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Z ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP

Plán činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP
na rok 2008

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá již
desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první
středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) v posluchár-
ně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Praha 2, Ke
Karlovu 11 (tel. 224 916 858). Od 9.00 hod. semi-
náře, které připravují jednotlivá psychiatrická
pracoviště, od 15.00 hod. vědecké schůze Psychia-
trické společnosti s programem jednotlivých sekcí
společnosti.

Celodenní výukový program je doplňován pre-
zentací farmaceutických firem (11.00-12.30 hod.),
schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie
(12.30–13.45), program připravuje prof. Drtílková
a schůzemi sekce psychofarmakologické (13.45.-
14.45), připravuje doc. Vinař. Účast na programu

je hodnocena 8 kreditními body celoživotního post-
graduálního vzdělávání.

Sekce pro návykové nemoci (předseda
MUDr. Hampl) pořádá pravidelné schůze společně
se Společností pro návyková onemocnění ve stej-
ných termínech (11.00–13.00) na Oddělení léčby
závislostí, Praha 2, Apolinářská 4 a Jungmannův
dům, 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve
spolupráci s Českou a moravskou psychologickou
společností klinicko-psychologické dny 4krát ročně
v Lékařském domě (PhDr. P. Goldmann).

Ostatní sekce společnosti organizují svá setkání
nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pra-
videlně rozesílaných Informacích pro členy Psychi-
atrické společnosti.

PŘEHLED  PERIODICKÝCH AKCÍ  PSYCHIATRICKÉ  SPOLEČNOSTI V R. 2008

9.00 hod. dopolední, 15.00 hod. odpolední, 11.00 hod., 
připravuje téma, garant prezentace,

sponzor 
LEDEN PK Olomouc sekce soudní psychiatrie (doc. Hynek) budou určeni
ÚNOR PL Kosmonosy sekce psychosomatická (MUDr. Chvála) dodatečně                  
BŘEZEN PL Opava sekce alkoholismu a návykových nemocí (MUDr. Hampl)
DUBEN PL Hor. Beřkovice sekce psychoterapeutická (MUDr. Hellerová)
KVĚTEN PK Hradec Králové sekce gerontopsychiatrická (doc. Jirák)
ČERVEN PC Praha sekce psychologická (PhDr. Goldmann)
ZÁŘÍ PL Dobřany sekce poruch příjmu potravy (doc. Papežová)
ŘÍJEN PL Jihlava sekce dětské a dorostové psychiatrie (prof. Drtílková)
LISTOPAD PL Havlíčkův Brod sekce psychiatrické sexuologie (prim. Brichcín)
PROSINEC PO Ústí nad Labem sekce pro hypnózu (prof. Kratochvíl) Vondráčkova nadace

PŘEHLED  NEPERIODICKÝCH AKCÍ, KONGRESŮ, KONFERENCÍ V R. 2008

50. česko-slovenská psychofarmakologická kon-
ference Jeseník, 9. - 13. 1. 2008. Lázně Jeseník.
Organizuje Česká neuropsychofarmakologická
společnosti. Kontakt: www /Česká neuropsycho-
farmakologická společnost.

12. konference psychosomatické medicíny
s mezinárodní účastí. Téma - Psychosomatická
praxe. Liberec, 24. - 26. 4. 2008. Sekretář konfe-
rence: MUDr. V. Chvála, tel. 485 151 398. 
E-mail: chvala@sktlib.cz  

6. sympozium biologické psychiatrie. PL Jihla-
va, 24. - 26. 4. 2008. Kontakt: doc. MUDr. L.
Hosák, Ph.D, předseda Společnosti biologické psy-
chiatrie. E-mail: hosak@lfhk.cuni.cz  

Organizuje Společnost biologické psychiatrie ve
spolupráci se sekcí biologické psychiatrie Psychia-
trické společnosti ČLS JEP.

6. česká konference kognitivně-behaviorální
terape. PL Kroměříž, 29. - 31. 5. 2008. Organizuje:
prim. MUDr. P. Možný, PL Kroměříž. 
E-mail: mozny@plkm.cz

VII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP,
Špindlerův Mlýn, 12. - 15. 6. 2008. Předseda
prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 
E-mail: raboch@mbox.cesnet.cz 

XIV. World Congress of Psychiatry, Praha,
20. - 25. září 2008, www.wpa-prague 2008.cz,
e-mail: wpa@guarant.cz
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Konference „Duševní zdraví mládeže“. Říjen/listo-
pad 2008, Brno. Předsedkyně organizačního výboru:
prof. MUDr. I. Drtílková, Psychiatrická klinika MU
Brno, Jihlavská 20. E-mail: idrtilkova@fnbrno.cz

Konference o komplexní léčbě psychóz. PL Opa-
va, podzim 2008. Kontakt: prim. MUDr. P. Taraba,
PL Opava. E-mail: taraba@opava.cz

Jubilejní 30. konference sociální psychiatrie.
Hotel Sepetná, Ostravice u Frýdlantu/Ostravice
(Beskydy), 20. - 22. l1. 2008. Kontakt: MUDr. O.
Pěč, ředitel ESET. E mail: eset.pec@volny.cz

MUDr. Pavel Baudiš, CSc.

– Výbor vyjádřil poděkování prof. Češkové a spo-
lupracovníkům za úspěšnou organizaci Česko-
slovenského sjezdu v Brně. Zisk sjezdu činí cca
30 000 Kč.

– Plán činnosti na rok 2008 bude schválen na
příští schůzi. Sponzoři jednotlivých schůzí
budou zveřejněni dodatečně.

– Byla schválena příprava korespondenčních
voleb nového výboru psychosomatické sekce.
K volbě budou vyzváni dosavadní i noví členové
sekce. Termín voleb: říjen 2007.

– Prim. Popov se zúčastní voleb nového výboru
sekce dětské a dorostové psychiatrie 3. 10. 2007.

– Byli schváleni předsedové dopoledních schůzí
a autoři úvodníků pro časopis Česká a sloven-
ská psychiatre.

– Program dopolední schůze 7. 11. 2007 bude
věnován psychiatrickým a psychologickým otáz-
kám v onkologii. Připravila jej dr. H. Tondlová.

– Výbor vzal se souhlasem na vědomí kritické
poznámky dr. Pěče k věcnému záměru návrhu
zákona o rehabilitaci.

– Dr. Baudiš informoval o aktivitách (projektu)
ČAPZ „Cesty z labyrintu duševní nemoci“.
Prof. Libigrer doporučuje diskusi a vymezení
vztahů, aktivit a kompetencí mezi Psychiatrickou
společností a existujícími nestátními organizace-
mi, které se věnují osobám s duševní poruchou.

– Dr. Bašný referoval o dalším plánovaném postu-
pu prací na novelizaci reformy Koncepce psychi-
atrické péče.

– V přípravě Světového kongresu WPA 2008 nedo-
šlo k nepravidelnostem. Přípravy pokračují pod-
le usnesení ze schůzky 13. 9. 2007 v Brně.

– Mgr. Vinšová určí místo schůzky organizačního
a vědeckého výboru s prof. Mezzichem
a prof. Tyanim 20. 10. 2007 v Praze. Bude též
jednat se zástupci fy Lundbeck o sponzorství
kongresu.

– Stále nebyly předloženy návrhy na logo společ-
nosti (doc. Praško).

– Dr. Anders referoval o jednáních s ČLS JEP
a s Galénem o změně nakladatele časopisu.
O převodu práv bude v těchto dnech jednat
předsednictvo ČLS JEP.

– Dne 26. 9. 2007 se konala schůzka OS Občan
v síti věnovaná reformě psychiatrie. Referovali
dr. Bém, dr. Bašný a dr. Tautermann s dr. Her-
mannem. Byl představen stav sítě psychiatric-
kých zařízení v Praze a odhad potřeby v budouc-
nu. Byly doporučeny postupné kroky ve smyslu
koncepce psychiatrické péče v nejnaléhavějších
oblastech (akutní péče, komunitní zařízení,
financování).

– Byly projednány návrhy záměrů zákonů o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskyto-
vání a zákona o specifických zdravotních
službách. Připomínky (terminologické, nebez-
pečnost sobě a okolí, psychofarmakologická léč-
ba není omezovacím opatřením) sdělí MZd
sekretář.

– Výbor souhlasí, aby program IV. ročníku Konfe-
rence ambulantních psychiatrů (Olomouc, 8. - 9.
11. 2007) byl vyvěšena na web Psychiatrické
společnosti s tím, že jde o placenou inzerci.

– Výbor souhlasí s tím, aby semináře Psychiatric-
ké kliniky LF UM v Brně byly pořádány ve spo-
lupráci s Psychiatrickou společností. Důvodem
je usnadnění jejich akreditace.

– Výbor vzal na vědomí vysvětlení ředitele odboru
farmacie MZd, že preparát Risperdal Consta
bude aplikován lékařem z vlastních zásob
a dodatečně vyúčtován pojišťovně.

– Výbor souhlasí, aby se 6. česká konference kog-
nitivně behaviorální terapie v Kroměříži 29. -
31. 5. 2008 (organizuje prim. P. Možný, PL Kro-
měříž) konala pod záštitou Psychiatrické společ-
nosti.

– Výbor souhlasí s úhradou cesty dr. Motlové na
zasedání UEMS.

– Výbor pověřuje prof. Češkovou, aby prohlédla
edukační program fy Lundbeck pro psychiatry
a ev. doporučila záštitu Psychiatrické společnos-
ti nad žádostí o grant EU. 

– Prof. Libiger referoval o činnosti akreditační
komise ministerstva zdravotnictví. MZd vyví-
jí vyšší administrativní a koncepční aktivitu,
bere do úvahy i finanční otázky. Novelizace
dosavadních předpisů se očekává od 1. 7.
2008.

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 
3. října  2007
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