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Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

7. října 2015 

Výbor PS vyslechl sdělení doc. RNDr. Duška, ředitele ÚZIS, který informoval o svých záměrech 

modernizovat provoz tohoto ústavu, využívat maximálně existující zdroje informací a například 

v rámci novelizace zákona č.372/2011 prosadit, aby údaje z databází všech zdravotních 

pojišťoven (ZP) byly pro ÚZIS dostupné, takže lékaři nebudou muset žádné údaje, které již 

poslali do ZP znovu vykazovat a odesílat na ÚZIS, čímž by se jejich práce výrazně zjednodušila. 

Dále chce dosáhnout toho, aby byly všechny údaje od lékařů zasílány na ÚZIS výhradně 

elektronickou cestou, nikoli formou listin, které je následně nutné ručně skenovat. V budoucnu 

by měl také vzniknout Registr zdravotnických pracovníků, ve kterém budou údaje o kvalifikaci 

všech zdravotníků, kteří jsou oprávněni pracovat s pacienty bez dozoru. V rámci snahy o snížení 

množství povinných výkazů bude doc. Dušek žádat o vyjádření a souhlas odborné společnosti, 

včetně PS, pokaždé když bude nějaký státní úřad vyžadovat sběr nějakých zdravotnických údajů. 

Některé povinné výkazy, např. o výskytu HIV či  TBC, nelze měnit ani vyřadit, protože existují 

na základě mezinárodních smluv. Ke změnám ve vykazování údajů pro ÚZIS dojde nejdříve 

v roce 2017, v průběhu roku 2016 se teprve bude zjišťovat, které údaje bude moci ÚZIS získat 

přímo od ZP. Ekonomické výkazy zrušit nelze, ale bude měnit jejich obsah podle typu 

pracoviště, budou jiné pro malé ambulance a jiné pro velké nemocnice.  

 Výkaz „Národní registr léčených uživatelů drog“ (NRLUD) vznikl na základě spojení dvou 

registrů, jejichž existenci vyžaduje Rada Evropy, a proto jsou povinné pro všechny státy EU. 

 Počítačový systém zadávání údajů do NRLUD sice není zcela vyhovující, ale jeho obsah se 

v dohledné době měnit nebude. Výkaz sice obsahuje velké množství kolonek, jejichž existence 

vyplývá ze zákona, ale většina z nich je nepovinná, takže jej lze vyplnit v rozumném čase. Do 

rady, která bude sledovat obsah a využití NRLUD, byli za výboru PS jmenování prof. Papežová, 

doc. Anders a Dr. Syrovátka.  

 Doc. Dušek zakončil své vystoupení nabídkou další spolupráce  mezi PS a ÚZIS, například 

v oblasti změny pravidel hrazení akutní lůžkové péče systémem DRG, který považuje v jeho 

současné podobě za zcela nefunkční pro všechny obory, nejen pro psychiatrii.  

 Výbor PS nabídku doc. Duška uvítal a vyjádřil zájem na další úzké spolupráci. Do skupiny pro 

tvorbu systému DRG výbor nominoval prim. Tučka z PO České Budějovice. 

Členové výboru PS v následné diskusi vyjádřili obavu, aby v Registru zdravotnických pracovníků 

nebyly uvedeny i údaje o zdravotním stavu zdravotníků, protože by to mohlo vést k tomu, že by se 

zdravotničtí pracovníci v případě psychických potíží vyhýbali léčbě u psychiatra z obavy, že by 

v důsledku toho přestali být způsobilí k výkonu svého povolání. Výbor PS proto pověřil předsedu 

Dr. Hollého, aby si dohodl schůzku s vedoucím právního odboru MZ JUDr. Policarem a projednal 

s ním možnost úpravy současného znění vyhlášky o zdravotní způsobilosti výkonu povolání 

zdravotníka, aby nebyla vůči zdravotníkům, kteří se léčí pro psychické nemoci, tak omezující. 

Dr. Hollý informoval výbor PS, že ve dnech 23. a 24. 11. 2015 proběhne v Praze na ILF a 

v NÚDZu konference ohledně SRPP, které zúčastní zástupce WHO M. Muijen i zástupci MZ.  

Výbor PS se zabýval žádostí MZ o nominaci do pracovní skupiny pro Alzheimerovu demenci, 

padlo několik návrhů, ovšem před vlastní nominací je třeba, aby předseda PS Dr. Hollý zjistil, 

kolik členů může PS do této skupiny navrhnout. 

Dr. Hollý informoval výbor PS o složení volební komise pro volby do výboru PS, které proběhnou 

v březnu 2016 – ve volební komisi bude on, Doc. Jirák a Dr. Albrecht. 

Dr. Rektor poté seznámil výbor PS s harmonogramem voleb. Volební komise se musí sejít do 

20.10.2015 a zvolit si předsedu. Volby do výboru PS budou vyhlášeny 20.11.2015,  do 

31.12.2015 budou přijímány nominace kandidátů a do 31.1.2016 zajištěny jeji souhlasy 

s nominací. Po 1.2.2016 budou zveřejněny kandidátky a všem kandidátům bude umožněno, aby 
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se prezentovali na webových stránkách PS. Volby pak proběhnou v březnu a dubnu 2015 a to 

elektronickou a korespondenční formou. 

Výbor PS poté projednal volby do výboru Psychoterapeutické sekce PS. Schválil počet členů tohoto 

výboru na 7 členů. Do 15.10.2015 musí proběhnout nominace kandidátů, kteří musí do 

31.10.2015 vyjádřit se svou nominací souhlas. Do 15.11. 2015 musí všichni členové Pst sekce 

dostat informaci o proceduře voleb a kandidátce a do 30.11. přístupové kódy, s jejichž pomocí 

budou moci volit.  

Prof. Raboch informoval výbor PS, že ve dnech 2. až 4.12.2015 se v Praze v hotelu Marriot uskuteční 

mezinárodní konference IFMAD (International Forum for Mood and Anxiety Disorders) a že 

organizátoři umožní na úvodní odborný program vstup 15 českým psychiatrům. Zájemci o účast se 

mohou přihlásit emailem sekretářce paní Knesplové, informace bude zveřejněna ve Zpravodaji PS.  

Dr. Hollý informoval výbor PS, že na 16. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se uskuteční 

v Brně ve dnech 22. až 24. 10. 2015, je přihlášeno 359 platících účastníků.  

Doc. Anders informoval výbor PS, že ve spolupráci s Guarantem zahájil přípravu na organizaci 11. 

sjezdu Psychiatrické společnosti, který proběhne ve dnech 9. až 12.6. 2016 ve Špindlerově Mlýně. 

Na základě žádosti Sekce dětské a dorostové psychiatrie vyslovil Výbor PS souhlas s organizací a 

poskytnutím odborné garance k uspořádání mezinárodní konference IACAPAP v roce 2018 

v Praze. 

Výbor PS pověřil předsedu Dr. Hollého, aby na dotaz ČTK ohledně opatření v organizaci 

psychiatrické péče v souvislosti s výročím vraždy studenta duševně nemocnou ženou ve Ždáru 

nad Sázavou odpověděl, že se podařilo dosáhnout, aby byla léčba depotními antipsychotiky 

vyjmuta z regulace výdajů psychiatrické ambulance, dále byl zpracován standard Centra 

duševního zdraví a Rozšířené psychiatrické ambulance, včetně možnosti terénních pracovníků, 

jejichž činnost by mohla podobným tragédiím zabránit.  

Výbor PS vyslovil souhlas s úpravou smlouvy mezi PS a nakladatelstvím Galén, podle které se 

v případě, že by vydání časopisu ČaS psychiatrie bylo ztrátové, pak by se u jednoho čísla ztráta 

rozdělila mezi PS a vydavatelství Galén půl na půl.  

Výbor PS jednomyslně souhlasil s návrhem doc. Anderse, aby se zástupkyní šéfredaktora časopisu 

Česká a slovenská psychiatrie stala Mgr. E. Kitzlerová. 

Výbor PS vyslechl informaci Dr. Rektora a Dr. Možného o průběhu seminářů praktických lékařů 

s problematikou psychiatrické péče. Oba semináře proběhly přátelsky a diskuse byla 

konstruktivní  

Výbor PS prodiskutoval informaci V. Chvály, předsedy Nezávislé skupina pro etiku, podle které 

probíhá policejní vyšetřování pacientů, kteří byli v minulých letech hospitalizováni na 

rehabilitačním, nyní psychosomatickém oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Podle 

této informace vyslýchá policie tyto pacienty proto, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

podala na PL Šternberk obvinění z trestného činu podvodu, který má spočívat v tom, že 

pacientům byla během jejich hospitalizace v PL Šternberk poskytována komplexní rehabilitační 

léčba, i když se jedná o zařízení, které má poskytovat léčbu psychiatrickou. 

 Výbor PS pověřil Dr. Možného, aby se blíže obeznámil s tímto případem a vypracoval návrh 

prohlášení, kterým by výbor PS odborně zaštítil oprávněnost psychosomatického zaměření 

poskytování léčebné péče v PL Šternberk. 

Dr. Herman informoval výbor PS, že na jeho snahu navázat kontakt se všemi předsedy sekcí PS a 

získat od nich informace o aktivitách a počtu členů sekcí mnoho z nich vůbec nereagovalo. 

Výbor PS diskutoval text návrhu na ustanovení samostatného nástavbového oboru psychoterapie 

pro lékaře a klinické psychology. Vůči textu vyslovil emailem některé výhrady prof. Praško, dr. 

Možný měl výhradu k tomu, že neměl dostatek času se s tímto textem důkladně seznámit.  
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Výbor PS se proto dohodl, že členové dostanou možnost písemně své výhrady poslat do 

15.10.2015 ostatním a na jejich základě pak bude text upraven a zaslán na MZ. 

Výbor PS prodiskutoval problémy kolem sponzorování Kuffnerovy ceny, vzniklé tím, že Zentiva 

snížila svůj příspěvek ze slíbených 50 tisíc Kč na 25 tisíc Kč, a rozhodl, že chybějících 25 tisíc 

Kč uhradí PS z vlastních zdrojů. Cena bude předána na sjezdu v Brně ve středu 21.10.2015 od 18 

hod. 

Prof. Papežová informovala výbor PS o Novinářské ceně, do které se přihlásilo 6 přispěvatelů 

s novinářskými články a 1 přispěvatelka s knihou o vlastní zkušenosti s psychotickým 

onemocněním. Výbor PS se shodl na tom, že knihu nelze zahrnout do soutěže, určené 

novinářským článkům, ale souhlasil s návrhem Dr. Možného, aby vzhledem k vysoké kvalitě 

textu byla udělena zvláštní cena i autorce knihy, spojenou s finančním příspěvkem 10 tisíc Kč. 

Dr. Hollý informoval výbor PS, že Vondráčkovu cena předá 2.12. po skončení Purkyňovy schůze 

Prof. Raboch. 

Ing. Kamarádová informovala členy výboru PS, že Heverochovy medaile předá přítomným 

účastníkům v rámci zahajovacího programu psychiatrického sjezdu dne 21.10. 2015 Dr. Možný. 

Dr.Vaněk informoval členy výboru PS, že byla schválena novela vyhlášky 277, podle které musí 

člověk se závislostí na alkoholu, kterému byl z tohoto důvodu odebrán řidičský průkaz, 

prokazatelně abstinovat 12 měsíců, než je mu řidičský průkaz vrácen.  

 Dále je informoval o tom, že se na MZ projednává návrh na úpravu indikací k hospitalizaci bez 

souhlasu pacienta v tom smyslu, že nebude obsahovat slovo „bezprostředně“. 

 A také sdělil, že byl neoficiálně informován jednou posudkovou lékařkou, že existuje směrnice 

MPSV, podle níž je důvodem k odebrání invalidního důchodu III. stupně duševně nemocné 

osobě fakt, že nebyla po dobu několika let hospitalizována na psychiatrii.  

Výbor PS pověřil předsedu Dr. Hollého, aby oficiálně požádal MPSV o sdělení znění této 

směrnice, protože ji považuje za v rozporu s tendencí poskytovat psychiatrickou léčbu co nejvíce 

v přirozeném prostředí duševně nemocných. 

Dr. Herman informoval výbor PS o tom, že na žádost Ing. Záviška souhlasil se schůzkou, na kterou 

se však Ing. Závišek nedostavil. Od jeho spolupracovnice se dozvěděl, že Ing. Závišek požaduje, 

aby ambulantní psychiatři sami aktivně kontaktovali pacienty, kteří nepřijdou na dohodnutou 

kontrolu. To je ovšem mimo časové možnosti většiny ambulantních psychiatrů a není to součástí 

úhrady ze strany ZP. 

Příští schůzi Purkyňovy společnosti 4. listopadu 2015 bude řídit Dr. Možný. 

 

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová 


