaci Doporučené postupy III. Do 

soutěže o Kuffnerovu cenu za rok 2012 je přihlášeno 11 publikací.  

 

Atestační zkoušky od 1. ledna 2012 přešly do gesce lékařských fakult. Byli jmenováni 

koordinátoři jednotlivých oborů, za psychiatrii se koordinátorem stal doc. Kašpárek z PK 

Brno.   

 

Výbor se zabýval problematikou oznamovací povinností při výkonu zdravotní péče. Výbor PS 

zaslal své stanovisko k dané problematice ústavně-právnímu výboru parlamentu ČR, kde 

navrhuje udělit výjimku pro psychiatry, klinické psychology a psychoterapeuty, dále o zúžení 

rozsahu paragrafů, na které se oznamovací povinnost vztahuje 

 



Dr.Tautermanna upozornil výbor PS na zvýšenou administrativní zátěž při povolování 

vycházek u pracovních neschopností. Výbor navrhl, aby byla monitorována praxe v této věci 

a shromažďovány konkrétní připomínky, které pak budou zpracovány a předloženy MPSV.  

 

Hlavními akcemi PS v roce 2012 je národní IX. sjezd PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně ve 

dnech 7. - 10. června 2012 s mottem „Civilizace, čas a duševní poruchy“, byl jubilejní 20. 

Evropský psychiatrický kongres (EPA) v Praze 3-6. března 2011 a bude Mezinárodní kongres 

Světové psychiatrické společnosti v Praze ve dnech 17.-21. října 2012 s mottem „Focusing on 

Access, Quality and Humane Care“. 10.10.2012 chceme podpořit Světový den duševního 

zdraví "Depression: global crisis". 

 

 

V Brně dne 19. dubna 2012 

 

 

Za výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 

 

 

Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D..   prof. MUDr. Jiří. Raboch, DrSc., 

        vědecký sekretář                                  předseda 

 

 


