
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 3. dubna 2013 
 
 
 

 Dne 2.4.2013 se v Národní technické knihovně v Praze uskutečnil seminář o reformě 

psychiatrie v ČR. 

 

 Prim. Rektor informoval výbor, že v důsledku administrativní náročnosti zvoleného řešení 

v rámci  ČLS byly volební lístky odeslány o 6 dnů později, na průběh voleb a jejich 

regulérnost to však nemá dopad. Volební komise bude znát výsledky voleb nejpozději dne 

19.4.2013, nově zvolené členy pozve vědecký sekretář na společnou schůzi odstupujícího a 

nově zvoleného výboru, která se uskuteční vzhledem ke květnovým svátkům dne 15. 5. 2013. 

Pokladník prim. Rektor připraví pro nově zvoleného předsedu výpisy z účtů. Případné 

předání pokladny PS může proběhnout vzápětí, předání hospodaření ČPS a PP2008 po 

uzavření hospodaření 2012 koncem června. 

 

 Stávající výbor PS pokračoval v přípravě sjezdu v Ostravě, který se uskuteční v říjnu tohoto 

roku. O případné podpoře účasti stávajících členů výboru rozhodne nově zvolený výbor. 

Doporučené postupy: výbor opětovně diskutoval návrh prof. Praška o ustanovení dvou 

oponentů doporučených postupů. Výbor se nakonec přiklonil k názoru prof. Hoschla oslovit 

cíleně renomované odborníky za účelem sjednocení kvality příspěvků. Pro jednotlivé 

guideliny byli předběžně navrženi tito oponenti: prof. Libiger a prim. Tůma (schizofrenie, 

bipolární afektivní porucha, depresivní porucha), doc. Malá (pedopsychiatrie), prof. 

Rektorová (organické duševní poruchy a poruchy spánku), prim. Jeřábek (závislosti), dr. 

Herman (neurotické poruchy a poruchy osobnosti) a doc. Stárková (poruchy příjmu potravy). 

Termín pro autory pro odevzdání vodítek je do 30.4.2013; do 31.5.2013 budou vodítka po 

technické a grafické úpravě předány oponentům, ti mají na recenze termín do 31.8.2013.  

 

 Dne 9.4.2013 se uskutečnil seminář týkající se reformy a financování psychiatrické péče 

v Parlamentu ČR za účasti zdravotního výboru, ředitele VZP a ministra zdravotnictví ČR.  

 

 Doc. Vevera informoval výbor o výsledcích dohodovacích řízení, podařilo se navýšit 

frekvenci kódu telefonického rozhovoru s rodinou pacienta, avšak jen pro ambulantní 

pacienty, pro hospitalizované pacienty byl tento kód zrušen. Dále je v jednání řízení týkající 

se kódu kontaktu s komunitním týmem. Nepodařilo se prosadit samostatné kódy pro 

gerontopsychiatrii, možné řešení je však ve sdílení gerontologických kódů. Informace byla 



podstoupena gerontopsychiatrické sekci PS. Doc. Vevera představil i návrh kódu pro 

náročného a nespolupracujícího pacienta, který připravil společně s prof. Praškem.  

 

 Prof. Raboch obdržel oznámení prof. Berana o atestacích v Plzni, které budou ve dnech 21. – 

24.5.2013. Za PS byli nominováni k účasti na atestacích prim. Rektor, řed. Bašný, prof. 

Češková, Dr. Doubek, prof. Drtílková. Doc. Beran by se měl domluvit s někým z nich.  

 

 Dr. Suchopár zaslal návrh změny podmínek úhrady dlouhodobě působících inj. AP, byl 

podstoupen doc. Andersovi k vyjádření. 

 

 Prof. Raboch obdržel informaci a žádost o podporu pražské Linky důvěry, kterou chce 

Magistrát hl.m. Prahy uzavřít. Výbor vyslovuje podporu další existence Linky důvěry.  

 

 Prof. Raboch seznámil výbor se zprávou Dr. Pěče, který se zúčastnil jednání v Lucemburku.  

 Doc. Vevera informoval o udělení novinářské ceny, tato byla udělena na konferenci PPP 

 

 Novými členy PS ČLS JEP se stali: Mgr. Arlethová Patricie (PK Praha), Antončíková 

Marcela (PA Praha), Severová Jana (LF MU Brno) a Leixnerová Lenka (PL Bohnice). 

 

 Předsedou příští dopolední schůze dne 15.5.2013 bude prof. Praško.  


