
 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti dne 6. dubna 2011 
 

 

 Schůze v Senátu se za PS ČLS JEP zúčastnili řed. Bašný a Dr. Pěč. Na platformě 

sdruţení Columbus, Sympathea a ČAPS bude vytvořena Mise pro duševní zdraví, 

která bude moci čerpat peníze z EU. 

 

 Výbor PS ČLS JEP řešil vyúčtování časopisu Česká s Slovenská psychiatrie. Prim. 

Rektor navrhl, aby byl zisk roku 2010 pouţit jako záloha pro hospodaření časopisu 

v roce 2011, výbor s tímto řešením vyjádřil souhlas.  

 

 Návrh naší společnosti na úpravu stanov ČLS JEP vypracovaný prim. Rektorem byl 

odeslán předsednictvu ČLS JEP 

 

 Veřejný ochránce práv se obrátil na PS ČLS JEP ohledně vyjádření se k uţití placeba 

v psychiatrické praxi. Výbor konstatoval, ţe pouţívání placeba je jiţ v platných 

předpisech ošetřeno nutností podpisu informovaného souhlasu. Dr. Anders zjistí 

situaci v okolních zemích a odpoví s odkazem na Helsinskou deklaraci. 

 

 Na webových stránkách společnosti budou na zkoušku umístěny v sekci pro uţivatele 

informace o akutně dostupné ambulantní péči. O aktualizace se bude starat doc. 

Vevera, který do červnové schůze předloţí informaci o stavu realizace tohoto odkazu. 

 

 Návrh vyhlášky o preventivní a dispenzární péči bude připomínkovat sekce 

ambulantní psychiatrie. Dr. Herman a prim. Rektor předají podklady prof. Rabochovi. 

Za dětskou psychiatrii zajistí předání připomínek prof. Drtílková. 

 

 Prof. Praško navrhuje, aby vzdělávací kurz v psychoterapii byl zahájen pod garancí 

Psychiatrické společnosti do léta tohoto roku, certifikace MZd proběhne následně po 

dojednání všech potřebných náleţitostí, výbor s tímto návrhem souhlasí.  

 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR ţádá PS o ustanovení svých zástupců do pracovních 

komisí k transformaci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Pro 

problematiku ergoterapie a fyzioterapie deleguje zástupce řed. Ţiţka, komise pro 

nutriční pracovníky se zúčastní prof. Papeţová a jako zástupce pro adiktologii, 



psychologii a zdravotně sociální pracovníky osloví prof. Raboch prim. Popova, Doc. 

Miovského a dr. Harsu. 

 

 Národní kongres v Ostravě se bude konat na podzim roku 2013, termín bude upřesněn 

po konzultaci s doc. Přikrylem.  

 

 Paní Králová předloţila výboru ukázku medaile a předloţila návrhy na zpracování. 

Nabídku dále zpracuje a rozešle elektronicky. Výbor se předběţně sjednotil na 

návrhu, aby medaile byla udílena ve věkové hranici 70 let  s alespoň 20letým 

členstvím ve společnosti. 

 

 Ředitel Lázní Jeseník a prim. Novotný informoval o plánech v provozu lázní, ţádá 

Psychiatrickou společnost o podporu jejich zájmu zařadit lázeňskou péči do klasické 

následné péče. 

 

 Prof. Raboch a prof. Höschl se zúčastní konference EPA ve Vídni. 

 

 Německá psychiatrická společnost zve zástupce PS ČLS JEP k účasti na své 

konferenci v listopadu 2011. 

 

 Novými členy PS ČLS JEP se stali Mgr. Chmelařová Dana (PK Plzeň), MUDr. Gábel 

Jan (Senior CZ Ústí n/L), MUDr. Kučerová Hana (PL Šternberk) a MUDr. Fürst 

Daniel (PL Jihlava). 

 

 Předsedou příští dopolední schůze dne 4.5.2011 bude MUDr. Doubek.. 

 

 

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

 

 


