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OZNÁMENÍ /1/ 

 
SEMINÁŘ 

„VYUŽITÍ MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNK ČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY  
A ZDRAVÍ (ICF)“  

 
V souvislosti s vydáním Mezinárodní klasifikace funk čních schopností, disability a zdraví , která 

se má od 1. ledna 2010 stát oficiální součástí hodnocení stavu pacienta, pořádá Ministerstvo 

zdravotnictví ve spolupráci s 1. LF UK a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze edukační seminá ř 

„Využití Mezinárodní klasifikace funk čních schopností, disability a zdraví (ICF)“. Zde nejen 

získáte informace o této klasifikaci a důkladně se seznámíte se základními pravidly, ale navíc se 

dozvíte, jak jej uplatnit v praxi.  

ICF kurzy (základní a pokračovací) začnou v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství 29.3.2010. 

Kurz je postaven podle výukové brožurky MKF, kterou vydalo MZ.  

Kurz se bude konat: 29.3. od 9 – 15:30 a 30.3. od 8 – 15 ve velké posluchárně Kliniky rehabilitačního 

lékařství, Albertov 7, Praha 2. Po té bude kurz pokračovat „distančním učením“ tedy zadáním studia 

přes internet.  

Ukončení kurzu bude znovu na Klinice rehabilitačního lékařství a to 24.5. od 9 – 15:30 a 30.5. od 8-12 

ve velké posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství. 25.5. od 13 – 16 budou posluchači rozděleni do 

několika skupin a proběhne „brain storm meeting“. Po ukončení kurzu dostanou absolventi certifikát.  

 
S pozdravem 
 
Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 
Klinika rehabilitačního lékařství 
1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze 
Albertov 7, 128 00 Praha 2 
Tel: 224 968 479 

 

OZNÁMENÍ O JEDNÁNÍ S VZP 
 

Zástupci PS popsali situaci v oblasti dlouhodobé léčby schizofrenie a především použití jediného 

depotního atypického antipsychotika Risperdal Consta. Byl nastíněn problém s regulací  

tj. stanovením úhradového limitu vyhláškou dle stavu v roce 2008. Vzhledem k tomu, že významná 

část podílu léčených pacientů přibyla v roce 2009, hrozí vznik diskrepance a překročení limitů i bez 

nárůstu počtu léčených pacientů v roce 2010 i při korekci možnými nárůstovými koeficienty. 

Zástupci byli ujišt ěni, že bude všemi pobo čkami respektování p řekro čení náklad ů v ZULPech. 

Je však t řeba proaktivního jednání s pojiš ťovnou každého jednotlivého léka ře, tak aby nebyl 

neoprávn ěně penalizován a nár ůst oproti referen čnímu období byl řádně zohledn ěn.  

Současně jsme byli upozorněni na to, aby se sami lékaři snažili svým tlakem na distributory snižovat 

výši konečné ceny, za kterou je přípravek nakupován. 
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OZNÁMENÍ /2/ 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PSYCHIATRICKÉ SPOLE ČNOSTI 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

připravili jsme pro Vás nové webové stránky Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České 

psychiatrické společnosti o.s.  Naleznete je na dvou webových adresách: 

www.ceskapsychiatrie.cz   a   www.psychiatrie.cz  

Oproti minulé verzi jsou nové stránky přehlednější a obsažnější. Při takovém rozsahu stránek bude 

důležité, abychom je byli schopni pružně plnit a aktualizovat. To je pro výbor společnosti velká výzva 

a předem se omlouváme, že ne vše bude hned dokonalé. Všichni se ale shodujeme na tom, že 

chceme mít se členy společnosti co nejlepší kontakt, že Vám chceme poskytovat množství informací 

o dění v oboru, o dění v Psychiatrické společnosti, o konání odborných akcí u nás i v zahraničí  

a k tomu je moderní web dobrým prostředkem. 

Přivítáme Vaše návrhy a připomínky k webovým stránkám. K tomuto účelu jsme zřídili e-mailovou 

adresu: web@psychiatrie.cz  

Elektronická databáze členů PS 

Již po několik měsíců se ve Zpravodaji, který pravidelné dostáváte, objevuje výzva k vyplnění 

formuláře pro elektronické zasílání zpráv.  

Žádáme Vás o to, protože velmi chceme zlepšit komunikaci výboru s členy Psychiatrické společnosti. 

Kromě  nových webových stránek, by nám k tomu měla sloužit aktualizovaná databáze členů 

obohacena o adresář elektronických (e-mailových) adres.  To nám umožní pružnější zasílání 

informací, zpráv o  odborných akcích a upozornění na další aktivity organizované či podporované 

Psychiatrickou společnosti. Perspektivně bychom rádi nahradili poštou rozesílaný Zpravodaj 

moderním e-bulletinem. 

Formulář k vyplnění najdete kromě Zpravodaje také na našem novém webu v sekci Společnost – 

Členství pod názvem: formulář - elektronická databáze. 

Při kliknutí se Vám zobrazí dokument, který si můžete uložit, vyplnit a poslat na adresu: 

kralova@guarant.cz. Zároveň se snažíme, aby byl formulář brzy k vyplnění přímo na webu. Za 

poskytnutí údajů Vám budeme velmi vděčni. Usnadní nám práci a Vám přinese lepší informační 

servis. 

Prim. MUDr. Juraj Rektor 

místopředseda PS ČLS JEP 
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VIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLE ČNOSTI ČLS JEP 
„Duševní poruchy a kvalita pé če“ 

 
Pořádá:  Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost o.s.   
Místo konání: Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn 
Datum konání:  10. – 13. června 2010  
Web:  www.guarant.cz/cpssjezd2010 
 
Důležitá data 

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku sjezdu do 30. března 2010 

Včasná registrace do 9. dubna 2010 

Termín konání akce 10. - 13. června 2010 

 
Registrace a ubytování 
Registraci a ubytování účastníků vyřizuje sekretariát sjezdu: 
GUARANT International spol. s r. o.  
Opletalova 22 , 110 00 Praha 1  
Tel: +420 284 001 444 , Fax: +420 284 001 448 , E-mail: cpssjezd2010@guarant.cz 
Registra ční a ubytovací formulá ře naleznete na www.guarant.cz/cpssjezd2010 
 
Slavnostní zahájení a Uvítací recepce 

S radostí Vám oznamujeme, že moderátorem Slavnostního zahájení sjezdu bude pan 
Ondřej Hejma a následně na Uvítací recepci vystoupí společně se skupinou Žlutý pes. 
Ondřej Hejma je autor a zpěvák skupiny Žlutý pes, legendy české rockové muziky. 
Vystudoval anglistiku a sinologii na FFUK a kromě svých hudebních aktivit se věnoval 
žurnalistice coby dopisovatel  agentury Associated Press, moderátor Pressklubu na 
Frekvenci 1 a komentátor časopisu Reflex. V televizi Nova uváděl soutěž Chcete být 
milionářem a účinkoval jako porotce i v populární soutěži Česko Slovenská SuperStar. 
 
 

Vědecký program - pozvání p řednést plenární p řednášku p řijali: 
Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.   
Slovenský politik, sociolog, prognostik a podnikate l žijící v České republice. 

V roce 1972 vystudoval Chemicko-technologickou fakultu SVŠT v Bratislavě.  
V roce 1977 ukončil svoji vědeckou přípravu na Sociologickém ústavu Slovenské 
akademie věd, roku 1992 sa stal doktorem ekonomických věd na VŠE  Praha. 
V období existence ČSSR patřil k známým disidentům. V průběhu Sametové revoluce 
se stal spoluzakladatelem hnutí Veřejnost proti násilí, vedl Koordinační centrum a 
Republikovou radu VPN, později se stal předsedou tohoto hnutí  
a poradcem Federální vlády ČSSR. Spoluzakládal TV Nova a firmu specializovanou 
na technologie pro mobilní sítě a internet. Roku 1995 založil v Praze knižní 

vydavatelství G plus G. Psaní je jeho celoživotní obsese – nejdříve to bylo psaní odborné, potom spíše 
populárně-vědní literatura a publicistika, a s postupem času čím dál více začíná psaním reflektovat 
především své niterné pocity a textem komunikovat s lidmi.  
 
Dr. Helen Killaspy MBBS, MRCPsych, Ph.D. UK) 
Senior Lecturer in Rehabilitation Psychiatry, Departm ent of Mental Health Sciences 
Hampstead Campus, University College London 

Dr. Helen Killaspy je významná odbornice v oblasti sociální psychiatrie. Její 
nejvýznamnější příspěvky z poslední doby byly publikovány v BMC - 2006  
„A randomized evaluation of assertive community treatment in North London (332,815-
819)„ a 2007 „Assertive community treatment in psychiatry (335,311 – 312)“. Dr. 
Killaspy přednese plenární přednášku na téma “Development of  
a European Measure of Best Practice for People with Long Term Mental Illness in 
Institutional Care (DEMoB.inc)”,  která přinese nejnovější výsledky evropského 

projektu, kterého se zúčastnila i Česká republika. 
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VOLNÉ MÍSTO – PSYCHIATR SE SPECIALIZOVANOU ZP ŮSOBILOSTÍ 
 

Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Jeseník přijmou do pracovního poměru psychiatra se 

specializovanou způsobilostí na pozici samostatně pracujícího lékaře na oddělení psychiatrie. 

Hlavní náplní je péče o ústavní klienty s převahou dg. z oblasti afektivních poruch a neuróz.  

Možnost práce na část úvazku v ambulantní složce. Velmi dobré platové podmínky. Možnost přidělení 

služebního bytu v blízkosti areálu lázní. 

Kontakt: MUDr. Jaroslav Novotný, Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.; 790 03 Jeseník; 

e-mail: novotny@priessnitz.cz;  telefon: 584 491 118 

 

NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 
 

MUDr. Schmidtová Jana, DPK Motol  

MUDr. Klečková Simona, PK FN Plzeň  

MUDr. Kylar Martin, PK FN Plzeň  

MUDr. Holan Jan, PL Brno 

MUDr. Hyrman Václav, PA Vancouver 

 


