
Jednání Výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP

2. 12. 2015

Přítomni: 
Výbor PS: Dr. Hollý, Prof. Höschl, Prof. Raboch, Prof. Papežová, Prof. Praško, Doc. Anders, Dr. 

Rektor, Dr. Vaněk, Dr. Možný

Revizní komise: Prof. Mohr, Dr.Syrovátka

Hosté: Dr. Tuček

Další: Ing. Kamarádová, Guarant
p. Knesplová, sekretářka

Omluveni: Dr. Žižka 

1. Kontrola zápisu

Dr. Možný: Na dotaz ohledně důvodů trestního oznámení na PL Šternberk přišla odpověď ředitele ČPZP 
JUDr. Vaňka, která neobsahuje žádné informace, nijak nevysvětluje, proč policie vyslýchá pacienty 
PL Šternberk a čeho se týká trestní oznámení, které ČPZP na PL Šternberk podala. Odvolává se na to, 
že v průběhu policejního vyšetřování nesmějí nic sdělovat. 

Výbor PS pověřil Dr. Možného, aby napsal řediteli ČPZP dopis s žádostí, by byl výbor PS informován o 
výsledku policejního vyšetřování, jakmile bude možné informace předat.

Dr. Hollý: Na Ministerstvu spravedlnosti zasedala pracovní skupina ohledně ochranných léčeb (OL), 
podpořila  zvýšení  příspěvku  ambulantním  psychiatrům,  které  by  pokryly  náklady  na  provádění 
ambulantních OL. Skupina dále chce nechat vyčíslit náklady na úpravu uzavřených psychiatrických 
oddělení v Psychiatrických nemocnicích, na kterých jsou vykonávány OL.

2. Reforma

a) Kulatý stůl k implementaci reformy

Dr. Hollý: Setkání se účastnili M. Muijen za WHO a prof. M.Brown a S.Bell z Velké Británie, dále 
zástupci  MZd náměstkyně  Ptáčková a  ing.Doležal,  za  výbor PS Dr.  Hollý,  Doc.  Anders  a  Dr. 
Herman, za Asociaci zdravotních pojišťoven Dr. Frňka. Prezentace všech účastníků jsou k dispozici 
na stránkách MZd, lze si je stáhnout.

Dr. Možný: Měl z jednání smíšený pocit, protože chybí synergie všech zúčastněných, jednotliví účastníci 
poskytování psychiatrické péče kritizují druhé, např. kritika koncepce rozšířené PA ze strany Dr. 
Koblice, standardu PO VN ze strany pacientských organizací a podobně. Z vystoupení Dr. Frňky měl 
dojem, že ZP nejsou ochotny navýšit  finanční příspěvek v oblasti  psychiatrie,  přičemž je to pro 
uskutečnění SRPP zcela nezbytné.  Také nepřítomnost zástupců MPSV naznačila,  že pro ně není 
reforma péče o duševně nemocné důležitou prioritou, ačkoli hradí v současní době prakticky veškerou 
komunitní péči.

Dr. Hollý: Po skončení jednání mluvil ještě na MZ se zástupci WHO ohledně reformy, chtěli vědět, jak 
SRPP vznikla, protože její text není přeložen do angličtiny. Jejich doporučením bylo, aby MZ zajistilo 
vytvoření komunitních psychiatrických zařízení tlakem na ředitele přímo řízených organizací, tedy 
psychiatrických nemocnic (PN). 
Smlouva mezi WHO a MZ ohledně psychiatrie bude prodloužena, jedním z cílů je vytvořit indikátory 
kvality poskytování psychiatrické péče.
Náměstek Landa z MZ se jej telefonicky ptal, jaké má být zadání pro ředitele PN ohledně investic 
a transformace PN. Tato transformace by měla být placena ze státního rozpočtu, nikoli z peněz EU, 
protože ty jsou určeny na vytvoření CDZ a nikoli pro PN.
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Dr. Herman: V uskutečňování SRPP chybí sjednocující prvek, nějaký vrchní koordinátor, který by ji 
řídil.  Představitelé  jednotlivých  složek  prosazují  své  argumenty,  ale  není  nikdo,  kdo  by  měl 
dostatečnou pravomoc rozhodnout o konečné podobě reformy a prosadit ji.

Dr. Rektor: Na MZ chybí někdo, kdo by proces SRPP koordinoval. Snažil se o to Dr. Duškov, ale ten 
měl na MZ příliš nízkou pozici. 

Dr. Hollý: Za náměstka Ženíška se MZ snažilo téma reformy psychiatrické péče více akcentovat, po jeho 
odchodu se tato snaha oslabila.

Dr. Herman: Pacienti by měli říci pojišťovnám, jakou péči potřebují. Překvapilo ho sdělení Dr. Frňky, že 
ZP potřeby svých  psychiatrických  pacientů  vůbec  nezjišťují.  Snad  se  pacienti  v budoucnu  více 
aktivně ozvou a budou tlačit na pojišťovny, aby jim zajistily kvalitnější péči.

Dr.  Možný:  Pacienti  ovšem nejsou sjednoceni,  existuje  více  skupin,  které  mluví  za pacienty,  a  ty 
navzájem nespolupracují. 

Dr. Hollý: Pacienti mohou tlačit nejen na ZP, ale také více kritizovat i psychiatry, je třeba s tím počítat, 
připravit se na to a reagovat vstřícně, nikoli odmítavě.

Dr. Herman: Chápe příbuzné psychiatrických pacientů, kteří nejsou se systémem současné psychiatrické 
péče spokojeni. Kdyby se jich někdo ze ZP zeptal, co potřebují, tak by mohli své požadavky vyjádřit.

Dr. Hollý: Představitelé ZP jsou pod tlakem svých správních rad a mají sklon k ponechání věcí tak, jak 
jsou, protože každou změnu před nimi musí obhájit.

Dr. Rektor: Představitelé ZP mají také velký strach z NKÚ a proto se jakýmkoli změnám a rizikům 
brání. Myšlenka posílení postavení koordinátora SRPP na MZ by však neměla zapadnout a výbor PS 
by ji měl podporovat.

Dr. Hollý: Schází s představiteli  uživatelů psychiatrické péče pravidelně 4x ročně, ale z jednání nic 
konkrétního nevyplynulo. Ukázalo se, že v posledním roce MZ nekomunikuje na širší platformě a tím 
pádem  chybí  přenos  informací.  Poslední  2  roky  se  širší  skupina  pro  SRPP  na  MZ  nesešla  a 
z pracovních skupin se schází pouze skupina pro udržitelnost financování.

Výbor PS pověřil předsedu Dr. Hollého, aby při jednání s představiteli MZ prosazoval větší aktivitu při 
uskutečňování SRPP, častější svolávání jednotlivých pracovních skupin a také svolání jednání široké 
skupiny všech účastníků SRPP.

b) Zdraví 2020

Dr. Herman: Zúčastnil se schůze na MZ, kde byl i ministr Němeček, jeho náměstci a zástupci všech 
jednotlivých akčních plánů na zlepšení zdraví obyvatelstva. Za psychiatrii má akční plán podobu 
SRPP. Všechny vytvořené akční plány se zašlou do EU do Bruselu. Ovšem tyto plány se budou 
realizovat až poté, co na ně budou uvolněny finanční prostředky, většina proto zůstane do té doby 
„v šuplíku“. Psychiatrie je mezi 3 projekty, které se realizovat mají přednostně.

c) řídící výbor SRPP

Hollý: Jednal řídící výbor SRPP, ale nic zásadního se nerozhodlo. Mluvilo se o komunikaci s řediteli 
přímo řízených organizací a jejich zapojení do realizace SRPP.
Také mluvil s náměstkem VZP Dr. Vernerem ohledně preventivních programy ZP, který se ptal, na 
co by měly ZP přispívat v rámci prevence psychických poruch. Navrhl mu a) příspěvek na testy na 
drogy,  b) příspěvek na nácviky relaxace,  a případně c) příspěvek na fototerapeutické lampy pro 
pacienty, jedna stojí kolem 5.000 Kč. Je třeba napsat zdůvodnění, stačí na 1 stranu textu.

Výbor PS pověřil prof. Praška, aby napsal návrh tohoto zdůvodnění a poslal je Dr. Hollému. 
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3. Nové stanovy + notářské zápisy

Dr. Rektor: Je nutno udělat valné hromady ČPS a Psychiatrie Praha 2008 a schválit změny stanov obou 
sdružení. Žádá, aby byl zvolen předsedou Valné hromady ČPS a PP 2008. 

Výbor ČPS tento návrh schválil a Dr. Rektor byl zvolen předsedou Valné hromady ČPS a PP 2008.

Dr. Rektor: Změny stanov obsahují:
Změny názvů z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.). 
Valná hromada se bude nazývat „Shromáždění členů“, které se musí svolat nejméně 1x za 2 roky, 
usnášení schopnost je při účasti 15% členů, počet členů výboru je 11, funkční období je 3 roky, 
předseda má funkční období 3 roky, stejně jako minulý a budoucí předseda. Výbor volí sekretáře a 
pokladníka.
Zápisy z valné hromady ČPS bude přílohou zápisu z jednání výboru.
V budoucnu se Psychiatrie Praha z.s. sloučí s ČPS z.s. a tím zanikne.

    Všichni členové výboru svými notářsky ověřenými podpisy navrhované změny stanov schválili.

Všichni členové obou výborů svými notářsky ověřenými podpisy navrhované změny stanov schválili.

4. Volby Pst sekce a PS výbor

Dr. Rektor: V současné době probíhají volby do výboru Pst sekce elektronickým způsobem. Bylo s tím 
hodně práce, především s ověřování funkčnosti elektronických adres všech členů Pst sekce, který je 
68. Má nyní obavy, jak náročné bude zvládnout volby do výboru PS, která má přes 1000 členů. 

Dr. Hollý: Volby do výboru PS byly vyhlášeny, zatím se přihlásil 1 kandidát. Je třeba se přihlásit do 
konce roku 2015, pak už nebude kandidatura akceptována.

5. Programy vědeckých schůzí

a) psychofarmakologická sekce

Dr. Hollý: Psychofarmakologická sekce poslala sdělení, že se zříká pořádání pravidelných odpoledních 
seminářů, je ochotna zajistit jen 2 programy ročně. Dále odstupuje vzhledem k věku 90 let dlouholetý 
předseda této sekce doc. Vinař, žádají o radu, jak se mají provést nové volby.

Dr.Rektor: Sejde se s Dr. Simonou Papežovou a  projedná s ní své zkušenosti s volbami do Pst sekce.

b) psychosomatická sekce

Hollý: Dr. Chvála napsal email, že Psychosomatická sekce není schopna zajistit program na říjen 2016, 
nemá dostatek členů. 

Dr. Papežová: Spojí se s Dr. Chválou a nabídne mu pomoc při náboru členů do sekce.

Prof. Raboch: Psychosomatická společnost byla předsednictvem ČLS podmíněně přijata za člena ČLS, 
ale toto rozhodnutí musí schválit Valné shromáždění ČLS, které se bude konat za 3 roky.

6. Konference

a) Sjezd PS, Špindlerův Mlýn, červen 2016 

Prof. Raboch: MUDr. Šteflová žádá, aby WHO bylo uvedeno jako organizace, která je partnerem sjezdu. 

Výbor PS tuto žádost schválil.

Doc. Anders: Poslal členům výboru PS zprávu o stavu příprav. Diskutuje se o programu, je schválen 
kulturní program, budou probíhat 3 paralelní sekce, jedná se se sponzory, zatím je nabídka fi Janssen.

Výbor PS musí schválit, kdo bude pozván a bude mu zaplaceno ubytování. Navrhuje, aby to byli  
členové výboru PS a předsedové organizačního a vědeckého výboru, 2 představitelé pacientských 
organizací, pracovníci MZ, představitelé WHO a pozvaní řečníci.
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Výbor PS návrh doc. Anderse schválil. 

Doc. Anders: Navrhuje vyžádat přednášku Dr. Benedettiho o cirkadiánních rytmech a chronobiologii a 
Mgr. Orko Váchy na téma etiky v medicíně.

Prof.  Höschl:  Možná  by  bylo  možné  panu  profesorovi  navrhnout  téma  jeho  přednášky,  například 
„Neetický obchod s nadějí“, ohledně nabízení neověřené léčby pomocí kmenových buněk.

Dr. Hollý: Nebo téma nových medicínských technologií a etiky, manipulace s genomem.

Výbor PS schválil návrh doc. Anderse a pověřil jej, aby s prof. Orko Váchou probral téma jeho přenášky.

b) Konference IACAPAP v Praze (dětské a dorostové psychiatrie)

Dr. Hollý: Bude se konat v srpnu 2018. Existuje návrh smlouvy o jejím pořádání ze strany Guarantu, na 
základě diskuse poslal Guarantu své připomínky, na jejichž základě by měl mu být poslán nový návrh. 
Ten  pošle  členům výboru  PS k připomínkám.  Smlouvu  s organizační  firmou  je  nutné  podepsat 
nejméně 24 měsíců před konáním konference, tedy do července 2016.

Dr. Rektor: Smlouvu by měl podepsat až nový předseda PS Doc. Anders, v jehož funkčním období bude 
akce probíhat. Je na to dost času.

Dr. Hollý: Stále ještě může být vysoutěžena jiná organizační firma, rozhodnout se to musí do konce roku 
2016. Příští týden se bude konat další schůzka, o jejím výsledku bude členy výboru PS informovat.
Organizace konference bude v režii Guarantu či jiné organizace, peníze nepůjdou přes účty PS.
Program konference IACAPAP pošle členům výboru PS emailem.

7. Vyhláška o zdravotní způsobilosti

Dr. Vaněk:  Navrhl  úpravu tak,  aby samotné  stanovení  dg.  psychické  poruchy nebylo  obligatorním 
důvodem ke ztrátě způsobilosti a aby nebylo trvalé, ale jen v době trvání epizod, pokud závažně 
narušují funkční schopnosti.
Pokud jde o závislosti, tak doporučuje jeden bod zcela vynechat, protože je ve vyhlášce duplikován. 
Do bodu f) vložit, že je člověk zdravotně způsobilý v případě, že je 2 roky léčen.

Výbor PS schválil návrh Dr.Vaňka na změnu textu vyhlášky a pověřil Dr. Hollého, aby tento návrh 
poslal JUDr. Policarovi na MZ a projednal jej s ním na osobní schůzce.

8. Standard psychiatrického oddělení akutní péče psychiatrické nemocnice

Dr. Možný: Domnívá se, že když již vznikl Standard PO VN, tak by měl v budoucnu být vytvořen 
i Standard  akutního  PO  v PN,  protože  v SRPP  se  počítá  s tím,  že  transformované  PN  budou 
poskytovat i akutní lůžkovou psychiatrickou péči a nikoli jen následnou, jako dosud.

Prof.  Praško:  Tento  návrh  podporuje,  protože,  protože  míst  na  akutních  odděleních  PO ve  VN je 
nedostatek  a  s přijímáním  akutních  pacientů  do  PN  je  problém,  lékaři  PK  Olomouc  se  musí 
opakovaně doprošovat lékařů v PN, aby pacienta přijali, když na PK není volné lůžko.

Dr. Hollý: Vytvoření Standardu PO VN byl jeho nápad, protože poskytování akutní psychiatrické péče 
v PN je  ze  strany  ZP  zpochybňováno  a  protože  stávající  PO VN většinou  nefungují  v režimu 
poskytování akutní lůžkové péče v plném rozsahu. 

Dr. Možný: Na akutních PO v PN by byla potřeba menšího počtu lékařů než na PO VN, protože v PN 
lze zajistit noční a víkendové služby a konziliární služby využitím dalších lékařů z oddělení následné 
péče. 

Prof. Praško: Současná PO VN nestačí pokrýt potřebu akutní lůžkové psychiatrické péče ve své spádové 
oblasti a proto je nutné stanovit taková kritéria, aby měla i PN možnost poskytovat akutní lůžkovou 
psychiatrickou péči a pak nebudou odmítat přijímání akutních psychiatrických pacientů.
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Dr. Hollý: V současné době považuje vypracování Standardu akutní psychiatrické lůžkové péče v PN za 
předčasné, protože by na jeho naplnění nebylo dostatek lékařů. Také neexistují pravidla,  určující 
spádové oblasti, která by měla tako akutní PO v PN zajišťovat.

9. Atestace z psychiatrie, Dr. Albrecht, sekce mladých psychiatrů

Dr. Albrecht:  Někteří  kolegové v předatestační  přípravě nemohli  jít  na atestaci,  protože jim to MZ 
odmítlo s tím, že neměli praxi na akreditovaném pracovišti. V programu Vzdělávání 2011 je uvedeno, 
že je povinnost vzdělávání pouze na akreditovaných pracovištích, ale údaje na stránkách MZ jsou 
nepřehledné, špatně se na nich zjišťuje, které pracoviště akreditaci má a které ne a údaje jsou jiné než 
na stránkách PS. Jménem mladých psychiatrů proto žádá výbor PS, aby se zasadil o to, aby podmínky 
akreditace a atestace byly co jednodušší a přehlednější.

Dr. Hollý: Tlak na vznik jednodušších pravidel vzdělávání existuje a na MZ se o nich jedná, ale úředníci 
MZ trvají na tom, že  platnou akreditaci musí mít všechna zdravotnická zařízení a všechna oddělení, 
na kterých dochází k předatestační výuce lékařů.

Prof.  Praško:  Prodloužení  některých  akreditací  v současné  době  MZ  neumožňuje,  protože  není 
jmenována akreditační komise, např. v oboru dětské psychiatrie. Netýká se to ale jen psychiatrů, v FN 
Olomouc nebyli připuštěni k atestaci chirurgové s tím, že jejich pracovišti určitou dobu chyběla platná 
akreditace.

Dr.Možný: Považuje za byrokratickou schválnost neuznat praxi na oddělení, kde se odborná úroveň nijak 
nezměnila a přesto není výuka na nich uznána, protože byla akreditace třeba 2 měsíce prošlá.

Dr. Hollý: To pak vede s manipulaci s daty, kdy se lékař na určitém oddělení školil, protože zdravotnická 
zařízení akreditované lékaře potřebují.

Výbor PS se shodl, že bude na MZ prosazovat, aby byly podmínky předatestační přípravy zjednodušeny 
a aby byly informace o akreditovaných pracovištích aktualizovány.

10. Zvýšení členského poplatku

Dr. Rektor: Výbor PS schválil zvýšení členského poplatku PS na 500 Kč ročně. Je třeba ověřit, zda ČLS 
JEP informaci o navýšení členského poplatku PS od paní Holadové obdrželo a promítlo do poplatků 
na rok 2016.

11. Public relations a média

Dr.  Hollý:  Navrhuje  zvážit,  aby  výbor  PS  sledoval  stigmatizující  výroky  o  duševně  nemocných 
v médiích,  existuje na to elektronický systém,  který by mohla PS platit  v rámci  destigmatizační 
aktivity za 3.500 Kč.

Prof. Češková: Považuje to za zbytečné. Lepší je komunikovat s praktickými lékaři a dalšími odborníky 
ohledně duševních poruch, psát články do novin. Reagovat na články je ztrátou času a energie.

Prof. Praško: Bulvární deníky jsou spíše rády, když je někdo kritizuje.

Prof. Höschl: I on to považuje za vyhozené peníze, protože o skutečně křiklavých příkladech se dozvíme 
i tak.

Dr. Rektor: Kdyby se na to daly získat peníze z grantu EU, tak by to mělo smysl.

Dr. Praško: Destigmatizace v Austrálii proběhla tak, že byly uveřejňovány v médiích články ohledně 
toho, jak lidé prožívají duševní nemoci a co i přesto dokáží zvládnout.

Dr. Hollý: Loni se výbor PS shodl, že nemá prostředky na strukturované PR aktivity a stejně za něj nikdo 
články o psychicky nemocných nenapíše. Výbor PS by měl přehled, co se kde o psychiatrii píše.
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Dr. Vaněk: Ale i  když výbor PS reagoval,  např.  na článek v MF Dnes,  tak šéfredaktor odpověděl 
způsobem, který z PS udělal hlupáky.

Dr. Hollý: Téma psychiatrie v médiích objevuje, ale bylo by třeba mít systematický program ovlivňování 
postojů veřejnosti vůči duševně nemocným.

Prof. Höschl: Kdyby se našly peníze z grantu EU, tak by se z nich mohl zaplatit někdo, kdo by se tomu 
systematicky věnoval. 

Prof. Praško: S praktickými lékaři se udělaly semináře, s těmi je spolupráce vcelku dobrá.

Výbor PS se shodl, že bude v diskusi na toto téma v budoucnu pokračovat.

12. DRG restart

Dr. Tuček: Byl na dvoudenním jednání skupiny DRG restart. V roce 2016 bude systém DRG beze 
změny.  Od roku 2017 se budou sbírat  nová data, od roku 2019 by snad mohly vzniknout nové 
standardy DRG. Budou se sbírat údaje ze 41 zařízení, ale nikoli z PN, kde není akutní psychiatrická 
péče nasmlouvána. Při současné podobě DRG jsou všechna PO ve VN ztrátová.

Dr. Hollý: MZ slíbilo zapojit se do debaty o DRG systému v rámci skupiny pro udržitelné plánování.

13. Různé

Dr. Hollý: EPA vyhlašuje volby do výboru, který má 7 členů. PS by měla někoho nominovat, ale musí to 
být někdo, kdo je nebo v minulosti byl členem výboru PS.

Prof. Praško: ČR by měla mít svého člena výboru, navrhuje prof. Mohra nebo prof. Rabocha.

Výbor PS bude o možných kandidátech dále uvažovat.

Dr. Hollý: Z ČLS JEP přišla žádost o podpis závazku mlčenlivosti, musí jej podepsat jen sekretářka PS 
paní Knesplová, která má k přístup do databáze členů PS.

Dr. Vaněk: Stále není dořešena otázka, zda může ambulantní psychiatr informovat praktického lékaře o 
tom, že se u něj jeho pacient léčí, když s tím pacient nesouhlasí. Napsal dotaz ing. Kužílkovi, ale ten 
mu neodpověděl.

Výbor PS pověřil Dr. Vaňka, aby napsal dotaz na ÚOOÚ, zda je psychiatr povinen pacientově žádosti 
vyhovět nebo ne. 

Dr. Hollý: ČLS JEP žádá, aby byli členové nově přijatí od 1.10.2015 evidováni až od 1.1.2016.

Výbor PL s tím souhlasí. 

14. Spolupráce s farmaceutickými firmami 

Ing. Kamarádová: Předala členům výboru PS tabulky, z nichž vyplývá, jak klesají sponzorské příspěvky 
od farmaceutických firem od roku 2011 do roku 2015. Navrhuje, aby se snížily požadavky na výši 
příspěvku a případně se rozšířilo množství kategorií partnerů.

Dr. Rektor: Firma Janssen již projednává pozici Generálního partnera PS na rok 2016 ve výši 215.00 Kč, 
stálým partnerem je také firma Lundbeck s podporou ve výši 140.000 Kč. Stejně se celkové množství 
finančních příspěvků snižuje.

Výbor pověřil ing. Kamarádovou, aby vytvořila návrh další spolupráce PS s farmaceutickými firmami 
s úpravou kategorií a výší příspěvků a poslala jej členům Výboru PS k připomínkám.
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15. Přijímání nových členů

Žádost o členství v PS ČLS JEP podali:
MUDr. Radoslav Mindžák, gynekolog-sexuolog, Hradec Králové 
MUDr. Pavel Knytl, NUDZ Praha 
MUDr. David Besta PN Opava 
MUDr. Barbora Košudová, PN Praha Bohnice 
MUDr. Gabriela Rábová, PK Plzeň
MUDr. Markéta Hejsková, PK Hradec Králové 
MUDr. Marie Ocisková, PK Olomouc  

Žádost o zrušení členství v PS ČLS JEP podali:
MUDr. Tomáš Kaštovský a  PhDr. Karel Holešovský, Zlín žádají o zrušení členství v PS.
MUDr. Jaroslav Veselý, Svitavy, žádá slevu na členském příspěvku jako důchodce

Výbor PS všechny žádosti schválil.

Výbor zamítl žádost o členství  Mgr. Daniely Matonohové, Lékárna Viniční Brno, protože nedodala 
požadované údaje.

16. Předsedající příští schůze v únoru 2016

prof. Češková

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová
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