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Z ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 
6. září  2006

– Pfiítomní ãlenové pokraãovali v diskusi o zfiízení samo-

statného sekretariátu v˘boru. SoubûÏnû s tím prodiskuto-

vali v˘hody a nev˘hody eventuálního ekonomického

a právního ãásteãného osamostatnûní Psychiatrické spo-

leãnosti od âLS JEP (v˘hodnost právní subjektivity,

nespokojenost s finanãní politikou i praxí âLS, její nev˘-

hodnost a nepfiehlednost, kontakty a nabídka Guarantu),

pfiípadnû plné osamostatnûní spoleãnosti. Prostfiednic-

tvím âLS JEP se uskuteãÀuje úãast na Dohodovacím

fiízení, udílení cen PS, evidence a v˘bûr pfiíspûvkÛ na‰ich

ãlenÛ aj. Zatím v názoru v˘boru pfievaÏují v˘hody ãás-

teãného nebo úplného osamostatnûní a potfieba zaloÏit

dal‰í obãanské sdruÏení „Psychiatrická spoleãnost“. Sta-

novy âLS JEP to umoÏÀují. Situace bude prezentována

na www stránce s moÏností diskuse ãlenÛ. V informacích

vyjde informaãní ãlánek. Budou zahájena formální

i neformální jednání s vedením âLS JEP. Zjistíme názo-

ry ãlenÛ a vedoucích sekcí spoleãnosti.

– Pfiedseda a vûdeck˘ sekretáfi Psychiatrické spoleãnosti

jednali 19. 7. 2006 se zástupci SdruÏení pomoci du‰ev-

nû nemocn˘m (pfiedseda Ing. J. Závi‰ek, Brno). Kon-

statovali, Ïe jejich cíle jsou shodné a spoleãnû vyslovi-

li podporu tûmto iniciativám: úsilí prosadit návrh

zákona o pomoci du‰evnû nemocn˘m, podpora Národ-

ního plánu podpory a integrace obãanÛ se zdravotním

postiÏením, delegace odborníkÛ na jednání ve v˘borech

PS Parlamentu âR, snaha o jmenování odborníka MZd

pro psychiatrii, vzájemná informovanost o akcích.

Zástupci SdruÏení kritizovali projekt „Zmûna“.

– Vedením psychiatrick˘ch léãeben v âR bude doporuãe-

no, aby samy Ïádaly MZd o akreditaci.

– Prof. Raboch referoval o pfiípravách Svûtového kongre-

su WPA v Praze v r. 2008 v Istambulu pfiedstavitele

WPA. Doposud nebyl sestaven a schválen programov˘

v˘bor kongresu.

– Slovenská psychiatrická spoleãnost zvolila nov˘ v˘bor:

dr. Vavru‰ová - pfiedseda, dr. Forgáãová - vûdeck˘

sekretáfi, dr. Peãenák, prof. Novotn˘ - místopfiedsedové,

prim. Nábûlek, prim. ·uba, prim. Martinová,

doc. Kofiínková. Nebyli zvoleni doc. Rakús, prim.

Nawka, dr. Breier, dr. Pálová, prim. âernák.

– Prof. âe‰ková roze‰le první oznámení o ãesko-sloven-

ském sjezdu v lednu 2007. Pfiípravy pokraãují plynule.

-  V̆ bor nedokázal rozhodnout ve v˘bûru loga Psychia-

trické spoleãnosti. Nové návrhy se pokusí realizovat

doc. Pra‰ko.

– Firma Bristol-Myers-Squib vyãlenila pro Psychiatric-

kou spoleãnost 500 000 Kã ve prospûch podpory mla-

d˘ch psychiatrÛ. âástka bude vyuÏita z ãásti k financo-

vání úãasti mlad˘ch psychiatrÛ na konferenci WPA

v Madridû v r. 2007 a z ãásti na cestu dr. Vevery do

Melbourne na jednání v˘boru WPA o svûtovém kongre-

su v Praze.

– Prof. Hrdliãka hodlá v r. 2008 rezignovat na ãlenství

v UEMS.

– Prezident âLK Ïádá o zaslání existujících (vyhlá‰kou

MZd o zdravotnické dokumentaci platné od 1. 11.

2006) a novû poÏadovan˘ch formuláfiÛ informovaného

souhlasu. Právní oddûlení âLK je zkontroluje po strán-

ce právní a medicínské. Zodpovídá dr. Baudi‰.

– MZd pfiedloÏilo novou verzi návrhu vyhlá‰ky o perso-

nálním a vûcném vybavení zdravotnick˘ch pracovi‰È.

Poãty pracovníkÛ pro psychiatrii jsou podstatnû zredu-

kovány. V̆ bor trvá na dfiívûj‰ím rozhodnutí o poãtu

lékafiÛ a stfiedních zdravotníkÛ, pfiipadajících na jedno

lÛÏko.

– Prof. Raboch upozornil, Ïe informaãní text ITAREPSu

nebyl zmûnûn podle poÏadavku v˘boru spoleãnosti,

pfiestoÏe zmûna byla AMEPRou pfiislíbena. Dr. Baudi‰

upozorní na poÏadavek v˘boru.

– Podle usnesení v˘boru ze schÛze ve ·pindlerovû Ml˘-

nû upozorní a doporuãí prof. Raboch pfiedsednictvu

âLS JEP, aby pfii projednávání nov˘ch v˘konÛ v Doho-

dovacím fiízení byla pfiizvána k jednání prim. Zrzavec-

ká.

– MUDr. Justa (SÚKL) Ïádá o nominaci experta z oblas-

ti dûtské psychiatrie do t˘mu ke spolupráci s Evropskou

lékovou agenturou. NavrÏen prof. Hrdliãka.

– V˘bor potvrdil své dfiívûj‰í rozhodnutí, Ïe sníÏen˘

ãlensk˘ pfiíspûvek (resp. pfiedplatné ãasopisu) (400

Kã) se pfiiznává 1) manÏelÛm-psychiatrÛm, 2) nepra-

cujícím dÛchodcÛm. NepovaÏuje za vhodné, aby byl

sniÏován Ïenám na matefiské dovolené. Sekretariát

âLS JEP pfiiznává dal‰í slevy z poplatku pro âLS

(250 Kã).

– Dr. Baudi‰ informoval o pfiípadu úmrtí sl. V. Musilové,

která zemfiela v PL Bohnice vdechnutím vlastních

v˘kalÛ pfii pobytu v síÈovém lÛÏku (‰etfiení Policie âR,

fieditele léãebny, MZd, úfiadu ombudsmana).

– Dr. Baudi‰ informoval, Ïe Ministerstvo spravedlnosti

âR pfiipravilo vûcn˘ zámûr zákona o v˘konu v ochran-

ném léãení. Návrh je kvalitní.
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