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Naposled skládal výbor Psychiatrické společ-
nosti ČLS JEP účet ze své činnosti v červnu 2006
na sjezdu ve Špindlerově Mlýně. Nyní předkládá-
me přehled činnosti za období červen 2006 až září
2007, a to v nejdůležitějších oblastech.

Psychiatrická společnost představuje stále jed-
nu z pěti největších společností ČLS JEP a k 4. 9.
2007 má ustálený počet - 1055 řádných členů.

Snad nejvýznamnější událostí bude světový psy-
chiatrický kongres WPA v září 2008 v Praze. Orga-
nizační výbor ve spolupráci s Guarant Internatio-
nal, s.r.o., vykonal mnoho práce organizační
a propagační. Představy o kongresu schvaluje prů-
běžně i exekutivní výbor WPA. Prof. Raboch usku-
tečnil propagační cesty po Evropě i Asii. Zprávy
jsou poskytovány ve výtvarně lahodné podobě prv-
ní informace. Společnost Guarant  se projevuje
jako seriozní partner.

Další významnou událostí je uspořádání kon-
gresu Světové společnosti sociální psychiatrie
v Praze 21. - 25. 10. 2007. V čele lokální organiza-
ce stojí dr. Krch s kolektivem a úspěšně pečuje
o hladký průběh setkání více než 800 účastníků.

Koncepce psychiatrické péče byla schválena
a publikována již v r. 1997. Bohužel se zatím nepo-
dařilo uvést zásady koncepce do života. Je to před-
mětem někdy i příkré kritiky výboru společnosti.
Byla sice projednána a schválena vědeckou radou
MZd, avšak ani ministerské komisi pro implemen-
taci Koncepce psychiatrické péče, ani opětovným
senátním seminářům s psychiatrickou tématikou,
ani různým mediálním akcím se nepodařilo, aby se
otázky psychiatrické péče dostaly do zájmu veřej-
nosti, politiků nebo organizátorů zdravotnictví.
Snad jen v posledních měsících vyjadřovaný lehký
zájem ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdra-
votní pojišťovny a sociálního a zdravotního výboru
Senátu Parlamentu ĆR dává přece jen naději na
změny k lepšímu. Na semináři v Senátu Parla-
mentu 8. 3. 2007 zazněla veřejně přece jen povzbu-
divá ujištění a celé jednání bylo in extenso publi-
kováno v časopise Zdravotnictví a finance a bylo
opakovaně vysíláno in extenso na programu ČT24.

Výbor ustavil zvláštní komisi (dr. Bašný, prim.
Tůma a reprezentanti z praxe) k novelizaci kon-
cepce, včetně návrhu sítě psychiatrických zařízení.

V dubnu 2007 schválil a vydal výbor naší společ-
nosti ve spolupráci s regionální kanceláří WHO
v Praze text Národního psychiatrického programu.
Vychází ze závěrů a doporučení Evropské konfe-
rence ministrů zdravotnictví k otázkám duševního

zdraví, pořádané Světovou zdravotnickou organi-
zací v lednu 2005 v Helsinkách. Zde byla schvále-
na „Deklarace o duševním zdraví pro Evropu“
s podtitulem „Čelit výzvám, nalézat řešení“. 

Cílem našeho národního programu je zlepšení
kvality péče a kvality života pacientů s psychický-
mi poruchami, zajištění dostupnosti psychiatrické
péče a redukce rizik, vyplývajících z psychických
onemocnění. Hlavními úkoly jsou pak podpora pri-
mární psychiatrické péče, rozvoj komunitní péče
a modernizace lůžkového fondu. Plán stanoví kon-
krétní úkoly, které by vedly ke splnění hlavních
cílů: zvýšení péče o rizikové skupiny psychicky
nemocných (mj. schizofrenie, závislosti), doplnění
sítě psychiatrických služeb, rozvoj komunitní péče,
diferenciace lůžkového fondu, redukce skryté
nemocnosti, úsilí o omezení stigmatizace a izolace
osob se závažnými duševními poruchami, spraved-
livé a evropským státům odpovídající financování
psychiatrické péče, rozvoj krizových služeb, úpra-
va legislativy s důrazem na práva pacientů a pod-
pora výzkumu a vzdělávání v psychiatrii.

Dalším úctyhodným počinem byla publikace
Doporučené postupy psychiatrické péče II, které
bylo věnováno mnoho úsilí a která byla podrobena
diskusi na 9 schůzích naší společnosti. Jde o pub-
likaci 33 autorů a 11 recenzentů z řad ambulant-
ních psychiatrů za redakčního vedení prof. Rabo-
cha, dr. Anderse, doc. Praška a dr. Hellerové.

Funkci šéfredaktora časopisu Česká a sloven-
ská psychiatrie převzal po mnoha letech z rukou
doc. Faltuse dr. Anders. Redakční rada byla rozší-
řena a přistupujeme ke změně nakladatele našeho
časopisu, protože vydavatelská funkce ČLS a její-
ho Nakladatelského a tiskového střediska se uka-
zuje být dlouhodobě málo aktivní a iniciativní.
Vydavatelem zůstane ČLS JEP, ale nakladatelská
činnost přejde od příštího roku na nakladatelství
Galén.

Finanční situace naší společnosti je příznivá,
jak uslyšíme ve zprávě pokladníka. Je to způsobe-
no jednak částečným odloučením od účtování ČLS,
jednak střízlivým hospodařením a úspěšným spon-
zoringem, ale hlavně důslednou a vytrvalou péčí
pokladníka prim. Rektora. Dostatek finančních
prostředků a spolupráce se sponzory nám umožni-
ly podpořit mladé psychiatry na cestě na AEP kon-
ferenci do Madridu, podpořit účast aktivních
účastníku na konferenci WASP v Praze, udělovat
Kuffnerovu cenu i APA cenu, zlepšit ozvučení
Vondráčkovy posluchárny atd.

Zpráva o činnosti výboru Psychiatrické 
společnosti pro valnou hromadu PS, 
červen 2006 – září 2007
(13. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 13. září 2007)
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Vytvořili jsme novou grafickou úpravu webové
stránky společnosti, jejímž jsme nyní vlastníkem
a pečuje o ni rovněž Guarant.

Organizační výbor již započal přípravu 7. národ-
ního  sjezdu, který se bude konat 12. - 15. 6. 2008
ve Špindlerově Mlýně. Uvažujeme o inovaci dopo-
ručených postupů na konferenci pravděpodobně
v Karlových Varech na podzim 2009.

Vyjadřovali jsme se k řadě nových nebo noveli-
zovaných zákonů a vyhlášek: o ochranné léčbě,
o zdravotní péči, o dispenzarizaci, o normativech
a personálním vybavení zdravotnických zařízení.
Prohráli jsme bitvu o zdravotnické dokumentaci.
Nepodařilo se nám prosadit zásadu, že dokumen-
tace psychiatrických pacientů není vhodná k plné-
mu zveřejňování.

Zástupci výboru působili v řadě komisí (komisi
pro konference WPA – prof. Raboch, akreditační -
prof. Libiger, prim. Tůma, kategorizační pro léky -
dr. Anders, dohodovacích a výběrových řízení -
prim. Zrzavecká).

K podstatným změnám se schyluje i v našem
poměru k České lékařské společnosti JEP. Styl
práce ČLS a vzájemná spolupráce se při stále se
rozšiřujících povinnostech naší společnosti staly
určitou brzdou, a to zvláště v otázkách ekonomic-
kých, finančních a organizačních. Několik let jsme
diskutovali a připravovali určité osamostatnění,
částečnou nezávislost naší společnosti. V posled-
ních letech byla založena dvě občanská sdružení
(„Psychiatrie Praha 2008“ k usnadnění organizace
a financování Světového psychiatrického kongresu
a „Česká psychiatrická společnost, občanské sdru-
žení“ k jednodušší, ale produktivnější organizaci
práce. Činnost výboru již nelze provádět bez profe-
sionální pomoci sekretariátu v oblasti organizace,
propagace, sponzoringu, financování a vydávání
časopisu. Administrativní část úkolů proto převzal
Guarant International, s.r.o., a prozatímní každo-

denní zkušenosti jsou velmi příznivé (organizační
pomoc, spolupráce se sponzory, organizace Světo-
vého psychiatrického kongresu, internetové strán-
ky, časopis aj.). Chceme ale přesto zůstat v urči-
tém volnějším svazku s ČLS JEP. Detailní
informace jako podnět k diskusi podá na tomto
shromáždění náš předseda. Budeme žádat o sou-
hlas členstva s tímto postupem, který bude vyža-
dovat v brzké budoucnosti zásadní rozhodnutí.

Z vnitřních záležitostí je nutno ještě zmínit zalo-
žení nové sekce mladých psychiatrů a zrušení sek-
cí ambulantních psychiatrů a nemocničních oddě-
lení. K tomuto kroku nás vyprovokovala žádost
o založení sekce psychiatrických léčeben. Důvo-
dem těchto organizačních změn je zásada, že sek-
ce společnosti se vytvářejí na základě jednotlivých
odvětví psychiatrie a nikoli na základě typu zdra-
votnických zařízení. K prosazování zájmů ambu-
lantních, lůžkových a intermediárních zařízení
slouží jiné organizační struktury.

Nemáme dost času popisovat činnost sekcí naší
společnosti. Víme dobře jak velkou, záslužnou
a obětavou práci představují aktivity předsedů
a členů sekcí a aktivity pracovníků, pořádajících
regionální psychiatrické akce a setkání. Patří jim
dík a uznání.

Ne vše – jak je již obvyklé – se podařilo. Byli
jsme vystaveni jak pochvalným uznáním, tak i kri-
tickému hodnocení. Jsme a budeme i nadále pří-
stupni podnětům, návrhům a doporučením, pokud
budou realistické, užitečné a vedené ve prospěch
většiny našich členů a naší celé psychiatrie. Čeká
nás vbrzku pravděpodobně bouřlivé období organi-
začních změn. Předpokládáme, že doporučení
výboru Psychiatrické společnosti budou pochope-
na, uznána za přijatelná, za výhodná a že budou
podporována velkou většinou členů.

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNùNÍ
Danica Hromadová

Publikace se daným tématem zabývá velmi komplexně s detailním přehledem
současných poznatků. Autorka rozebírá nejrůznější etiologické faktory ateroskle-
rózy a kardiovaskulárních onemocnění, ať již působících rizikově, či naopak
ochranně. Dále uvádí možnosti prevence, které jsou založeny na ovlivňování
těchto etiologických faktorů, respektive na jejich zjišťování, měření a vyhodnoco-
vání a také doporučení farmakoterapie. Kniha je doplněna o příklady EKG, vzo-
rové jídelníčky, tabulky potravin atd. Je to jediná publikace s tímto tématem na
českém trhu. Kniha je určena zejména pro praktiky a kardiology.

Vydalo Nakladatelství Neptun v roce 2004, ISBN 80-902896-8-1, 
190 str., cena 330 Kã
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