
Zápis schůze výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP ze dne 15.5.2013  

 

1. Volby do Výboru PS – referoval MUDr. Rektor, účast přes 600 členů (více než 50%). Volební komise počítala 

hlasy celý den, proto navrhuje odměnit členy Volební komise za tuto práci, 5 tisíc Kč každému Výbor tento 

návrh schválil.    

2. Výbor - funkce: nově zvolení členové výboru si rozdělili následující funkce:  

 vědecký sekretář - Prim.MUDr. Petr Možný 

 místopředseda, styk se zahraničím  - Prof. MUDr. Cyril Höschl, 

 místopředseda pro vnitřní záležitosti PS, pokladník  - prim. MUDr. Juraj Rektor 

 vzdělávání, akreditace výcviků - Prof. MUDr. Ján Praško 

 časopis, léková politika, styk s ČLS - Doc. MUDr. Anders Martin 

 činnost sekcí  - MUDr. Herman Erik. 

Předsedou revizní komise byl zvolen Doc. MUDr. Radovan Přikryl. 

3. Linka bezpečí Praha: Na žádost o podporu linky bezpečí vypracuje odpověď prof. Papežová, rozešle členům 

výboru ke schválení. 

4. Dopis MUDr. Tučka z PL Brno Černovice  ohledně finančního zneužívání chronicky duševně nemocných – 

výbor vzal na vědomí, v současné době nemá možnosti situaci ovlivnit, problematikou se ale bude průběžně 

zabývat.  

5. Výběrová řízení na lůžka akutní psychiatrické péče – prof. Raboch informoval o proběhlých výběrových 

řízeních na akutní lůžka v psychiatrických léčebnách Jihlava, Brno Černovice a Bílá Voda. Výbor se bude 

výběrovými řízeními a účastí svého zástupce na nich dále zabývat. 

6. Stížnosti – dvě stížnosti byly předány vědeckému sekretáři prim. Možnému k vyřízení. 

7. Léková politika – Doc. Anders informoval o zasedání komise pro lékovou politiku, o problematice opatření 

proti reexportu léků. Dále informoval o problematice plateb depotních léků a návrzích k řešení situace v 

souladu s reformou psychiatrické péče. Připravený materiál Doc. Anders rozešle.  

8. Zdravotní pojišťovny - Předseda MUDr. Hollý se na začátku června zúčastní spolu s 1.náměstkem MZ 

jednání se  zdravotními pojišťovnami ohledně dalšího financování psychiatrické péče.  

9. Zasedání Turecké PS – týká se pedopsychiatrie, bude předáno Doc. Pacltovi. 

10. Lázeňská péče – MUDr. Novotný z Lázní Jeseníku požádal o Výbor PS o podporu při jednání se ZP,  prof. 

Raboch jej informoval o stanovisku MZ. Do Návrhu lázeňské péče je třeba napsat, že se jedná o alternativu 

hospitalizace. 

11. Výroční konference ČLS – pro letošní rok je tématem konference Duševní poruchy v praxích dětských, 

dorostových a praktických lékařů. Zúčastní se jí prim. Popov (tématika závislostí), prof. Papežová (poruchy 

příjmu potravy) a doc. Paclt? (ADHD). 

12. Vondráčkova cena, Kuffnerova cena, Cena společnosti – Vondráčkova a Kuffnerova cena byly vypsány, 

prodlužuje se termín přihlášek na Kuffnerovu cenu a to do 1.8.2013.  

 Cena výboru PS bude udělena na konferenci ve Špindlerově Mlýně v r. 2014. 

 Novinářská cena – zvažuje se vyhlášení na konferenci ve ŠM, prof. Papežová navrhuje cenu rozšířit na všechny 

sdělovací prostředky. Prof. Papežová vypracuje kritéria pro posuzování.  

 Čestné členství PS – návrhy na udělení je třeba podat do příštího zasedání výboru MUDr. Hollému. Na 

konferenci v Ostravě by měli být vyhlášení 2 čestní členové z ČR a 1 ze zahraničí. Seznam Čestných členů PS 

je na internetových stránkách PS. 



13. Ekonomika duševního zdraví – MZ žádá po Výboru odhad ceny projektu, stanovujícího náklady na 

poskytování psychiatrické péče. Členové Výboru se shodli, že se jedná o vysoce odbornou otázku a Výbor  není 

kompetentní tuto cenu stanovit. Předseda PS MUDr. Hollý sdělí toto stanovisko MZ,  

14. Heverochova hrobka – pí Kamarádová informovala, že práce na opravě hrobky by měly být ukončeny do 

konce května. Náklady cca 20.000,- Kč 

15. Hospodaření společnosti – prim. Rektor informoval o stavu financí na účtech Psychiatrické společnosti.  

16. Kongres Ostrava, standardy – prof. Raboch – schůzka se bude konat před příští schůzí výboru PS. Ubytování 

a účast na kongresu je pro členy Výboru PS zdarma. 

17. Dny světla – měly by se konat dne 10.10.2013, prof. Raboch informoval, že do konce června bude informace, 

jestli se akce uskuteční nebo ne, příprava vázne pro malý zájem sponzorů. 

18. Licenční smlouvy – vyřizuje paní Kamarádová 

19. Cestovní zprávy – prof. Raboch informoval o zprávě prof. Höschla ze zasedání EPA v Nice, výbor prof. 

Höschlovi blahopřeje k získání ceny. 

20. WPA konference – konference v Bukurešti se zúčastnil prof. Raboch, konferencí ve v Istanbulu a ve Vídni se 

zúčastní prof. Raboch a prof. Češková 

21. Špindlerův Mlýn 2014 – probíhá příprava konference pod vedením prof. Rabocha. 

22. Různé  

 Prim. Rektor – do příště je třeba podat návrh na rozdělení povinností péče o www stránky společnosti 

 Dr. Herman upozorňuje na problematiku předepisování léků při propouštění pacientů z lůžkové péče do 

péče ambulantních zařízení..  

 Dr. Herman upozorňuje na problematický termín nejzávažnější duševní poruchy.. 

 Prof. Češková vznesla dotaz, jaká jsou kritéria, která musí splnit lůžka akutní psychiatrické péče. 

 Výbor společnosti odsouhlasil snížení členských poplatků pro rodiče na rodičovské dovolené o 50%, tj. 225 

Kč 

23. Přihlášky nových členů – novými členy společnosti se stávají – MUDr. Michálková Martina, PL Bohnice, 

MUDr. Klírová Monika, PCP Praha, MUDr. Hejzlar Martin, PO nemocnice Ostrov, MUDr. Tomášková Jana, 

PL Havlíčkův Brod, MUDr. Kubicová Eva, PK Brno 

 

Zapsali Možný, Holadová, úprava Rektor 


