
 

 

 
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP  

5. 10. 2016 

Výbor PS prošel zápis z jednání 7. září 2016 a schválil jej. Vzal na vědomí informaci 

o probíhajících volbách do sekcí dětské a dorostové psychiatrie a sexuologické. Schválil návrhy 

na regionální zástupce v jednotlivých oblastech psychiatrické péče (ambulantní, komunitní a 

lůžkové), jejichž seznam bude poskytnut ÚZIS  a vyvěšen na internetových stránkách PS. 

Dr. Možný informoval výbor PS, že na výzvu Veřejné ochránkyně práv se k účasti v komisi pro 

kontrolu lůžkových psychiatrických zařízení přihlásili lékaři z několika psychiatrických 

nemocnic.  

Dr. Možný dále výbor PS informoval, že v rámci smírčího řízení mezi PN Bílá Voda a VZP 

předložili zástupci VZP požadavek, aby PN Bílá Voda doložila, že všichni pacienti, jejichž léčbu 

VZP odmítla proplatit, se před hospitalizací nejméně 3 měsíce neúspěšně léčili v psychiatrické 

ambulanci. Termín jednání byl zástupci VZP opakovaně odložen a dosud se neuskutečnilo. 

 Výbor PS schválil stanovisko, že takový požadavek nemá oporu ve stávajících předpisech, ani 

v doporučeních psychiatrické péče. 

Výbor PS schválil návrh prof. H. Papežové, že zaplatí účastnický poplatek dvěma až třem českým 

účastníkům Mezinárodní konference poruch příjmu potravy (ICED 2017), která se uskuteční od 

8. do 10. června  2017 v Praze. 

Výbor PS vyslechl informace představitele firmy FM Solutions ing. Viereckla o materiálech 

a dalším jednání ohledně uskutečňování reformy psychiatrické péče. V pondělí 8. 10. 2016 se 

sejdou představitelé výboru PS předseda Doc. Anders a místopředseda PS Dr. Hollý na 

Ministerstvu zdravotnictví (MZ) s náměstkyní ministra Mgr. Ptáčkovou a projednají další kroky 

k zajištění provozu Center duševního zdraví, která vzniknout během roku 2017 a 2018. Podle 

plánu vznikne na MZ Odborná rada (OR) pro reformu psychiatrie, která bude mít 19 členů, 

zastupujících představitele jednotlivých skupin, kterých se reforma týká.  

 Výbor PS pověřil Doc. Anderse, Dr. Hollého a prof. Höschla, aby vypracovali návrh nominace 

členů OR, který poté rozešlou výboru PS k vyjádření a schválení. 

Výbor PS nominoval předsedu Doc. Anderse a místopředsedu Dr. Hollého do komise MZ pro 

hodnocení projektů IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“, vyhlášené Ministerstvem 

pro místní rozvoj (MMR), která bude posuzovat žádosti o zřízení Center duševního zdraví 

(CDZ) a rozšířených psychiatrických ambulancí. Kromě nich budou v komisi 2 členové za MZ, 

2 členové za Asociaci krajů, 1 člen za VZP, 1 člen za Svaz zdravotních pojišťoven a 1 člen za 

MMR. 

Výbor PS schválil návrh Dr. Rektora, aby se uskutečnila schůzka signatářů Memoranda o podpoře 

reformy psychiatrické péče, na které by představitelé zdravotních pojišťoven potvrdili svůj 

příslib navýšení finančních prostředků na reformu psychiatrické péče. 

Výbor PS vzal na vědomí informaci předsedy Doc. Anderse, že pro ČPS z.s. byl zřízen účet u FIO 

banky, na který budou převedeny finanční prostředky z Komerční banky. Schválil návrh na 

zřízení pokladny pro drobné výdaje, s nimiž  bude hospodařit sekretářka PS paní Knesplová 

a bude vystavovat doklady o příjmech a výdajích. 

Dr. Rektor informoval výbor PS, že MZ zastavilo certifikovaný kurs vzdělávání v psychoterapii, 

protože probíhá jen podle zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a dle 

něj nelze vzdělávat lékaře. Kvůli tomu neproběhnou na podzim 2016 atestace z psychoterapie. 

O řešení situace se s MZ v současné době vyjednává. 



 

 

 

 Výbor psychiatrické společnosti přijal usnesení, že v otázkách vzdělávání směřujícího k získání 

oprávnění vykonávat psychoterapii ve zdravotnictví bude svá rozhodnutí a doporučení pro MZ 

formulovat společně se zástupci České psychoterapeutické společnosti, Asociace klinických 

psychologů a České asociace sester. Výcviky v psychoterapii by měl probíhat tak jako dosud 

společně pro lékaře a nelékařské pracovníky, i když závěrečné zkoušky by se mohly konat 

zvlášť.  

Výbor PS schválil návrh, aby v novele vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel bylo uvedeno, že člověk, který spolupracuje v protialkoholní léčbě, může dostat řidičský 

průkaz zpět již po 6 měsících abstinence, a zaslal jej na MZ. 

Předseda Doc. Anders vyzval členy výboru PS, aby nabídli úvodníky pro časopis ČaS psychiatrie. 

Prof. Raboch informoval výbor PS o sympóziu Primární prevence duševních poruch, které se 

uskuteční 17. října 2016 na 1. LF UK Praha, program byl vyvěšen na webových stránkách PS. 

Předseda Doc. Anders informoval členy výboru PS, že Psychiatrický sjezd ve Špindlerově Mlýně 

v červnu 2016 přinesl zisk 580 tisíc Kč.  

Předseda Doc. Anders informoval členy výboru PS o přípravě konference Léčba v psychiatrii 

v Českých Budějovicích v listopadu 2017. 

Předseda Doc. Anders informoval výbor PS, že do 14 dnů připraví ve spolupráci s paní Knesplovou 

podklady pro výběrové řízení na organizační firmu pro uspořádání sjezdu PS ve Špindlerově 

mlýně v roce 2018. 

Výbor PS diskutoval problematiku organizačního řádu PS, podle něhož probíhají volby do sekcí PS. 

V současné době lze hlasovat korespondenční i elektronickou formou, problémem zůstává 

ověřování, zda každý oprávněný volič skutečně dostal obálku či email s volebním lístkem, což je 

časově velmi náročné. Pokud by se doručování neověřovalo, byl by průběh voleb jednodušší, ale 

někteří členové by jej mohli následně zpochybnit tvrzením, že nedostali možnost volit. 

Výbor PS souhlasil s žádostí prof. Horáčka o uspořádání sympózia o reformě psychiatrické péče 

v rámci konference ČNPS v lednu 2017 v Jeseníku. Diskusi bude řídit předseda PS Doc. Anders, 

zúčastní se jí Dr. Pastucha z CDZ Praha Bohnice a Dr. Pilc z mobilního týmu Přerov. 

Prof. Papežová informovala výbor PS, že atestace z psychiatrie se v roce 2017 budou konat na PK 

v Olomouci, prof. Praško pošle návrh termínů jejich konání do 14. 10. 2016.  

Dr. Tuček informoval výbor PS, že ohledně systému hrazení akutní lůžkové péče systémem DRG 

v psychiatrii nejsou žádné nové skutečnosti. Současný systém nevyhovuje, na novém 

spolupracuje ÚZIS s přednostou PK Brno Prof. Kašpárkem, ale výsledky nejsou v dohledu. 

Doc. Anders informoval výbor PS o konání Kursu správné klinické praxe (GCP) pro zkoušející a 

členy studijních týmů, který se koná 12. a 13. 10. 2016 v Praze.  

Výbor PS pověřil vědeckého sekretáře Dr. Možného, aby na příští jednání výboru PS připravil 

návrh, která zdravotnická zařízení a které sekce zajistí odborný program schůzí Purkyňovy 

společnosti v roce 2017.  

Výbor PS schválil členství v PS MUDr. Evy Hajčmanové, PN Opava, do sekce Mladých 

psychiatrů, MUDr. Martina Hýžy, FN Ostrava, do sekce Lůžkové psychiatrie. 

Výbor PS vzal na vědomí přihlášku stávajících členů PS MUDr. Jany Schwarzové, FN Ostrava, do 

sekce Poruch příjmu potravy, sekce Mladých psychiatrů, sekce AT a sekce Lůžková psychiatrie 

a MUDr. Pavla Trančíka, PN Praha Bohnice, do sekce Mladých psychiatrů. 

Vědeckou schůzi Purkyňovy společnosti dne 2. 11. 2016 povede Doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D.  

 

Zapsali paní Knesplová a MUDr. Možný. 


