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Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 

7.5.2014 

 

● Předseda PS Dr.Hollý informoval výbor PS o svém jednání s představiteli MZ ohledně  

nevhodnosti hrazení akutní lůžkové psychiatrické péče systémem DRG a o další podpoře 

programu reformy psychiatrické péče ze strany MZ. Na hrazení psychiatrické péče systémem 

DRG však představitelé MZ trvají s poukazem na to, že jde o požadavek Asociace ředitelů 

nemocnic, kterému MZ slíbilo vyhovět. Bylo mu přislíbeno, že další jednání budou následovat. 

● Výbor PS prodiskutoval situaci kolem znovuobnovení činnosti psychoterapeutické sekce. Přihlásil 

se dostatek nových zájemců, aby mohla být v září 2014 svolána schůze, na které proběhne volba 

představenstva této sekce a bude znovu zahájena její činnost. 

● Výbor PS se shodl na potřebě, aby měl k dispozici databázi členů jednotlivých sekcí PS, tak aby 

měl informace o počtu a jménech jejích členů. Dr. Herman o tom bude informovat předsedy 

jednotlivých sekcí. Dr. Herman také s předsedy sekcí v průběhu sjezdu Psychiatrické společnosti 

ve Špindlerově Mlýně probere možnost zveřejnění jmen členů sekcí na webu Psychiatrické 

společnosti. 

● Členové výboru PS byli nominováni na místa v pracovních skupinách pro Strategii reformy 

psychiatrické péče takto: Standardy péče - Prof. Praško; Síť poskytovatelů péče – Dr. Hollý, Dr. 

Herman; Humanizace péče - Dr. Možný; Destigmatizace - Prof. Papežova; Vzdělávání – 

prof.Raboch, Prof. Höschl;  Legislativa - Dr. Vaněk; Financování – Dr. Rektor, Doc. Anders, 

Meziresortní spolupráce - Prof. Češková. 

● Výbor PS projednal informaci Dr.Hermana o přípravě akčních plánů v rámci programu „Zdraví 

2020“, financovaného z fondů  EU, jehož součástí jsou i programy zaměřené na zlepšení 

duševního zdraví obyvatelstva. Prof.Praško a Dr.Herman ve spolupráci s ostatními členy výboru 

PS připraví návrh akčních programů, jejichž uskutečnění bude PS prosazovat – např. programy na 

prevenci sebevražednosti, vzdělávací a terapeutické programy pro depresivní a úzkostné poruchy, 

poskytované přes internet, programy humanizace psychiatrických nemocnic, rozvoj komunitní 

péče a další.  

● Na kongresu WPA v Madridu bude PS zastupovat předseda Dr. Hollý. Do orgánů WPA nebude 

Výbor PS nominovat vlastního kandidáta, ani nevysloví předem podporu žádnému z kandidátů. 

● Výbor PS diskutoval o skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti (MS) nevyhovělo návrhu výboru 

PS a nezařadilo do tabulek doporučených odškodnění bolestného po úrazech i poúrazové 

psychické trauma. Pověřil předsedu Dr.Hollého, aby písemně požádal MS o zdůvodnění a o další 

osobní jednání o této tématice. Jako další témata jednání s MS navrhl Výbor PS vyjmutí 

psychiatrů z povinnosti oznamovat trestné činy, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem svého 

povolání (podobně jako jsou z ní vyjmuti duchovní a advokáti) a zrušení povinnosti hlásit duševní 

nemoci, které by byly důvodem odejmutí řidičského průkazu. 

● Předseda Dr. Hollý informoval výbor PS o stavu příprav sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně. 

Aktuálně je přihlášeno 514 účastníků. Do soutěže o Kuffnerovu cenu jsou přihlášeny 4 práce, do 

soutěže o cenu Výboru PS pro autory do 40 let jen jedna práce. Výbor PS rozhodl, že prodlouží 

uzávěrku pro přihlášení prací do této soutěže do 19.5., pokud se nepřihlásí nikdo další, pak cena 

nebude letos udělena. Do soutěže o Novinářskou cenu zatím přišly 2 příspěvky, uzávěrka je 

19.5.2014. 

● Dr. Hollý informoval členy Výboru PS, že z funkce předsedy i člena Revizní komise PS odstoupil 

ze zdravotních důvodů prof.Přikryl z PK Brno, nahradí jej Dr.Žižka z PN Dobřany. Výbor pověřil 

předsedu Dr.Hollého, aby jménem výboru napsal prof.Přikrylovi dopis s poděkováním za jeho 

mnohaletou práci ve výboru PS a popřál mu brzké uzdravení. 

● Výbor PS schválil návrh na termín konání Česko-slovenského psychiatrického sjezdu v Brně 

v době od 14. do 17.10.2015. 
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● Dr. Rektor informoval Výbor PS, že byl dokončen text Doporučených postupů v psychiatrické 

péči, cena jednoho výtisku bude 1490 Kč. Výbor schválil návrh prof.Rabocha, aby si účastníci 

Valné hromady PS ve Špindlerově Mlýně mohli na místě zakoupit tuto publikaci za sníženou cenu 

ve výši 1.200 Kč.  

● Dr. Hollý informoval Výbory PS, že plánuje v rámci Sjezdu PS uspořádat setkání s představiteli  

Adiktologické společnosti, na kterém by se mimo jiné probrala tématika podmínek vykazování 

adiktologické terapie.  

● Dr. Možný požádal členy Výboru PS, aby vyjádřili podporu snaze představitelů Asociace 

psychiatrických nemocnic přimět zdravotní pojišťovny, aby byly ochotny proplácet 

v psychiatrických nemocnicích akutní lůžkovou psychiatrickou péči. Návrh textu tohoto 

stanoviska připraví na příští jednání výboru PS. 

● Výbor PS vyjádřil souhlas s poskytováním akutní lůžkové psychiatrické péče v psychiatrických 

nemocnicích, protože akutních psychiatrických lůžek je v ČR výrazný nedostatek, tvoří pouhých 

12,2% všech psychiatrických lůžek a jejich počet za posledních 10 let klesl o 20%. Je to 

způsobeno tím, že je akutní lůžková psychiatrická péče ze strany zdravotnických pojišťoven 

nedostatečně hrazena, proto většina všeobecných nemocnic v ČR psychiatrické oddělení 

neprovozuje a ani není ochotna nova psychiatrická oddělení zřizovat. Péče o pacienty, kteří akutně 

onemocní psychickou poruchou a vyžadují neodkladnou pomoc, je na mnohem nižší úrovni než 

péče o pacienty se srovnatelně akutními somatickými potížemi (infarkt, CMP). Výbor PS osloví 

představitele Asociace krajů, které jsou v mnoha  případech zřizovateli všeobecných nemocnic, 

a bude usilovat o to, aby získali jejich podporu v úsilí zřídit nová psychiatrická oddělení a zvýšit 

počet lůžek akutní psychiatrické péče.  

● Výbor schválil návrh předsedy Dr. Hollého, aby byl doc. Vevera pověřen dalším jednáním 

s představiteli zdravotních pojišťoven o zařazení výkonu zvýšené péče v psychiatrii do Seznamu 

zdravotnických výkonů. 

● Nově přihlášení členové PS: MUDr.Michal Risler, TH klinika s.r.o. Praha; MUDr.Jan Kubánek, 

PA Jeseník. 

● Předsedající příští schůze Purkyňovy společnosti 4.6.2014:  prof.Raboch. 

 

 
Zapsali MUDr. Možný a paní Holadová 


