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Z jednání výboru Psychiatrické společnosti  
6. listopadu  2013 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu  - schválen.  

2.  Jednání s Ministerstvem zdravotnictví 

- Do výběrových řízení na Integrované operační programy byli za Výbor PS nominováni Dr. Herman,  

doc.Anders a prof.Raboch. 

- Vytvoření akreditačního standardu Centra duševního zdraví navrhl výbor PS zadat Centru pro rozvoj 

duševního zdraví, Dr. Hollý osloví s tímto návrhem představitelku CRDZ dr.Wenigovou. 

- Dopis náměstkyně MZ ing.Rögnerové - nesouhlas MZ s přeřazením depotních antipsychotik z režimu 

ZÚLP do režimu předepisování na recept. Výbor pověřil Dr.Hollého a doc.Anderse, aby na MZ poslali 

nesouhlasné stanovisko s tímto postojem a aby s MZ o tom dále jednali. 

- Dr.Hollý informoval Výbor PS o jednání na MZ ohledně zařazení výkonu zvýšené psychiatrické péče do 

úhradové vyhlášky, k čemuž není ze strany MZ velká ochota s poukazem na přílišnou finanční nákladnost 

této péče. Výbor PS  bude dále s MZ jednat a hledat oboustranně přijatelné řešení. 

3.  Jednání s VZP a ČLS JEP 

- Dr.Hollý informoval o jednání ohledně kritérií pro nové smlouvy v ambulantním segmentu, podmínky se 

zřejmě měnit nebudou, smlouvy se automaticky se prodlouží, v PA by se měly využívat pozitivní listy, 

které ZP vydá.  

- Dr.Hollý informoval o jednání s představiteli ČLS JEP o pořádání konferencí pod hlavičkou PS ČLS.  

4.  Informace o konferenci v Ostravě a Špindlerově Mlýně   

- Dr. Rektor informoval výbor PS o finančním vyúčtování Kongresu v Ostravě.. 

- Na sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně přislíbil plenární přednášku prof. Stefan Priebe.  

5. Informace o WPA - Prof. Raboch informoval Výbor PS o připravovaných kongresech WPA v roce 2014.  

6. Deklarace Evropské psychiatrické asociace - Výbor PS vyslovil souhlas se zněním deklarace EPA o 

cílech psychiatrické péče v Evropě  

7.  Smlouva se společnosti Guarant na rok 2014 - Výbor PS souhlasil s návrhem Dr. Hollého uzavřít 

novou smlouvu se společností Guarant jen na dobu 1 roku a poté vypsat nové výběrové řízení na 

asociační managment.  

8.  Příspěvek do časopisu ČaS psychiatrie o případu H.M. na Slovensku - Výbor souhlasil, aby byl 

v časopise ČaS psychiatrie uveřejněn příspěvek doc.Smolíka o mezinárodním kolokviu o případu H.M.  

9. Atestační komise – dětská a adolescentní psychiatrie, dospělá psychiatrie - Výbor PS projednal 

žádosti o nominaci zkoušejících do atestačních komisí.  

10. Žádost PN Horní Beřkovice o akreditaci kurzu psychoterapie - Výbor se k žádosti vyjádří po dodání 

podrobného kurikula kursu. 

11. Zařazení ADHD u dospělých do klasifikace psychiatrických nemocí - Výbor PS podpořil snahu firmy 

Eli Lilly uspořádat kulatý stůl o tomto tématu za účasti všech zainteresovaných stran.  

12. Web Psychiatrické společnosti  - Výbor PS souhlasí s návrhem Dr. Rektora, aby se pro webové stránky 

PS angažoval redaktor – nejlépe psychiatr nebo psycholog.  

13. Možnosti PS ovlivnit jednání se zdravotními pojišťovnami o zvýšení úhrad za poskytování 

psychiatrické péče - Výbor PS prodiskutoval tuto problematiku, konstatoval, že snaha výboru PS o 

prosazení zvýšení podílu úhrad ze současných 3% na nejméně dvojnásobek probíhá již řadu let, ale 

výsledky jsou neuspokojivé. Zdravotní pojišťovny navýšení podílu úhrad opakovaně odmítají. Výbor PS 

bude o prosazení tohoto požadavku i nadále usilovat cestou podpory reformy ze strany MZ a 

prosazováním adekvátní úhrady psychiatrické péče formou politického zadání.   
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14. DRG - Dr. Tuček informoval Výbor PS o návrhu na vykazování psychiatrické péče podle DRG a 

v souvislosti s podávanou léčbou – depotní AP, klozapin aj. Členové výboru PS (doc.Mohr, Dr.Hollý a 

Dr.Možný) nabídli spolupráci  při sběru dat ve svých zařízeních. 

15. Indikační omezení u antipsychotik – výbor PS prodiskutoval možnosti změn indikačních omezení 

preskripce antipsychotik v ČR s poukazem na pokles cen většiny AP, které jsou nyní srovnatelně 

nákladné s risperidonem, který je v současné době  indikován jako AP první volby. Doc.Anders bude 

výbor PS informovat, jakmile se bude provádět revize AP, aby mohl výbor PS navrhnout příslušnou 

změnu. Odkaz na informace o indikačních omezeních na webu SÚKL by měl být umístěn i na web PS. 

16. Elektronizace zdravotnictví  - výbor PS projednal rizika vedení elektronických záznamů o 

psychiatrických pacientech a vyjádřil stanovisko, že by tito pacienti neměli být povinně registrováni 

v elektronických zdravotnických záznamech.  

17. Nominaci na čestně členství PS pro rok 2014 –probere výbor PS na svém příštím jednání.  

18. Procedura přijímání stanovisek k závažným záležitostem – výbor PS schválil procedurální návrh 

Dr.Možného na uvážlivé projednáván návrhů a přijímání stanovisek výboru PS.   

19.  Různé  

-  Výbor PS schválil návrh Dr.Hermana provést inventuru jednotlivých sekcí PS ohledně počtu členů. 

- Dr.Herman upozornil na rozpočet v SRPP, kde je na vybudování CDZ určeno 40% finančních prostředků, 

pro Psychiatrická oddělení 10% a pro Psychiatrické nemocnice 7% a požádal, aby Výbor PS na svém 

příštím jednání o této věci diskutoval. 

20.  Přihlášky nových členů  - MUDr. Poljak Ladislav, Ostrava, MUDr. Jiskrová Jitka, Dobřany, MUDr. 

Stanková Petra, Dobřany, MUDr. Pravdová Kristýna, Opava, MUDr. Čech Martin, Prachatice. 

 

Zapsal MUDr. Petr Možný 


