
 

 

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 4. 5. 2016 

Dosavadní předseda PS Dr. Hollý poděkoval odcházejícím členů výboru PS prof. Höschlovi a prof. 

Češkové za jejich dlouholetou práci pro Psychiatrickou společnost.  Přivítal novou členku 

výboru PS Dr. S. Papežovou a Prof. Mohra, který byl zvolen budoucím předsedou PS, a nové 

členy revizní komise Dr. Tučka a Dr. Pěče. 

Volební komise PS neshledala žádné pochybení v průběhu voleb, výsledky byly zveřejněny na 

webu PS. Výbor PS výsledky voleb schválil a schválil také odměnu členům volební komise ve 

výši 3000 Kč pro každého. 

Předseda PS Doc. Anders navrhnul nové rozdělení funkcí v současném výboru PS. Dr. Hollý bude 

místopředsedou PS pro reformu psychiatrie, Dr. Rektor bude místopředsedou pro vnitřní 

záležitosti PS a správcem webu a Prof. Mohr bude místopředsedou pro zahraniční styky. Dr. S. 

Papežová bude pokladníkem PS, Dr. Možný vědeckým tajemníkem, Prof. Raboch bude 

zajišťovat komunikaci s vedením ČLS JEP, Prof. Praško bude mít na starosti akreditace a 

vzdělávání, Dr. Vaňek bude členem pro legislativu, Dr. Hermana bude členem pro sekce PS 

a Prof. H. Papežová bude členka pro etiku. Všichni jmenovaní se svým jmenováním do 

navržených funkcí vyslovili souhlas. Výbor PS všechny návrhy schválil. 

Dr. Syrovátka informoval výbor PS, že si jej Revizní komise zvolila za svého předsedu. 

Dr. Herman informoval výbor PS, že pokračuje ve svém jednání s předsedy všech sekcí PS, kterým 

zaslal návrh jednotných pravidel voleb do výborů sekcí. Dále probíhá aktualizace členů sekcí PS. 

Dr. Hollý informoval výbor PS o tom, že na MZd byl schválen model, podle něhož proběhne 

výběrové řízení na prvních pět Center duševního zdraví (CDZ). Výzva by měla být uveřejněna do 

června 2016. Podle stejného vzoru proběhne koncem roku 2016 výběrové řízení i na dalších 10 

CDZ a ve třetí vlně pak na dalších 15 CDZ, takže do roku 2020 by mělo vzniknout 30 CDZ. Podle 

stávajícího modelu výběrového řízení není rozhodujícím kritériem cena, protože není žádoucí, aby 

vyhrála „nejlevnější“ nabídka, nabízející nejmenší počet personálu s nejnižšími platy. Každý 

projekt musí odpovídat schváleným Standardům CDZ a každý uchazeč musí splnit kritérium, že již 

nejméně tři roky poskytuje zdravotní nebo sociální služby pro závažně duševně nemocné.  

Dr. Hollý informoval o písemném stanovisku VZP k návrhu Memoranda o rozvoji péče o duševní 

zdraví, která se brání přijmout závazek navýšit podíl plateb za duševní nemoci na 6% svého 

rozpočtu. Výbor PS pověřil Dr. Hollého dalším jednáním o Memorandu s představiteli VZP 

s tím, aby se konečná verze Memoranda co nejvíce blížila té, kterou výbor PS podpořil na svém 

minulém jednání, včetně požadavku, aby ZP navýšily podíl svých plateb za duševní nemoci.  

Výbor PS jednal o nabídce ze strany MZd, aby PS navrhovala hodnotitele do všech výběrových 

řízení v oblasti psychiatrické péče, tedy na psychiatrické ambulance, lůžková psychiatrická 

oddělení a další.  Pověřil předsedu Doc. Anderse a bývalého předsedu Dr. Hollého, aby připravili 

písemný návrh principů spolupráce mezi PS a MZd v oblasti průběhu výběrových řízení, který 

pošlou členům výboru PS k připomínkám a bude se o něm diskutovat na příštím jednání výboru.  

Doc. Anders informoval výbor PS o průběhu příprav XI. sjezdu PS ve Špidlerově Mlýně. Účast 

potvrdil M. Muijen z WHO, PhDr. Bodnár z VZP a ing. Dušek, ředitel ÚZIS, pozván je i ministr 

zdravotnictví Dr. Němeček. Během sjezdu bude udělena Kuffnerova cena, Heverochovy 

medaile, Novinářská cena a prof. Češková obdrží cenu Purkyňovy společnosti. 

Dr. Goetz informoval výbor PS o jednání ohledně organizace světového kongresu dětské a 

dorostové psychiatrie (IACAPAP) v Praze 2018. O organizaci se ucházely společnosti Guarant 

Int. a Czech-In. Po porovnání obou nabídek doporučil, ve shodě s vedením IACAPAP, aby byla 

organizací kongresu pověřena společnosti Czech-In. Výbor PS jeho návrh schválil. 

Doc. Anders informoval výbor PS, že ÚZIS schválil vykazování diagnózy ADHD i u dospělých 

pacientů. 



 

 

Výbor PS diskutoval o novele vyhlášky 493/2002 o zbraních a zbrojních průkazech (ZP), protože 

hrozí, že každý lékař bude mít povinnost kontrolovat v registru držitelů ZP, zda jeho pacient není 

držitelem ZP a pokud zjistí, že ano, bude muset nahlásit, pokud  pacient trpí duševní poruchou, 

která držení ZP vylučuje. Tím by se velmi narušil důvěrný vztah mezi lékařem a pacientem a 

mnozí jedinci s psychickými potížemi by odmítali vyšetření u psychiatra, jak už se to v současné 

době děje v souvislosti s odebíráním řidičských průkazů. Výbor PS konstatoval, že tato 

problematika nemá jednoduché a všeobecně přijatelné řešení a shodl se, že bude v diskusi 

pokračovat, až bude jasné, v jakém znění byla novela vyhlášky o zbraních schválena.  

Dr. Herman informoval Výbor PS, že jej oslovil pan Viereckl z firmy FM Solutions a nabídl mu 

pomoc při prosazování reformy psychiatrie v oblasti ambulantní psychiatrické péče. Protože 

však nebyl výborem PS k takovému jednání pověřen, setkání s p. Vierecklem odmítl. Výbor PS 

pověřil Dr. Hollého, aby pozval pana Viereckla na příští jednání Výboru PS, kde sdělí, co může 

ohledně prosazení reformy psychiatrické péče nabídnout.  

Dr. Hollý a Prof. Praško informovali Výbor PS o svém jednání s předsedou Výboru pro 

zdravotnictví Poslanecké sněmovny prof. Vyzulou, který se však jasně odmítl požadavek PS, aby 

vzdělávání psychologů probíhalo podle vyhlášky č. 95/2004 (vzdělávání lékařů), nikoli podle 

vyhlášky č. 96/2004 (vzdělávání nezdravotnických pracovníků), se zdůvodněním, že 

psychologové nejsou lékaři.  

Výbor PS diskutoval novelizaci vyhlášky o dispenzární péči a pověřil Dr. S. Papežovou, aby pro 

jednání na MZd připravila návrh, podle kterého se bude dispenzarizace týkat pacientů s dg. F 20, 

F30 a  F10, dále PTSD a těžká OCD, poruchy sexuální preference, poruchy příjmu potravy a 

těžké poruchy osobnosti, u kterých je zároveň splněna podmínka nutnosti dispenzarizace. O tom, 

kdo tuto podmínku splňuje, bude rozhodovat ošetřující lékař, který také může rozhodnout o 

vyřazení pacienta z dispenzarizace. Lékař přitom nemůže být postihován za to, že určitého 

pacienta dispenzarizaci neprováděl. 

Výbor PS schválil návrh Prof. Paclta, aby se členy akreditační komise pro pedopsychiatrii stali Dr. 

Hodková a Dr. Rodák. 

Výbor PS se zabýval problematikou výběrových řízení v oblasti psychiatrické péče, protože 

v některých krajích je obtížně najít odborníka psychiatra, který by se těchto řízení účastnil. Dr. 

Hollý navrhl, aby byla obnovena funkce „krajského koordinátora psychiatrické péče“, která již  

minulosti existovala, přičemž by bylo vhodné, aby v každém kraji byli takoví odborníci 

minimálně dva, aby se mohli navzájem na jednáních zastupovat. Výbor PS se usnesl, že  bude 

hledat vhodné odborníky do této funkce ve všech krajích a pověřil Prof. Praška, aby vypracoval 

seznam oblastí, na které by se koordinátoři psychiatrické péče měli ve svých krajích zaměřit. 

Dr. Tuček informoval výbor PS s semináři pro soudce ohledně problematiky posuzování 

svéprávnosti, na kterém má výbor PS 2 nabídnutá účastnická místa. Výbor PS pověřil účastí na 

tomto semináři Dr. Tučka a Dr. Možného. 

Výbor PS diskutoval problematiku neochoty ZP nasmlouvat služby terénní psychiatrické sestry. 

Pověřil Dr. Hollého, aby napsal návrh dopisu pro zdravotní odbory ve všech krajích, ve kterém 

výbor PS podpoří schválení funkce terénní psychiatrickém sestry. 

Výbor PS schválil návrh M. Muijena z WHO na uspořádání semináře ohledně psychiatrické 

reformy v září 2016 v Praze, kterého by se účastnili jen pozvaní účastníci.  

Novými členy PS se stali MUDr. Anna Skřivanová Sas, Senior CZ, s.r.o., Praha; MUDr. Vladimír 

Klanica, PK FN Hradec Králové; MUDr. Alena Brücková, PA Nové Město na Moravě; MUDr. 

Tereza Ehrenbergerová, PN Bohnice, Praha, a MUDr. Michal Goetz, PhD., FN Motol, Praha. 

Příští odborné schůzi PS  bude předsedat  Prof. Raboch,  Psychiatrická klinika Praha. 

Zapsali Dr. Možný a paní Knesplová. 


