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Úvodní slovo předsedy doc. MUDr. Martina Anderse, Ph.D. 
 

Vážení členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 

 

dovolte nám představit současnou činnost Psychiatrické společnosti ČLS JEP a některých 

jejích sekcí. 

 

Počet našich členů se pohybuje trvale nad hodnotou jednoho tisíce. Od minulé valné hromady 

konané na Sjezdu Psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně, vyvíjel výbor 

Psychiatrické společnosti a současně i výbor České psychiatrické společnosti, z.s. činnost ve 

složení:  doc. MUDr. Anders (předseda), MUDr. Hollý (minulý předseda, místopředseda), 

prof. MUDr. Mohr (budoucí předseda, , místopředseda, člen pověřený zahraniční agendou), 

MUDr. Možný (vědecký sekretář), MUDr. Simona Papežová (pokladník), prim. MUDr. 

Rektor (místopředseda, vnitřní záležitosti), MUDr. Herman (člen pověřený činností péčí o 

sekce), a členové: Prof. MUDr. Raboch, prof. MUDr. Hana Papežová, MUDr. Vaněk a prof. 

MUDr. Praško. V revizní komisi zasedali:  MUDr. Syrovátka (předseda), dalšími členy byli 

MUDr. Pěč a MUDr. Tuček. 

Reforma psychiatrické péče  
Hlavním cílem společnosti v oblasti Reformy psychiatrické péče (RPP) bylo zajistit odbornou 

garanci pro iniciální nastavení procesů řízení a průběh realizace tohoto změnového projektu 

zdravotně-sociálního pomezí. Společnost nominovala své zástupce do přípravných i 

realizačních etap projektů RPP a účastnila se mnoha jednání s Ministerstvem zdravotnictví 

ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem 

spravedlnosti, kanceláří WHO aj. Vzhledem ke komplexnosti a šíří agendy bylo společností 

schváleno uhrazení práce manažera reformy, tak aby bylo zajištěno, že zájmy společnosti 

budou hájeny na všech úrovních a ve všech rezortech, kterých se reformní proces jakýmkoliv 

způsobem dotýká. Dále společnost participalovala rozvíjení spolupráce se zahraničními 

odborníky a na návštěvách zahraničních pracovišť, která pracují komunitním způsobem (např. 

Terstu, Itálie).  

1. Aktivity a manager reformy  

Největším úkolem na přelomu roku 2016 -2017 bylo rozjet proces implementace Reformy 

psychiatrické péče. Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická 

společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci 

reformy psychiatrické péče v ČR. 

Pro zdárný průběh realizace probíhající reformy psychiatrické péče bylo nezbytné, aby 

Psychiatrická společnost najala manažera, který by zajistil naplnění odborné garance Strategie 

reformy psychiatrické péče vyplývající z Memoranda o spolupráci a realizaci Strategie 

reformy psychiatrické péče a dlouhodobě udržitelné financování psychiatrické péče v průběhu 

realizace projektů z výzvy OPZ č. 39. 

Druhým cílem manažera bylo podpořit komunikaci naplňování Strategie reformy 
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psychiatrické péče směrem k odborné veřejnosti. 

Do cílů spadalo vytvoření detailní tématické mapy, infografiky a zpracování a distribuce 

zpravodaje. 

 

2. Tiskoviny 

• Zpravodaj – 1x měsíčně vydávané aktuality distribuované elektronicky i tištěné 

• Malý průvodce reformou psychiatrické péče 

• Časopis Česká a Slovenská psychiatrie byly průběžně publikovány zprávy o průběhu 

reformy (např. úvodníky) 

3. Semináře 

• 26. dubna 2017 - Seminář Reforma péče o duševní zdraví – Uskutečněné kroky a 

nejbližší cíle - Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  

• 9. listopadu 2017 - Seminář IROP, Praha 

• 5. září 2017 – Awareness  - Raising & Training workshop – Trimbos / EU Compass 

• 20. dubna 2018 - Reforma péče o osoby trpící duševními poruchami, Přerov 

 

4. Tiskové konference a mediální rozhovory 

 

• 22. 8. 2018 - NEJHLUBŠÍ REFORMA OD REVOLUCE ZLEPŠÍ ŽIVOTY 

• 14. 5. 2018 - Péče o duši - deprese, reforma psychiatrických služeb 

• 26. 4. 2018 - Kulatý stůl ZD: Transformace léčeben bude sisyfovská práce. 

Zkomplikuje ji nedostatek lidí i odliv financí z následných lůžek ? 

• 3. 4. 2018 - Reforma psychiatrické péče – duševně nemocní nepatří za zeď  

• 23. 3. 2018 - Tisková konference na MZ - Posun v reformě psychiatrické péče: vznik 

Center duševního zdraví  

• 23. 3. 2018 - Český rozhlas Plus - Jak pokračuje reforma psychatrické péče v Česku?  

• 30. 10. 2017 - Léky nevyléčí, musíte změnit svůj život, radí vyčerpaným manažerům 

psychiatr Martin Anders 

• 20. 8. 2017 - Čekárny psychiatrů praskají ve švech. Obor je podfinancovaný, říká 

odborník 

• 14. 7. 2017 - Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny 

• 11. 4. 2017 - Reforma psychiatrie: V Česku vyroste sto center pro psychicky nemocné 

• 14. 2. 2017 - Čtvrtina populace trpí psychickou poruchou, spotřeba antidepresiv v 

Česku roste 

• 23. 1. 2017 - Budoucnost české psychiatrie ovlivní její reforma i nové léky 

• 12. 4. 2017 - Reforma psychiatrie: V ČR by mělo být sto center duševního zdraví zpět  

• 6. 4. 2017 - Světový den zdraví 

• 16. 11. 2017 - Reforma psychiatrické péče – pohled zvenku 

• 23. 6. 2016 - Týdeník Ekonom uspořádal diskusní setkání o úsporách v nemocnicích. 
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Psychiatrická společnost ČLS JEP 
 

Psychiatrická společnost má trvale okolo 1.100 registrovaných členů.  Členem Psychiatrické 

společnosti se může stát jak psychiatr, tak i psycholog, v některých případech společnosti 

přijímá i zájemce z příbuzných oborů, kteří mají snahu svou činností podporovat rozvoj 

psychiatrické péče. Členský poplatek je ve výši 500,- Kč a zahrnuje předplatné časopisu 

společnosti Česká a slovenská psychiatrie, zpravodaj, snížené poplatky na konference 

pořádané PS. Splatnost se provede na základě zaslané výzvy sekretariátu ČLS JEP. 

Registrovaní členové se mohou dále bezplatně hlásit do sekcí, počet není omezen. 

Psychiatrická společnost v současné době sdružuje 16 sekcí, s názvy: 

Sekce psychofarmakologická 

Sekce psychosomatická 

Sekce klinických a lékařských psychologů 

Sekce dětské a dorostové psychiatrie 

Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie 

Sekce pro soudní psychiatrii 

Sekce pro psychiatrickou sexuologii 

Sekce sociální psychiatrie 

Sekce psychoterapeutická 

Sekce gerontopsychiatrická 

Sekce biologické psychiatrie 

Sekce pro hypnózu 

Sekce ambulantní péče 

Sekce pro poruchy příjmu potravy 

Sekce lůžkové psychiatrie 

Sekce mladých psychiatrů 

 

Výbor Psychiatrické společnosti se schází jedenkrát měsíčně, zápisy ze zasedání jsou 

vyvěšovány na webových stránkách společnosti a publikovány v časopise Česká a slovenská 

psychiatrie. Tradičně se konají pravidelné vědecké schůze ve Vondráčkově posluchárně 

Psychiatrické kliniky na Praze 2, s dopoledním programem zdravotnických zařízení ČR a 

odpolední prezentací některé ze sekcí PS. Schůze jsou hojně navštěvované.  

 

Bylo navázáno na tradici obnovení doporučených postupů, ke kterým byla uspořádána 

konference Léčba v psychiatrii III. v Českých Budějovicích. Na rozdíl od předešlých let byly 

vytvořeny samostatné internetové stránky pro postupy se záměrem je přiblížit lékařům on-line 

stále k dispozici a aktuální. Cíle je průběžná aktualizace postupů i během 4 leté periody 

hromadného obnovení. 

 

Psychiatrická společnost uspořádala XII. sjezd Psychiatrické společnosti v Mikulově. Po 

dlouhých letech se společnost rozhodla změnit lokalitu, což bylo na místě i dodatečně kladně 

hodnoceno aktivními i pasivními účastníky. 

 

Za uplynulé 3 roky se konaly volby do většiny sekcí a volby do neobnovených výborů ještě 

proběhnou do konce roku 2018. Nová složení výborů je plná elánu do funkčního období, tedy 

můžeme očekávat větší aktivity spojené s odvětvími.  
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Výbor se rozhodl změnit dodavatele sekretariátu zaměstnáním jediné osoby, která by měla 

přehled nad činností společnosti a rozvíjela ji. Díky tomu se i podařilo některé konference a 

semináře zorganizovat přímo sekretariátem. 

 

Zástupci společnosti se aktivně účastnili mnoha konferencí, na kterých šířili dobré jméno 

Psychiatrické společnosti a cíle reformy. Společnost pořádala nebo spolupořádala mnohé 

konference, odborné semináře. 

 

Psychiatrická společnost pokračuje v pořádání každoročních předatestačních 

psychoterapeutických kurzů v Praze a Olomouci. 

Vyvíjí úsilí v optimálním nastavení vzdělávacího programu v psychiatrii. Opakovaně se 

zabývá problematikou vzdělávání a zatraktivněním oboru pro mladé lékaře. Odborníci 

Psychiatrické společnosti se spolupodílí na vzdělávacích aktivitách pořádaných Českou 

neuropsychofamakologickou společností nebo Institutem pro další vzdělávání ve 

zdravotnictví. 

 

Společnost zabezpečila on-line vzdělávání ve spolupráci s portálem Edumedic, a v této 

činnosti bude nadále pokračovat a natáčet další přínosné přednášky, které lze sledovat i z 

pohodlí domova. 

 

Dále společnost vydala Manuál pro ambulantní specialisty v oboru psychiatrie pro oblast 

aplikace dlouhodobě působících antipsychotik „VYKAZOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ZULP A 

SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY“. 

 

Psychiatrická společnost doposud nedisponovala vlastním logem, od ledna 2018 již své 

vlastní logo má. Navrhla jej MgrA. Kristýna Krsková. 

 

Zástupci výboru se opakovaně zapojovali do legislativních procesů v rámci přípravy zákonů a 

vyhlášek. 

 

Členové výboru se aktivně účastní pracovních skupin implementace reformy psychiatrické 

péče na Ministerstvu zdravotnictví. 

 

Psychiatrická společnost stále vydává 6x ročně časopis Česká a slovenská psychiatrie, v roce 

2016 se změnila redakční rada. Nová je ve složení: MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. (Vedoucí 

redaktor), doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (Zástupce vedoucího redaktora),  

Členové: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Plzeň; MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., Košice; 

prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Brno, MUDr. Michal Goetz, Ph.D., Praha; prof. PhDr. A. 

Heretik, CSc., Bratislava; prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Praha; MUDr. Ľubomíra 

Izáková, PhD.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D., Plzeň; doc. PhDr. Jana Kocourková, Praha; MUDr. 

Mária Králová, PhD., Bratislava; doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Hradec Králové; prof. 

PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Praha; prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Praha; MUDr. Ludvík 

Nábělek, Ph.D., Banská Bystrica; prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Bratislava; prof. MUDr. 

Jaroslav Pokorný, DrSc., Praha; doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., Hradec Králové; prof. MUDr. 

Alexandra Šulcová, CSc., Brno; prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Praha 

 

V uplynulém období společnost předala každý rok několik Heverochových medailí k jubileu 

našich členů a ocenila publikace v soutěži Kuffnerova cena a Novinářská cena. Na letošním 
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Sjezdu uspořádala soutěž Cena výboru a Cena za nejlepší poster. 

 

Ze zahraničních aktivit bychom rádi upozornili na úspěch předsedy Sekce mladých psychiatrů 

MUDr. Trančíka, který se stal budoucím prezidentem EFPT. Dále pak byl zvolen na funkci 

Vice-Presidenta IACAPAP pan MUDr. Michal Goetz. Oběma gratulujeme a přejeme ve 

funkci plno úspěchů. 

Největší očekávanou událostí v blízkých dnech je kongres IACAPAP, který organizačně 

zajišťuje z našich řad  MUDr. Michal Goetz. 

Předseda výboru PS Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. se zúčastnil voleb WPA v Berlíně. 

 

Zástupci společnosti intenzivně spolupracují z VZP a dalšími pojišťovnami na kultivaci 

úhradových mechanismů v oblasti psychiatrické péče, neboť úzce souvisí s postupem RPP. 

 

V rámci spolupráce s ÚZIS byli nominováni zástupci, kteří budou mít odbornou garanci nad 

tvorbou registrů pro RPP a jsou průběžně konzultována data týkající se segmentu 

psychiatrické péče. Nominovaní odborníci se podíleli na tvorbě systému hodnocení činnosti 

CDZ. 

  

Průběžně dochází ke komunikaci se SÚKL, který žádá odbornou společnost o vypracování 

stanovisek k novým léčivým přípravkům nebo k hodnocení současné portfolia a k zařazení 

jednotlivých přípravků. Jde především o oblast preskripčních a indikačních omezení. 

 

1. Semináře, konference, kongresy, které společnost 

sama pořádala, spolupořádala nebo se její zástupci aktivně 

účastnili 

 

• 17. listopadu 2016 – Primární prevence psychiatrické péče 

• 12/2016 - Setkání zástupců uživatelů psychiatrické péče se zástupci výboru PS  

• Vědecké schůze PS ČLS JEP (tzv. Purkyňky) 

• Předatestační kurzy – Olomouc a Praha 

• 26. leden 2017 -  „Vliv prostředí na péči o duševně nemocné“ 

aneb měnící se prostředí, měnící se péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice 

• 6. dubna 2017 - Tisková konference ke světovému dni DEPRESE ve spolupráci s 

WHO 

• 8. - 10. června 2017 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON EATING 

DISORDERS ICED 2017, Praha 

• 9. - 10. června 2017 - XI. MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ 

KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ, Praha 

• 20. -  23. září 2017  - 40. Česko-slovenská ( 25. mezinárodní) soudně psychiatrická 

konference  

• 28. - 30. září 2017 - 6. mezinárodní konference mladých psychiatrů (Young 

Psychiatrists Network) na téma: "The Art and Science of Mental Health", Praha 

• 19. – 21. říjen 2017 – Konference České společnosti tělovýchovného lékařství na 



 
 

str. 7 

 

téma: „Nestability ze všech pohledů“, Ostrava  

o přednáška MUDr.Petra Šilhána na téma: Suicidia a vrcholový sport 

• 19. - 20. říjen 2017 - 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd, Bratislava 

• 10. – 12. říjen  2017 - Konference Dostálovy dny, hotel Clarion Ostrava - Doc. 

Anders a MUDr. Doubek 

• 2. – 4. listopadu 2017 – Konference Léčba v psychiatrii III., České Budějovice 

• 7. – 8. prosince 2017 – 28. kongres ČLS JEP, Praha  

o přednáška Proč usilovat o reformu psychiatrické péče? – doc. M.Anders 

• 6. - 9. května 2018 - XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 

o přednáška VÝZNAM BIORYTMŮ PRO FYZIOLOGICKÉ FUNKCE – doc. 

Anders 

• 3. – 7. června 2018 – AT konference, Seč, doc. M. Anders a dr.  M. Hollý 

• 13. – 16. června 2018 – XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov 

• 21. – 23.6.2018 - 17. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Žilina 

2. Publikace 

• Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu 

o kapitola: Proč usilovat o reformu psychiatrické péče? – doc. M. Anders 

• Spolupráce České republiky a Světové zdravotnické organizace 

o kapitola: Podpora systému péče o duševní zdraví – doc. M. Anders 

3. Volby do sekcí a jejich činnost 

Během funkčního období nynější výboru proběhly volby do většiny sekcí. Volby do 

neobnovených výborů sekcí proběhnou do konce roku 2018. 

 

Konference a semináře sekcí: 

• Sekce psychosomatická 

• 1. - 3. 2. 2018 - 17. konference psychosomatické medicíny, Liberec 

 

• Sekce dětské a dorostové psychiatrie 

• 27. listopadu 2017 - Seminář Poruchy autistického spektra – komplexní 

péče, Praha 2 

• 11. května 2018 – Seminář Sekce dětské a dorostové psychiatrie II, Praha 2 

• 23 červenec 2018 - Kurz sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické 

společnosti ČLS JEP, Praha – Motol 

• 23. - 27. 7. 2018 - 23rd World Congress of the International Association for 

Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Praha 

Nový výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie, byl velmi činný v získávání 

finanční podpory. Pro činnost své sekce získal dary od nadace J&T, nadace RSJ a 

Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. 

 

NADACE J&T darovala finanční prostředky na podporu kvality péče o dětské 

pacienty s duševními poruchami a prevence duševních onemocnění v pediatrické 

populaci, konkrétně na zorganizování 23. mezinárodní konference IACAPAP 2018 a 
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projektu zvýšení dostupnosti a úrovně péče o děti s duševní poruchou a v jejím riziku. 

Prioritou nadace J&T jsou rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a 

pěstounské rodiny.  

 

NADACE RSJ poskytla finanční prostředky na zorganizování zorganizování 23. 

mezinárodní konference IACAPAP 2018 a činnost sekce na rozvoj oboru dětské a 

dorostové psychiatrie, vzdělávání a podporu mladých psychiatrů se zaměřením na děti 

a dorost. 

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POKORNÝ, WAGNER & PARTNEŘI, S.R.O. také 

finančně podpořila sekci pro účely jejího rozvoje a podporu aktivních lékařů v oboru 

dětské a dorostové psychiatrie. 

 

Děkujeme Všem dárcům za prostředky, sekce je využije zodpovědně a účelně. 

 

• Sekce pro soudní psychiatrii 

• 20. - 23. září 2017 - 40. Česko-slovenská (25. mezinárodní) soudně 

psychiatrická konference  

• 3. – 6. říjen 2018 – XLI. Česko-slovenská soudní konference, Velké Losiny 

 

• Sekce sociální psychiatrie 

• 24. – 26. 11. 2016 – 34. konference sociální psychiatrie, Tábor 

• 15. – 17. 11. 2018 – 35. konference sociální psychiatrie, Dlouhé Stráně 

 

• Sekce biologické psychiatrie 

• 7. – 10. 6. 2017 - XVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ 

PSYCHIATRIE, Luhačovice 

• 19. - 21. 4. 2018 - Sympozium biologické psychiatrie s názvem „Co říká 

psychopatologie o normě?“, PN Jihlava 

 

• Sekce pro hypnózu 

• Pravidelné kurzy hypnózy 

 

• Sekce pro poruchy příjmu potravy 

• 8. - 10. 6. 2017 – International conference on eating disorders iced  2017, 

Praha   

• 9. - 10. 6. 2017 - XI. mezinárodní interdisciplinární konference o 

poruchách příjmu potravy a obezitě, Praha 2 

 

• Sekce mladých psychiatrů 

• 28. - 30. září 2017 - 6. mezinárodní konference mladých psychiatrů (Young 

Psychiatrists Network) na téma: "The Art and Science of Mental Health", 

Praha 
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4. Plán 

Psychiatrická společnost nadále pokračuje ve své činnosti.  

Čeká nás vybudování nové důstojné kanceláře s menší zasedací místností pro sekretariát 

společnosti. 

Příští rok bude pro společnost významný, čeká nás 100 let od založení Společnosti pro 

studium duše a nervstva, ze které následně vznikla Psychiatrická společnost. K této 

příležitosti plánujeme zahradní setkání. 

Na přelomu let 2018 a 2019 proběhnou volby do orgánů a funkcí Psychiatrické společnosti – 

členů výboru, revizní komise a budoucího předsedy společnosti. 

 

Z nejbližších pořádaných akcí : 

• 1. – 3. listopadu 2018 – konference České společnosti tělovýchovného lékařství na 

téma: „Tělovýchovné lékařství a neuropsychiatrie 2018“,  Mariánské Lázně 

o PS ČLS JEP je spolupořadatelem 

o přednáška - Vliv pohybu na zdraví, dětství a profesní sportovci – ukončení 

kariéry – doc. M.Anders 

o workshop 

 

 

5. Závěr 

 

Psychiatrická společnost ČLS JEP bude i nadále pokračovat v odborné garanci RPP, rozvíjet 

vědecké poznání oboru a aplikovat jej do kvalitní psychiatrické péče dostupné všem 

obyvatelům. V následujících letech se bude zaměřovat především na zvýšení atraktivity 

oboru, vzdělávání mladých lékařů a zdůrazňování nutnosti mezioborové spolupráce s dalšími 

oblastmi moderní medicíny. 

 

Prosíme Vás, abyste své případné dotazy, připomínky a podněty výboru PS ČLS JEP zasílali 

na e-mailovou adresu sekretariat@psychiatrie.cz 

 

Stejně tak Vás prosíme o nahlášení změny příjmení, adresy či akademických titulů na e-mail: 

cle@cls.cz 

 

Přejeme Vám spoustu pracovních úspěchů! 

 

 
Za výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 


