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– Agenda konference ministrů zdravotnictví v led-
nu 2005 v Helsinkách spočívá mj. ve schválení
„Mental Health Declaration and Action Plan for
Europe“, zahrnující aktivity v devíti plánova-
ných a preferovaných oblastech do r. 2009.

– Slovenská psychiatrická společnost uspořádá 1.
až 3. 12. 2005 ve Vysokých Tatrách Českosloven-
ský psychiatrický sjezd. Naše společnost bude
spolupracovat a participovat.

– MZd žádá o sestavení výhledu v aplikovaném
výzkumu na léta 2005–2008. Zodpoví
prof. Raboch po konzultaci s výzkumníky.

– Diskuse o potřebě samostatného zákona
o duševním zdraví. Výbor není v názorech
jednotný. Výhodou jsou souhrnná pravidla o péči
o duševně nemocné, nevýhodou další stigmati-
zace skupiny závažně duševně nemocných.
V tomto smyslu zodpoví sekretář dotaz MZd
(iniciativa V. Boškové).

– Předložen  návrh zásad o užívání omezovacích
prostředků v psychiatrii. Komise pro implemen-
taci koncepce psychiatrické péče. MZd schválila
návrh s drobnými doplňky (přijetí bez souhlasu
do psychiatrických zařízení).

– Výbor nenavrhuje nikoho z Psychiatrické spo-
lečnosti za člena exekutivy WPA. Ve volbách na
kongresu v Káhiře bude podporovat zvolení
prof. Maje (Itálie) a další podle situace na místě
(prof. Raboch, prof. Höschl).

– Cena předplatného časopisu Česká a slovenská
psychiatrie byla po jednání s Nakladatelským
a tiskovým střediskem ČLS JEP stanovena na
326,– Kč.

– Pojišťovně MV bude sděleno, že kognitivně-
behaviorální terapie (stejně jako jiné typy psy-
choterapie) jsou indikovány odborníkem s kvali-
fikací pro systematickou psychoterapii a patří
mezi hrazené výkony.

– Firma Glaxo-Smith-Kline předložila po urgen-
cích smlouvu o zřízení www stránky Psychia-
trické společnosti. Podmínky vyhovují a smlou-
va bude podepsána.

– Na žádost WPA byli nominováni k účasti na
Světovém kongresu WPA ze sedmi přihláše-
ných: dr. J. Vevera (PK 1. LF UK), dr. M. Kope-
ček (PCP), dr. J. Švarc (PL Bohnice), dr. A.
Urban (PK H. Králové), dr. P. Stopková (PK 1.
LF UK).

– Diskuse o podnětu dr. Vevery o zveřejňování,
event. konfliktu zájmů, mezi autorem a farma-
ceutickými firmami v publikacích a České a slo-
venské psychiatrii. Předáno redakční radě
s tím, že výbor zatím nevidí v tomto postupu
podstatné výhody. Eventuální křížení zájmů
posuzuje i redakční rada a recenzenti.

– Schválen návrh prim. Zrzavecké na novou kate-
gorizaci hospitalizovaných psychiatrických paci-
entů jako podnět pro VZP.

– Na zvláštní schůzce byl stanoven plán prací (do
března 2006) a zodpovědní pracovníci projektu
„Guidelines 2006“: psychiatrické vyšetření –
doc. Pavlovský, depresivní poruchy –
prof. Raboch, omezovací prostředky – dr. Baudiš,
demence – dr. Jirák, schizofrenie – prof. Libiger,
afektivní poruchy – prof. Češková, úzkostné
poruchy – dr. Praško, závislosti – prim. Popov,
ADHD – prof. Drtílková. Koordinace projektu:
prof. Raboch, dr. Anders, dr. Suchopár (Imfop-
harma).

– Výbor souhlasí s projektem řed. Bašného, aby
v PL Bohnice vznikl Výchovně-léčebný ústav
pro mladistvé do 15 let ve spolupráci MZd
a ministerstva školství společně s pedopsychia-
trickým oddělením léčebny.

– Výbor souhlasí s projektem Pražského institutu
léčby autismu k žádosti VZP.

– Dr. Baudiš informoval o úspěšném projednání
návrhů na změny Občanského soudního řádu
podle návrhu sdružení Amicus v prvním čtení
sněmovny Parlamentu ČR.

– Dr. Tautermann referoval kriticky o koncepci
zdravotnictví v ČR, který v nedávných dnech
předložila ministryně zdravotnictví.

Z ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti
1. prosince 2004
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