
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 12. a 13. října 2011 
 
 
• Obě schůze výboru se konaly v rámci 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu          

v Brně. 

 
• Prof. Raboch referoval o průběhu světové konference, která se konala ve dnech 18.-

22.9.2011 v Buenos Aires.  Do funkce prezidenta WPA nastoupil Pedro Ruiz z USA. 
Nově byli do exekutivy WPA zvoleni jako budoucí prezident Dinesh Bhugra z Velké 
Británie, sekretářem pro publikace se stala Michel Riba z USA, sekretářem pro sekce 
Afzal Tariq Javed z Pakistánu a sekretářem pro vzdělávání Edgard Belfort z Venezuely. 
Novým regionálním reprezentantem pro střední Evropu byl zvolen Jiří Raboch. 
Oficiálního zahájení příprav Mezinárodního kongresu WPA v Praze roku 2012 se 
zúčastnili kromě zástupců našeho vědeckého a organizačního výboru také velvyslanec ČR 
v Argentině Štefan Zajac, Pedro Ruiz i sekretář WPA pro konference T. Okasha.  

 
• Prof.. Hosák požádal výbor o podporu, aby ve FN Ostrava vznikl větší počet lůžek 

v rámci vznikající psychiatrické kliniky ve FN Ostrava. Výbor jeho žádost podpořil, 
odpověď připraví doc. Přikryl. 

 
• Sjezdu ČLS v prosinci tohoto roku se za PS ČLS JEP účastní prof. Raboch, prim. Rektor a 

prof. Papežová. Po přijetí nových stanov ČLS, požádáme předsednictvo ČLS o schválení 
již před rokem připravených stanov PS ČLS. 

 
• Prof. Raboch informoval, že atestace od 1. ledna 2012 přecházejí do gesce lékařských 

fakult. Byli jmenováni koordinátoři jednotlivých oborů, za psychiatrii se koordinátorem 
stal doc. Kašpárek z PK Brno.   

 
• Celkově bylo osloveno 23 laureátů čestných Heverochových medailí PS, 8 z nich medaili 

již osobně převzalo při příležitosti slavnostního zahájení 15. česko-slovenského 
psychiatrického sjezdu v Brně, 3 laureáti obdrží medaili v Praze v rámci prosincové 
vědecké schůze.  

 
• Koordinátory Česko-švýcarského grantu jsou prof. Raboch a  as. Doubek Probíhá 

připomínkové řízení. Čs.-polského grantu, žádost koordinuje MUDr. Kališová. 
 
• Na své schůzi dne 13. 10. 2011 výbor hodnotil kvalitu a odbornost přednesených prací 

přihlášených do soutěže PS ČLS JEP o cestovní grant ve výši 60 tisíc Kč, která se konala 
v rámci odborného programu 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu. Při tajném 
hlasování obdržel MUDr. Barteček  5 hlasů, MUDr. Bizik 3 hlasy a MUDr. Izáková žádný 
hlas ) z celkového počtu 8 hlasujících). Publikum si rovněž přiklonilo k práci MUDr. 
Bartečka. Vítězem se tedy stal MUDr. Richard Barteček z PK Brno s prací: Vliv 
variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem. 

 
• Dlužníci členských příspěvků jsou obesíláni ze strany ČLS JEP se žádostí o uhrazení 

dlužné částky do 15.10. 2011. Pokud tak neučiní, budou vyloučeni.  
 



• Do soutěže o Kuffnerovu cenu se přihlásilo celkově 6 prací. Komise ve složení prof. 
Zvolský, doc. Faltus a doc. Hort vybrala za vítěze Doporučené postupy III.  

 
• Prim. Rektor výbor informoval o současném stavu webových stránek společnosti a 

související problematice. Pracuje se na databázi sítě zdravotnických zařízení v psychiatrii, 
lůžková část už je na webu, nyní se pracuje na ambulantní části. Připravuje se elektronická 
forma bulletinu, který bude rozesílán přímo z webu a bude v těle e-mailu, místo 
současných příloh ve formátu .pdf. Prim.Rektor rovněž poukázal na slabá místa 
obsahového plnění stránek s tím, že na to bude nutné najít kompetentní osobu  - nejlépe 
mladého psychiatra, který by se stránkám intenzivně věnoval. 

 

 
Zapsal: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 
 


