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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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– Výbor schválil výsledek voleb do sekce dětské
a dorostové psychiatrie 3. 10. 2007: prof. Drtíl-
ková (22 hlasů), prim. Čihák (22), řed. Hodková
(21), doc. Pacelt (20), dr. Dudová (19), prim.
Koutek (19), prof. Hrdlička (16). Předsedou byl
zvolen prim. Čihák. Náhradníci: dr. Pánová
(14), dr. Matýs (13), dr. Thiner (10). 

– Výbor schválil výsledky korespondenčních voleb
(uzávěrka 31. 10. 2007) do výboru psychosoma-
tické sekce: dr. Chvála (19 hlasů), doc. Pánková
(16), dr. Poněšický (15), doc. Šimek (13),
dr. Konečný (10). Funkcionáře zvolí členové
výboru na své nejbližší schůzi. Náhradníci:
doc. Plevová (8), doc. Beran (6), doc. Boleloucký
(6).

– Na setkání předsedů odborných společností
v Bruselu byl delegován prof. Raboch. Bude pro-
sazovat národní odborné společnosti jako kon-
zultativní orgány pro jednotnou politiku psychi-
atrické péče v EU. Stejné zásady budou
diskutovány i na sjezdu německých psychiatrů,
kam jsou též předsedové pozváni.

– Výbor souhlasí s návrhem MZd o rozsahu dis-
penzární péče a doporučuje, aby stejný výběr
dispenzarizovaných byl uplatňován také
u dospělých pacientů.

– Psychiatrická společnost proplatí v r. 2008 přís-
pěvek WPA za 1060 svých členů.

– Prof. Raboch informoval o postupu příprav Svě-
tového kongresu WPA.

– Prim. Zrzavecká informovala o přípravách a ter-
mínech VII. sjezdu Psychiatrické společnosti ve
Špindlerově Mlýně. Byly poskytnuty návrhy na
tematické motto sjezdu.

– Proběhla diskuse k návrhu dr. Bašného a prim.
Zrzavecké o navrhované síti lůžkových zařízení
pro akutní péči. Rušná diskuse byla o základ-
ních zásadách Koncepce psychiatrické péče (úlo-
ha léčeben, rozšiřování psychiatrických odděle-
ní, dostupnost péče). Podněty budou zpracovány
zvláštní pracovní skupinou pro novelizaci Kon-
cepce.

– Členové výboru se neshodli na jednotném názo-
ru, zda má být členství v ČLK povinné nebo dob-
rovolné.

– Prof. Kratochvílovi a jeho spolupracovníkům

vyjádřili členové výboru dík za úspěšnou organi-
zaci 26. psychoterapeutické konference.

– Konference WASP, na které bylo přítomných
více než 1000 účastníků, byla úspěšná. Výbor
poděkoval za práci dr. Krchovi, který byl hlav-
ním organizátorem konference.

– Prim. Zrzavecká se zúčastnila výběrového říze-
ní akutní lůžkové péče na psychiatrická odděle-
ní nemocnic v krajích Libereckém, Olomouckém
a Moravskoslezském. 

– Budoucnost časopisu Česká a slovenská psy-
chiatrie: Jednání s ČLS JEP ukázalo, že ČLS
se nehodlá zbavit nakladatelských práv,
považuje časopis za prestižní a požaduje za
jejich převod horentní sumu. V r. 2008 tedy
bude vycházet časopis ještě pod nakladatel-
stvím ČLS. Výbor požádal Garant a.s. o práv-
ní expertizu a očekává od redakční rady
návrh na další postup. V současnosti je časo-
pis ve finančním propadu z důvodu omezení
inzerce a sponzorů. Výbor doporučuje, aby
byly proplaceny odměny autorům a recenzen-
tům.

– Na sjezdu v r. 2009 (Karlovy Vary?) by měla být
schválena novelizovaná verze „Doporučených
postupů psychiatrické péče“.

– Reprezentant fy BMS dr. Dvořák přednesl
nabídku firmy k získání finančních prostředků
z evropských fondů prostřednictvím fy Deloitte.
Dne 12. 12. 2007 uspořádá firma pro členy výbo-
ru a další vybrané představitele psychiatrické
péče (cca 25 osob) informační schůzku o podává-
ní žádostí  a možnostech získávání financí na
projekty. Výbor na žádost poskytne seznam 25
osob k účasti. 

– Mgr. Wenigová a dr. Pěč představili průběžné
výsledky projektu CRPDZ „Situační analýza
péče o duševně nemocné na území Hl. m. Pra-
hy“. Po dosti bouřlivé diskusi (budoucnost psy-
chiatrických léčeben, výběr do focus groups,
věrohodnost odhadů, potřeby jednotlivých dru-
hů péče, potřeba sjednotit názory psychiatrů,
metodika projektu) přítomní konstatovali, že
přijatelným společným cílem by mělo být zvýše-
ní finančních prostředků plynoucích do psychia-
trické péče. Na seminář s prezentací výsledků

– Dr. Bašný v odvolání na výsledky valné hroma-
dy Psychiatrické společnosti ze dne 13. 9. 2007
v Brně doporučuje lobovat u členů předsednic-
tva ČLS JEP ve prospěch reformy ČLS tak, aby
se stala federalizující, střechovou organizací
odborných společností a spolků lékařů.

Prof. Raboch kontaktuje prof. Anděla
a prof. Homolku, prof. Libiger doc. Pařízkovou
a prof. Paličku.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.
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