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Z ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 
5. září 2007

-  Členové výboru poblahopřáli prof. Kratochvílovi
k jeho 75. narozeninám.

-  Vzhledem k prázdninovým okolnostem nebyly
na dnešní schůzi k dispozici certifikáty, osvěd-
čující vzdělávací kredity. Protože ČLK nevysta-
vuje certifikáty se zpětnou platností, budou
vydána potvrzení o účasti naší společností na
příští schůzi.

-  V průběhu prázdnin byly připomínkovány návr-
hy zákona/vyhlášek MZd o ochranné léčbě, nor-
mativy zdravotnických zařízení a dispenzariza-
ce. Návrh dispenzární péče pro psychické
poruchy byl široký, výbor doporučuje dispenzár-
ní skupiny omezit na závažné poruchy.

- Na MZd jednali se zástupci pojišťoven
prof. Raboch, dr. Žižka a prim. Zrzavecká.
Navrhli navýšení ošetřovacího dne pro akutní
péči na 1600 Kč a pro péči následnou na 1400 Kč.

-  K jednání o koncepci psychiatrické péče, kterou
projednává ČLK, byli delegováni prof. Raboch,
dr. Bašný, prim. Zrzavecká.

-  Program a doprovodné akce na 13. česko-sloven-
ský sjezd jsou připraveny. Prof. Češková refero-
vala o přípravách, rozpočtu a organizaci akce.
Problémy nenastaly. Bude se konat valná hro-
mada Psychiatrické společnosti (zpráva o činnos-
ti, zpráva pokladní, zpráva revizní komise, infor-
mace o vzniku a činnosti České psychiatrické
společnosti, o.s.) udělení Kuffnerovy ceny za rok
2006, setkání s prof. Mezzichem a se sponzory).

- Byla ustavena komise pro udílení Kuffnerovy
ceny (předseda doc. Hort), která navrhla cenu
za rok 2006 udělit publikaci Raboch J., Anders
M., Praško J., Kellerová P.: Psychiatrie. Dopo-
ručené postupy psychiatrické péče II. Výbor
návrh schválil.

.  Na Světový kongres sociální psychiatrie v Praze
je přihlášeno cca 700 osob, očekává se dalších
150. Výbor společnosti podpořil účast českých
účastníků.

- Dr. Anders referoval o jednání lékové komise
MZd; o zaměnitelnosti léčiv, o změnách skupin
léků, o genetikách a jejich cenách.

-  Od r. 2008 bude nakladatelem časopisu Česká
a slovenská psychiatrie Galén, vydavatelem
zůstane ČLS JEP. Česká psychiatrická společ-
nost, o.s., o tom sepíše smlouvu s Galénem, kte-
rou připraví Garant.

- Pokladník prim. Rektor popsal finanční situaci
Psychiatrické společnosti ĆLS. V polovině
r. 2007 bylo na kontě cca 1 900 000 Kč, dále
zbytky grantu WPA. V r. 2007 se očekává scho-
dek hospodaření, příjmy ve výši cca 120 000 Kč.

Na kontě České psychiatrické společnosti, o.s.,
je cca 750 000 Kč. 

- Předseda výboru jednal s předsedou Sdružení
ambulantních psychiatrů (dr. Vaněk). Byl dojed-
nán souhlas s novelizací koncepce a s reformou
psychiatrické péče. SAP bude v budoucnu opět
spolupracovat na tvorbě a renovaci standardů
psychiatrické péče, ve výboru bude zájmy SAP
zastupovat dr. Hermann.

-  Sjezd Psychiatrické společnosti se uskuteční ve
dnech 12. - 15. 6. 2008 ve Špindlerově Mlýně.
Bylo doporučeno použití dosavadního loga sjezdu.

- Dne 10. 10. 2007 se uskuteční Den duševního
zdraví. Konference, pořádané SZÚ (dr. Kebza,
se zúčastní dr. Baudiš.

-  Konzultace pro ing. Záviška ohledně připravo-
vaného zákona o rehabilitaci poskytne dr. Pěč.

-  Program listopadové dopolední schůze připraví
dr. Baudiš z aktuálních psychiatrických témat,
když PL Šternberk na program rezignovala.

- Výbor schválil návrh psychosomatické sekce
o vypsání nových voleb výboru, když poslední vol-
by proběhly v r. 2002. Korespondenční forma
bude spojena s náborem členů do sekce. Informa-
ce o volbách s kandidátkou budou zveřejněny
v Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

-  Dr. Bašný podal písemnou zprávu o postupu při
projednávání novelizace Koncepce psychiatrické
péče. Byly splněny úkoly, stanovené harmono-
gramem pro revizi koncepce.

-  Výběrových řízení v krajích na lůžkovou psychi-
atrickou péči se zúčastní za výbor prim. Zrza-
vecká.

-  V případě potřeby uváží výbor finanční podporu
konferenci sociální psychiatrie (Praha, 19. - 20.
října 2007).

- Výbor doporučil některé změny na internetové
stránce Psychiatrické společnosti, které budou
provedeny do týdne. Rubrika „koncepce“, „ino-
vace“, „novinky“, aktuality“ (recenzovat bude
prof. Raboch).

- Schůzi výboru následovala valná hromada Psy-
chiatrie Praha 2008 (organizátor Světového
kongresu WPA Praha 2008), která po 3 letech
opět zvolila do vedení prof. Rabocha (předseda),
prof. Hőschla (místopředseda) prim. Rektora
(místopředseda) a MUDr. Hermanna (revizor)
a delegovala do organizačního výboru kongresu
prim. Tůmu, prim. Rektora a prof. Rabocha
(předseda) a do výboru vědeckého prof. Hőschla
a prof. Libigera.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.
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