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14. európsky kongres psychiatrov 
(Francúzsko, Nice, 4. – 8. marca 2006)

Kongres otvoril H. Sass z Aachenu, prezident
AEP. O kultúru sa pri otvorení postaralo kvarteto
Ensemble baroque de Nice, ktoré zahralo skladby
Vivaldiho a Corelliho. O umení v Nice mal pred-
nášku P. H. Robert, inak predseda lokálneho orga-
nizačného výboru.

5. marca som sa zúčastnil sympózia o forenznej
psychiatrii. Hneď prvý rečník Schanda (Viedeň)
hovoril o tom, že rastie riziko bezdomovectva, chudo-
by a ilegálnych aktivít u psychotikov. Psychiatrické
zariadenia v Rakúsku sa rady zbavujú takých paci-
entov a premiestňujú ich do zariadení forenznej psy-
chiatrie. Podobne v Dánsku sa pozoruje ročne nárast
forenzných pacientov o 11 % (Kramp, Dánsko).
Podobné skúsenosti prezentovali v tomto bloku
prednášok z Anglie (Hodgins, Londýn) a Nemecka
(Mueller-Isterner, Mainz).  Posledný rečník refero-
val o súbore 2000 liečených vo forenznej psychiatric-
kej nemocnici v Haine. Za 10 rokov pozoroval vzo-
stup hospitalizácií na dvojnásobok. V rovnakom čase
však sa nepozoroval aj vzostup trestných činov na
dvojnásobok. Percento schizofrenikov na forenzných
lôžkach rastie. Dochádza k transinštitiucionalizácii
pacientov so schizofréniou.

6. marca som navštívil sympózium o prvej epi-
zóde schizofrénie. Referovalo sa hlavne o štúdii,
ktorá prebieha v Nemecku a Rakúsku. H. J. Möl-
ler (Mníchov) porovnával efekt haloperidolu
(n=146) a risperidónu (n=143) v krátkodobej štú-
dii u tejto schizofrenickej populácie. Oba lieky
mali podobný efekt. Na risperidóne bolo trochu
menej nežiadúcich účinkov. Z tej iste štúdie ročné
výsledky u celkove 155 pacientov referoval Gaebel
(Düseldorf). Risperidón aj haloperidol sa podávali
v dávkach 2-4 mg za deň. Nebol rozdiel v preruše-
niach liečby, v počtoch relapsu. Haloperidol ĺepšie
účinkoval na pozitívnu symptomatológiu, risperi-
dón lepšie na dezorganizovanú symptomatológiu.
Z tej istej naturalistickej štúdie Klinsberg (Tübin-
gen) referoval o podskupine pacientov (n=111),
ktorí absolvovali k farmakologickej liečbe ešte
psychoedukáciu alebo kognitívne behaviorálnu
terapiu. Medzi oboma podskupinami nebol
významnejší rozdiel v efektivite. Fleischhacker
(Innsbruck) analyzoval vzťah nežiadúcich účinkov
a compliance. Zistil, že vzájomne nie celkom súvi-
sia. Na haloperidole prerušilo liečbu 36,5 % paci-
entov s prvou epizódou schizofrénie, kým na ris-
peridóne 40 % pacientov. Pritom však viac NÚL
bolo u pacientov liečených haloperidolom. V rám-
ci tohoto nesmierne zaujímavého sympózia na
záver Kahn (Utrecht) referoval o príprave a reali-

zácii štúdie EUFEST (European First Episode
Study). Táto štúdia by mohla priniesť prvé výsled-
ky na záver roku 2006.

7. marca bolo zaujímavé sympózium o psychopa-
tológii. Úvodnú prednášku mal Gaebel. Zaoberal
sa nedostatkami klasifikácií ICD 10 a DSM IV.
Uviedol, že psychopatológia by mala byť potvrdená
neurofyziológiou. V ďalšej prednáčke Thibaut
(Rouen, F) pripomenul, že súčasné klasifikácie
„preferujú kategórie a nie dimenzie“. Diagnózy sú
syndrómové a nie nozologické. Vyčítal tiež klasifi-
káciám ich postupujúcu fragmentáciu (na príklade
DSM demonštroval nárast diagnóz):

DSM I mala 106 diagnóz,
DSM II mala 182 diagnóz,
DSM III mala 292 diagnóz,
DSM IV má už 297 diagnóz.
V diskusii vystúpil Gaebel, poukázal na „pro-

blém prekladu mentálnych funkcií do mozgových
funkcií a späť“.  Cosyns (Antwerpy, B) sa zaoberal
trendami v psychiatrii. Vzťah pacient- psychiater
sa v poslednom desaťročí nápadne zmenil. Výrazne
vstúpili do vzťahu v EU finančné a právne inštitú-
cie. Jedným dôsledkom je aj posun od paciento-
vých potrieb k pacientovým právam. A tie môžu
byť v rozpore. V závere tohoto opäť veľmi zaujíma-
vého, inšpiratívneho  a živého sympózia vystúpil
Maier (Bonn, BRD). Psychiatria prešla rôznymi
obdobiami za jeden a pol storočia. Psychiatria
v období Griesingera začala presvedčením, že
duševné choroby sú choroby mozgu. V súčasnosti
sa to celkom jednoznačne potvrdzuje, lebo aj mno-
hé tzv. neurotické choroby sú chorobami mozgu.

Samozrejme kongres AEP mal aj početné sym-
póziá, ktoré boli zamerané biologicko- psychiatric-
ky. Jedno z nich venovalo pozornosť rozdielom
schizofrénie a bipolárnej poruchy. Talamus
a amygdala sú redukované u schizofrenikov,
u pacientov s bipolárnou poruchou prevládajú
abnormality v limbickom systéme a v mozočku,
u schizofrenikov je významnejší polymorfizmus
dopaminových transportérov, u bipolárnej poruchy
polymorfizmus COMT.

Viacero sympózií, celkom pochopiteľne, venova-
lo čas európskym štúdiám. Už sme spomínali
EUFEST. Bolo sympózium aj o štúdii EUNOMIA
a 8. marca aj sympózium EPOS ( European predic-
tion of psychosis study). Tieto štúdie už priniesli
svoje partikulárne výsledky, napr. že pacienti
s psychózami majú frontálnu hypergyriu. Detská
psychotrauma sa vyskytuje u veľkej depresie v 35
%, kým u sociálnej fóbie len v 11 %.
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Súčasťou kongresu bola aj vývesková sekcia.
Niekoľko vývesiek mapovalo efektivitu nového
hypnotika eszopiklonu. Viaceré španielske postery
vo veľkých súboroch rozoberali vzťah duševných
a telesných chorôb. Zaujala ma aj výveska I. Rie-
čanského (Bratislava) o zmenách optokinetického
nystagmu u schizofrenikov.

Nezmienil som sa o adiktologických blokoch
a výveskách. O nich a o celej adiktologickej  téme
na kongrese referujem na inom mieste (Novotný,

Adiktológia na 14. európskom kongrese psychiat-
rov, Nice, 4. - 8. 3. 2006, Alk. Drog. Záv., 42, 2006,
2, s. 125-126).

Záverom možno konštatovať, že kongres v Nice
bol úspešný. Zúčastnilo sa ho asi 7000 účastní-
kov. Musím poznamenať, že sa pokračovalo
v dekomercionalizácii veľkých európskych podu-
jatí. Účasť firiem (stánky, sympóziá...) bola malá.
Budúci, 15. kongres AEP, bude v marci roku 2007
v Madride.

Dodáno redakci: 12. 6. 2006 Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Celostátní konference o komplexní terapii psychóz
(Opava, 27. – 28. dubna 2006)

Konference o komplexní terapii psychóz se
konala pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS
JEP, místem setkání byl opavský Kulturní dům.

Komplexní terapie psychóz zde má dlouholetou
tradici. Prakticky začala být  aplikována v r. 1962
a konference na toto téma se  pravidelně konají od
r. 1997. Duchovním otcem i hybnou silou je
v posledních letech  primář Taraba.

Zahájení konference přálo i počasí – byl krásný,
slunečný den, léčebna měla slavnostní vzhled, byli
přítomni nejen psychiatři, ale také sestřičky,  psy-
choterapeuti, arteterapeuti a všichni, kteří by měli
v týmu, který se o nemocné stará být,  byli přítom-
ni i pacienti. Odborný program byl vyvážený
a zahrnoval vše, co si pod pojmem komplexní léčba
představujeme.

Slavnostního zahájení se s úspěchem zhostil
primář  Uhlíř. Poté zazněla úvodní sdělení. O his-
torii, začátcích naší psychiatrie a učitelích na
Moravě hovořil profesor Zapletálek. Sdělení
zpestřil zajímavými osobními zkušenostmi s pří-
slušnými aktéry. Následovaly medailonek profe-
sorky Raškové, zajímavě podaná historie a sou-
časnost regionu (Taraba) a souhrnné sdělení
o léčbě schizofrenie a problematice adherence
(Češková).

Odpoledne bylo rezervováno aktuálním problé-
mům – epidemiologii v psychiatrii (Janout) a gene-

tice schizofrenie (Hosák). Pozdní odpoledne bylo
věnováno workshopům a posterům. Témata  byla
zaměřená na léčebné na programy, které probíha-
jí v opavské léčebně nebo příbuzných zařízeních
s důrazem na psychosociální aspekty. 

V tomto duchu pokračovalo i dopoledne následu-
jícího dne, kdy se svými sděleními přispěli i kole-
gové ze Slovenska a z Prahy. 

Je  pozoruhodné, s jakým předstihem byl propa-
gován komplexní přístup v léčbě závažných one-
mocnění, který je nosný, perspektivní a v centru
pozornosti v dnešní době, kdy pro něj máme více
vědeckých podkladů. Vývoj jde po spirále a my se
vracíme ke starším poznatkům na vyšší úrovni
znalostí. Umět  „přeložit“ nové poznatky do klinic-
ké praxe, doplnit je vlastním pozorováním, zkuše-
nostmi a uplatnit je, je pro nemocné důležitější než
počet publikací v impaktovaných časopisech.

Závěrem část motta, které dali pořadatelé do
programu; jde o krédo Ireny Stressové, která má
nehynoucí zásluhu na této opavské tradici:
„Mohu docela úspěšně pomáhat psychotickým paci-
entům, když o ně mám opravdový zájem, když
s nimi soucítím a s dostatečnou trpělivostí se sna-
žím využívat toho mála co vím – v psychoterapii
i ve farmakoterapii. Bez autentického zájmu,
dostatečné empatie a trpělivosti nemůže být asi
úspěšná žádná snaha.“

Dodáno redakci: 14. 6. 2006 Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
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5. česká konference kognitivně behaviorální
terapie
(Kroměříž, 11. – 13. května 2006)

Kroměřížské konference kognitivně behaviorál-
ní terapie, konané jednou za dva roky, se již stáva-
jí tradicí a počet jejich účastníků se zvyšuje. Tento-
krát jich bylo více než sto dvacet. Ve třech dnech
odeznělo na 20 sdělení a uskutečnilo se 10 work-
shopů.

Osm sdělení přednesli účastníci ze Slovenska.
Šlo vesměs o hodnocení účinnosti kognitivně beha-
viorálních technik u různých psychických poruch
a problémů, např. u panické poruchy a sociální
fobie (Korba ze  Svidníka, Havadejová z Prešova),
úzkosti těhotných žen (Juhásová z Nitry), bulimie
(Zibrínová z Prešova), bažení po alkoholu (Kantor-
ková z Bratislavy), somatoformních poruch u dětí
(Hollá a Ondrejka z Martina) a závislosti na sek-
tách (Rusnáková z Modry). 

Z českých autorů zaujala Libigerová návodem
k edukaci obsedantně kompulzivních pacientů,
Jůn sdělením o ovlivňování chování u autismu,
Pešek a Raušer ukázkou motivačního programu
pro nezaměstnané a Novotný kazuistikou tera-
pie OCD s využitím biofeedbacku. Bažant  hovo-
řil o měření změn chování a prožívání při KBT,
Závěšická o KB terapii nespavosti  a Bažantová
uvedla ukázku použití imaginace při zvládání
panické poruchy. Kosová srovnala efekty u paci-
entů po skupinové KBT a pacientů v běžné ambu-
lantní praxi. Nath z Anglie  uváděl na dvou pří-
padech způsoby zvládání sebepoškozujícího
chování pacientů.  Závěrečná  sdělení (Šlepecký
s Papalovou a Praško) se zaměřila na práci KBT
s emocemi. Praško uvedl mj. ukázky dopisů, kte-
ré pacienti s traumatizujícími zážitky psali za
domácí cvičení významným osobám, které jim
v minulosti nějak ublížily, za účelem emočního
odreagování.  Referáty probíhaly vesměs se vzor-

nou prezentací v Power pointu  a s bohatou dis-
kusí.

Workshopy, probíhající ve dvou až třech paralel-
kách,  byly bohatě navštívené a velmi podnětné.
Bečka a Pešek se zaměřili na otázku, jak zvýšit
motivaci k léčení u pacientů závislých na alkoholu
a drogách a Zbytovský se zaměřil na „sexuální
inteligenci“ a vyzdvihl „androgynii“ jako pozitivní
faktor sexuálního souladu. Polské autorky  Popiel
a Praglowska  hovořily o osobnostních poruchách
a možnostech KBT při jejich ovlivňování. Bažant
a Libigerová nabídli  pro pacienty  s úzkostnými
poruchami zajímavé hrové techniky, k nimž patřil
i kufr se symbolickými předměty.  Bažantová uvá-
děla ukázky zvládacích strategií s použitím meta-
for. Stárková se zaměřila na obraz o vlastním těle
u dívek s poruchami příjmu potravy,  Kouřil na
poruchy ADHD, Jůn na autisty a mentálně retar-
dované, Novotný na biofeedback. Šlepecký a Dan-
ko se zabývali měřením fyziologických reakcí při
stresu s využitím počítačové techniky.  

Konference mimo jiné ukázala, jak se kognitiv-
ně behaviorální terapie stává stále více eklektic-
kou tím, že do svých postupů zahrnuje řadu osvěd-
čených   technik z jiných směrů, např. imaginaci
a intenzivní práci  s emocemi, včetně abreakce,
a jak jsou její příslušníci orientováni na  prokazo-
vání praktické účinnosti terapie v kontrolovaných
studiích. 

Odborné zážitky vhodně vyvážil  taneční večer
v sále léčebny a doplnilo posezení v kroměříž-
ských vinných sklepích. Organizátoři primář
MUDr. Petr Možný a M. Holubářová s V. Zapleta-
lem připravili pro účastníky příjemné prostředí
a správnou atmosféru, které dobře napomohlo
i slunné jarní počasí.

Dodáno redakci: 29. 5. 2006 Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
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U příležitosti 50. výročí založení psychiatrické-
ho oddělení při Nemocnici v Rimavské Sobotě se
zde konala v prvních červnových dnech vědecko-
pracovní schůze na téma „50 roků psychofarmako-
terapie“. Tato slavnostní událost probíhala pod
záštitou Slovenské lékařské společnosti (SLS), Slo-
venské psychiatrické společnosti (SPS) a její psy-
chofarmakologické sekce.

Hlavním aktérem byl primář oddělení a předse-
da psychofarmakologické sekce Peter Korcsog,
který zorganizoval perfektní program, včetně
účasti zahraničních hostů.

Po úvodním slovu hlavního odborníka MZ SR
Evy Pálové a ředitele nemocnice následoval histo-
ricky zaměřený blok sdělení. Pozvání přijali bývalí
primáři oddělení, kteří dokreslili osobními vzpo-
mínkami jeho historii. Bylo vzpomenuto, kromě
jiných významných osobností, které měly vazbu na
Rimavskou Sobotu, i profesora Matulaye, který se
zasloužil o rozvoj elektrokonvulzivní terapie v býva-
lé Československé republice. Toto historické expozé
bylo zakončeno vylíčením poslední etapy, ve které
se Peterovi Korcsogovi podařilo vybudovat díky jeho
volním vlastnostem, vynalézavosti a vytrvalosti,
spolu s obětavým kolektivem, nové oddělení. V nové
podobě je psychiatrické oddělení v Rimavské Sobo-
tě moderní a ukázkové jak z hlediska architektury,
tak i přístrojového vybavenosti; například má k dis-
pozici zatím jako jediné psychiatrické oddělení na
Slovensku repetitivní transkraniální stimulaci.

Následující blok sdělení uvedl Oldřich Vinař,
který se zabýval historií naší i světové psychofar-
makologie. Vlado Novotný vzpomenul profesora
Molčana, jako zakladatele slovenské psychofarma-

kologie a iniciátora mezinárodních psychofarma-
kologických konferencí ve Smolenicích. Ze zahra-
ničních hostů Peter Gaszner referoval o svých
poznatcích s komplexní  terapií psychických
poruch.

Večerní firemní sympozium bylo věnováno
cestám poznání v neurovědách, kam dnes již bez-
pochyby psychiatrie patří. 

Další den dopolední program začal sdělením
Jána Pečeňáka, které bylo do určité míry komple-
mentární ke sdělení Oldřicha Vinaře, a bylo zamě-
řeno na milníky ve vývoji psychofarmak. Lívie
Vavrušová informovala o aktivitách  psychofarma-
kologické sekce SPS.  Další sdělení již byla více
prakticky zaměřená – zazněla sdělení o vlastních
zkušenostech z oblasti diagnostiky a léčby, včetně
originálních kazuistik   (Medvecká,  Šlepecký,
Přikryl,  Franková, Džodla, Koprdová) i shrnující
sdělení (Forgáčová, Češková). Vše probíhalo
v moderně vybavené přednáškové místnosti ve vel-
mi příjemné atmosféře.

Vědecko pracovní schůze věnovaná tomuto
významnému výročí byla více než zdařilá. Primáři
Korcsogovi se podařilo i v této ekonomicky nepříliš
příznivé situaci přesvědčit vedení nemocnice, aby
investovalo do rozvoje oboru, který byť perspektiv-
ní, stále zůstává popelkou. 

Je to snad více než náhoda, že i Peter Korcsog
slaví v letošním roce stejné kulaté jubileum jako
jeho oddělení.  Za brněnskou psychiatrickou klini-
ku a jménem výboru Psychiatrické společnosti
ČLS JEP přejeme Peteru Korcsogovi a celému jeho
kolektivu ke kulatému výročí vše nejlepší a i nadá-
le dostatek sil a entuziasmu. 

50. výročí založení psychiatrického oddělení
v Rimavské Sobotě 
(Slovensko, Rimavská Sobota, 1. - 2. června 2006)

Dodáno redakci: 14. 6. 2006 Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
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Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá již
tradičně své výroční konference ve dvouleté perio-
dě v hotelu Harmony a vojenské zotavovně Bedři-
chov ve Špindlerově Mlýně a nejinak tomu bylo
i letos v druhém červnovém týdnu, kdy se konal již
její šestý ročník.

Ještě před oficiálním zahájením letošní konfe-
rence se 30 přihlášených účastníků mělo příleži-
tost zúčastnit školení pod záštitou Asociace evrop-
ských psychiatrů, tentokrát pod vedením
prof. Baumanna z Univerzity v Lausanne, na
aktuální téma „Therapeutic Drug Monitoring of
Psychotropic Drugs and Pharmacogenetic Tests in
Psychiatry“. Ve svém kurzu prof. Baumann pouká-
zal na to, že farmakokinetické a farmakogenetické
testy jsou výborným nástrojem psychiatra v situa-
ci, kdy pacienti nespolupracují, špatně tolerují
nebo vůbec nereagují na farmakoterapii, dále
u starších pacientů, dětí a dospívajících, pacientů
s vývojově specifickým metabolismem a pacientů
trpících somatickými či psychickými komorbidita-
mi. Na druhé straně ale sám přiznal, že k masové-
mu užití většiny těchto testů, bohužel, brání jejich
finanční náročnost. K dispozici byly i písemné pod-
klady, které mohu na požádání zaslat elektronic-
kou poštou (nawka@seznam.cz). 

Na slavnostním zahájení konference pozdravil
všechny přítomné starosta Špindlerova Mlýna
Oldřich Šimek, děkan 1. LF UK prof. Tomáš Zima
a prezident Světové psychiatrické společnosti
(WPA) prof. Juan Mezzich z New Yorku, pod jejichž
záštitou se konference konala. Na letošním sjezdu
bylo zaregistrováno 579 účastníků, což byl největ-
ší počet v celé historii sjezdů. Dále byla v rámci
úvodního ceremoniálu předána čestná členství
Psychiatrické společnosti. Letos čestná členství
přijali MUDr. Zdeněk Bašný, prof. Jan Libiger
a prof. Vladimír Novotný (přednosta bratislavské
psychiatrické kliniky). Prof. Jiřímu Rabochovi
udělilo předsednictvo České lékařské společnosti
Purkyňovu medaili za velký přínos Psychiatrické
společnosti ČLS JEP a také jako úspěšnému před-
sedovi organizačního výboru této konference. Nej-
tradičnější psychiatrické ocenění - Kuffnerova
cena za nejlepší psychiatrickou publikaci v roce
2005 - byla udělena doc. Evě Malé za monografii
„Schizofrenie v dětství a adolescenci“. Slavnostní
zahájení originálním způsobem moderoval Marek
Vašut, který na stánku generálního sponzora kon-
ference, firmy Zentiva, vystavil svá výtvarná díla.

V plenární přednášce, kterou zahájil první jed-
nací den sjezdu, informoval prezident WPA J. Mez-
zich o prvních krocích v přípravách nové verze dia-

gnostického systému MKN-11, na kterém pracov-
ní skupiny WHO a relevantních odborných spo-
lečností již pracují. V naší oblasti by měla být
zohledněna nejen psychopatologie a dynamika
onemocnění, jak je tomu v současné době, ale také
jeho etiopatogeneze. Sympozia lidská práva a psy-
chiatrie se zúčastnili kromě pracovníků řešících
evropský výzkumný projekt EUNOMIA (European
Evaluation of Coercive Measures in Psychiatry
and Harmonisation of Best Clinical Practice)
i tajemnice výboru pro lidská práva české vlády L.
Rybová a reprezentantka ombudsmana J. Šala-
mounová. Byly předneseny vize týkající se stan-
dardů dodržování lidských práv nejen duševně
nemocných, ale všech pacientů. L. Kališová sezná-
mila přítomné s mezinárodním porovnáním použí-
vání omezovacích prostředků v psychiatrii v 11
evropských zemích a v Izraeli. Bylo konstatováno,
že v našem státě je celková praxe naprosto srovna-
telná s tradičními evropskými demokraciemi. Jen
počet ošetřujícího personálu vztažený na jednoho
pacienta je několikanásobně nižší než ve vyspě-
lých západních zemích.

V sobotu ve své plenární přednášce M. Borecký
připomněl 150. výročí jednoho z našich největších
rodáků Sigmunda Freuda. Za největší omyl tohoto
velikána označil tu skutečnost, že Freud chtěl tvr-
došíjně prosadit svou hypotézu vzniku duševních
poruch pro něj neadekvátními kvantitativními
metodami, zatímco se sám pohyboval spíše
v oblasti kvalitativního výzkumu. V pravé poledne
se v tiskovém salonku konala schůzka Sekce mla-
dých psychiatrů, na které prof. J. Raboch této sek-
ci přislíbil termín v rámci pravidelných Purkyňo-
vých schůzí na Psychiatrické klinice 1. LF UK.

Na konferenci uspořádaly svá sympozia rovněž
jiné společnosti, které se zabývají problematikou
duševních poruch. Společnost pro biologickou psy-
chiatrii, vedená předsedou J. Sikorou, na téma
„Biologické aspekty poruch osobnosti“, Česká neu-
ropsychofarmakologická společnost (předseda I.
Tůma) se zabývala některými specifickými situa-
cemi v psychofarmakologické léčbě, jako jsou sero-
toninový a neuroleptický maligní syndrom, kardio-
myopatie a léčba v těhotenství a laktaci. Na téma
„Možnosti farmakoekonomiky v psychiatrii“ disku-
tovali zástupci České farmakoekonomické společ-
nosti. Slovenská psychiatrická společnost se za
účasti své předsedkyně L. Vavrušové prezentovala
originálními daty týkajícími se epidemiologie
duševních poruch ve Slovenské republice (V.
Novotný a A. Heretik). Zástupci České psychotera-
peutické společnosti (J. Rektor, J. Praško, E. Her-
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man, O. Pěč) zorganizovali sympozium „Integrace
v psychoterapii“ z pohledu kognitivně behaviorální
terapie, dynamické terapie i Gestalt směrů. Spo-
lečnost pro návykové nemoci spolu s novým Cent-
rem pro adiktologii Psychiatrické kliniky 1. LF UK
se zabývaly především psychiatrickou komorbidi-
tou lidí závislých na návykových látkách. Pracov-
níci z dalšího nového Centra pro výzkum trauma-
tického stresu Karlovy univerzity (P. Bob, M.
Šusta) prezentovali originální data týkající elekt-
rofyziologických charakteristik pacientů trpících
depresí, která by mohla přispět k výběru vhodné
psychofarmakologické léčby. 

O společenský program se v pátek večer posta-
rala svým vystoupením v kongresovém sálu rocko-
vá skupina složená výlučně z psychiatrů - S.D.R
Project, která vzbudila velký ohlas publika. Ke
společenské úrovni konference pak přispěl v sobo-
tu večer bohatý raut ve Vojenské zotavovně Bedři-
chov a koncert kubánské skupiny Los
Calientes, zpestřen vystoupením profesionálních
tanečních dvojic salsy. Tancechtiví psychiatři se
pak pod jejich vedením mohli několika krokům
tohoto tance přiučit. Sportovně zaměření jedinci
pak přes den využili hezkého počasí, které panova-
lo po dobu celého sjezdu, a pěší výlet na Vrbatovku
se pro ně stal obligátním zpestřením jednoho ze
slunečních dnů.

V neděli, v závěru konference, se uskutečnila
soutěž vybraných výzkumníků o cenu americké
a české psychiatrické společnosti. T. Kašpárek
z Brna přednesl svá zjištění týkající se morfologic-
kých nálezů v šedé mozkové hmotě u pacientů
trpících schizofrenií. J. Vevera diskutoval o zají-
mavém problému vztahu hladiny cholesterolu
k násilí a sebevražednosti. Výborem Psychiatrické
společnosti byla po nerozhodném hlasování cena

zajišťující asi 14denní studijní pobyt v USA uděle-
na T. Kašpárkovi. Na Valné hromadě Psychiatric-
ké společnosti byly schváleny nové „Zásady správ-
né léčby v psychiatrii“, které v posledních měsících
připravily pracovní skupiny jmenované výbory
Psychiatrické, Psychoterapeutické a Neuropsycho-
farmakologické společnosti. Doporučení budou
zveřejněna na webové stránce Psychiatrické
společnosti . V průběhu sjezdu mohl každý z účast-
níků ovlivnit svým hlasováním vzhled loga Psychi-
atrické společnosti. To, že je Psychiatrická společ-
nost velmi aktivní na mezinárodním poli,
podtrhuje fakt, že jsme byli vybráni k zorganizová-
ní Světové psychiatrické konference 20. – 25. 9.
2008 v Praze. V říjnu 2007 se bude v Praze konat
také Světová konference sociální psychiatrie orga-
nizována dr. Krchem. Dále v dopoledních hodi-
nách proběhla velmi živá, ale korektní diskuse na
téma koncepce a transformace oboru psychiatrie.
Do diskuse se zapojila celá řada přítomných psy-
chiatrů s různě sdílenými názory, včetně našich
členů pracujících trvale ve Velké Británii. 

Zajímavé diskuse probíhaly i na posterových
sekcích v tělocvičně Vojenské zotavovny Bedři-
chov, kde byly oceněny nejlepší práce výzkumníků
do 35 let (M. Kopeček, J. Vevera, M. Raszka).
Závěrem bychom rádi vyzvedli čtyři přednášející,
jejichž sdělení byla nejlépe ohodnocena účastníky
konference v anonymních dotaznících, a to F. Kou-
kolík, M. Borecký, E. Malá a E. Herman.

Pro ty, kteří neměli tu možnost zúčastnit se VI.
sjezdu PS ČLS JEP, doporučujeme knižní publika-
ci abstraktů pod názvem „Nemocná duše – nemoc-
ný mozek: Klinická zkušenost a fakta“, kterou spo-
lu s pořadateli vydalo nakladatelství Galén.

Za dva roky na VII. sjezdu PS ČLS JEP ve
Špindlerově Mlýně na shledanou!
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