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Psychiatrická společnost ČI-s rEp patÍÍ mezi nejstarší odborné společnosti' byla založenal8' říina 1919vPraze.NováspolečnostbylapojmenovánaPurkyňovaspolečnostprobádání
o duši a nervstvu a svou ustavující valnou hrómadu mě1a v přeánáškovém sále tzv. Staréhodomu, tehdejšúro praŽského ústavu pro choromyslné (nynější Neurologická klinika l. LFUK) o zaloŽení společnosti usilovali jiŽ ocl roku 1901 prof. L. Haškovec a prof. Maixner, kteňdokonce připravili návrh stanov. V roce 1919 byl hybnou silou nové Purkyňovy společnostiprof' Heveroch jako předseda přípravného výboru, se kterým spolupracovali profesoři Babák.Hlava, Janský, Mysliveček, Pelnář, Rádl a Syllaba. Spoleůnosise vlastně odštěpila od tehdej_
šfto praŽského Spolku lékařů českých. Prof. Syllabajivěnoval u při1eŽitosti zaloŽení Purkyňůr
obraz.

Společnost pořádala pravidelné přednášky, demonstrace a referování, a to kaŽdou třetísobotu v měsíci v půljedenácté dopoledne. První přednášku přednesl prof' Rádl na téma VědaPurkyňova a věda Masarykova.
Předsedy Purkyňovy společnosti byli postupně: prof. Hevero ch (I9l9-I927), prof. Pelnríi(_trI'1930)'prof.Syllaba(-XII'1930),prof.Mysliveček(-l933),MUDr.Waitzman 

(.-'1931l.
prof' Henner (_1939), prof' Janota (-1942), doc. Mathon (-19)45), doc. Haškove c (-I949l.
prot" Vondráček (-l951), prof. Vítek (-l953). A dále předsedové jiŽ Samostatné psychiatricke
sekce ČsLS JEP: doc. Apetauer (-1955), prof' Hádlík (_l951),prof. Janota (_l963), proť'Vencovský (*l913), prof. Mečíř (_l990)'MUDr. Baudiš r'-t.sgl), prof. Zvolský (-.1991,
a prof. Raboch (doposud).

Y roce 1953 vznikla ještě jiná Purkyňova společnost - SdruŽenípro studium osobnosti a dí]aJ' E' Purkyně' Kvůli shodnému názvu obou společností docházelo k ne<lorozuměním a k trap-nostem a obnovily se jiŽ dřívější diskuse o tom, Že psychiatři a neurologové si nepráveipřivlastnili jméno Prrrkyňovo'
Purkyňova společnost měla zásadní význampro rozvoj neurologie, psychiatrie i psycho1o_

gie, ale i pro obory další a hraniční (sexuologie, soudní lĚkařstvi, iedopsycrrlatrie) a pro celenaše lékařství' Šířila nové poznatky, usměrňávata tehdejší badatelskou činnost a ovlivňovala
zdravotnickou organizaci i politiku. Byla místem, kde se scházeli, diskutovali a střetávali sereprezentanti psychiatrie se zástupci oboru, jako je filozofie, právo, kriminalistika, sociálnrpolitika, eugenika, pedagogika, neuropatologie a dalších. Snad všichni pozdější význačntpředstavitelé neurologie-a psychiatrie prošli výchovou a kritikou na schůzích Purkyňorr
společnosti' Dbalo se tehdy nejen na obsahovou stránku přednášek, ale i na rétoriku a na
správnou jazykovou úroveň vystoupení.

V protokolech schůzí čteme o vzrušených debatách o psychopatologii, psycho anajýze.
eutanazii, právních otázkách duševně chorých, o omlazovánj, o vyntamu psychiatrických
oddělení nemocnic a o dalších tématech, která jsou atraktivní a aktuální dodnes.

Purkyňova společnost uspořádala dva mimopražské zá1ezdy: v r. 1925 v Bratislavě a v r-
|926 v Brně (téma brněnského setkání: rozhovor o schizofrenii).

V předválečných letech si jednání společnosti všímalo vedle otázek odborných i význačnýcl:
vědeckých událostí ajubileíjak domácích, tak i zahraničních a i politické situace. Prof. Henne:
vystoupil po mnichovské konferenci v roce 1938 s velrni emótivním politickým projevem
Velmi intenzivní byla činnost Purkyňovy společnosti během nacistické okupace. Připad1 J.



]-Čovat o výuku mladých lékařů a pěstovat vědu a vzdělávirní po dobu uzavření českých

,:r'ch škol.
oce 1949 vznikla nová jednotná organizace lékařských společností - CsLS JEP. Do této

e organizace po<l tlakem vstoupily neurologie a psychiatrie jako samostatné sekce. Tím
rstně zanik]a původní Purkyňova společnost pro studium duše a nervstva. Přechodně jeŠtě

lil nové sekce společný výbor' ale v roce l953 sejiŽ obě sekce zce1a osamostatnily. V roce
.56 se rozdělil i společný časopis. Na S]ovensku vznikla v letech 1952_1953 rovněŽ nová

:kařská a Psychiatrická společnost, avšak aŽ po federalizaci stiitu v roce 1969 se společnosti

,lnak osamostatnily, jednak vytvořily společnou Í'ederální asociaci ke koordinaci činnosti

. ..e společné reprezentaci v zahraničí. V roce 1 993 spolu s rozdělením Československa vznik-

ltŽ zcelasamostatné a oddělené společnosti, které nadále spojuje společná historie, tradice,

''rrry a společný časopii.
\i posledních |etech se stále výrazněji výbor společnosti podílí na organizaci postgraduální

:hovy, na rozŠiřování věileckých poznatků, na psychiatrickérn výzkumu, ale i na organizaci

:,.ai-ského Života, na problémech lékařské etiky v psychiatrii, na změnách a výhledech v or-

_ .lízaci našeho zdravotnictví ir psychiatrie a na vývoji pojišťovacího Systému. V roce 1997

-:1r'álil novou koncepci psychiatrické péče a dlouhodobě pracuje na sestavování standardů
. , chiatrické terapie. Je rovněŽ důleŽitým a vyhledávanýrn expertním a poradním orgánem

I nisterstva zdravotnictví ČR.

i'znamné aktivity
Společnost pořádá po mnoho deseti]etí pravidelné vědecko-odborné schůze, vŽdy první

-:c1u v měsíci v posluchárně psychiatrické kliniky l . LF UK v Praze 2' od roku l969 byly

: iíŤeny i o dopolední semináře. Program obstarávají jednak sekce společnosti, jednak jed-

]ir,á pracoviŠtě a dále jsou zaÍazovány do programu aktuální problémy a edukaČní progra-

\epravidelně byly organizovány i ce1ostátní sjezdy: v MariánskýchLázních(I958), v Praze

'60), v Brně (1966), v Praze (.1969), v Brně (1976), v Košicích (1978)' v Hradci Králové

'S0), v Martině ( l982), v Praze ( l984, 1986) a posiední dvakrát ve Špindlerově Mlýně ( l 996

998). Dále byla uspořádána ce1á řada nejrůznějších mezinárodních setkání, z nichŽ nejvý-

.nnější byty: I. československý kongres s mezinárodní účastí v Jeseníku (l9_59)' Středoev-

.ké f'armakopsychiatrické a psychofarmako|ogické syrr-rpozium v Karlových Varech
'67), kongres CINP v Praze (I970i), celkem 6 společných československo-polských psychi-
-:kých konÍ'erencí (l964_]990), 9 bi]aterálních kongresů československo-jugoslávských

68- 1 985) a 2 společná sympozia československo-sovětská ( l97 4_l 97 6).

Z dalších mezinárodních akcí stojí zazaznamenání První sympozium socialistických zemí
-.r choterapii (Praha 1982), Mezinárodní kongres rodinné terapie (Praha 1987). psychiatric-

Donausymposia (opakovaně), několik kongresů o protialkoholní péči a V posledních letech

,lerální setkání s partnerskými společnostmi USA (American Psychiatric Association)

::lze 1.-3. 4. 1gg2' Německa v Praze 11 . 9' 1993' Francie (Sociéte médico-psychologi-

' : , V PÍaZe 14. 5' Igg4, Velké Británie (Royal College of Psychiatrists) v Praze 3.-6. 11.

-{ A dále společná setkání s holandskými psychiatry (Haarlem, červenec 1992), washing_
- .kými psychiatry (Praha 26.-29. 4. 1993) a psychiatry Z mezinílrodní organizace People

::ople (Praha 21. 4. 1995).

]'Iirno tuto činnost, organizovanou výborem Psychiatrické společnosti, pořádaly mnoho

- :.ldických a neperiodických akcí ijednotlivé odborné sekce společnosti' Například farma-

,sická sekce uspořádala jiŽ tradiční 41. psychofarmakologickou konferenci v Jeseníku



-

(]996)' Sekce sociální psychiatrie zorganizovala 2l sympoziÍ v KroměříŽi (v letechl9]'1_l991l' sekee pro.soutlní psychiarrii'priprar ill d" r"kí' ;fi;'..,o.' 2l soudně psychi-atrických konÍ'erencí. Sekce psychor..op.u,iía pořádá pravidelné hojně navštěvované kon_f'erence. Pravidelné scnn'e po.ja".;' i ..í." pJaopsychiatrická, pry.h;;;opeutická, psycholo_
:*?rTil::dium 

a]koholis'nu aiinyctt toiito,','onli N"p.uuiá"íne o"rro";, setkání všechny
Z publikaČnÍ Činrtosti:

' Vondráček' V': Prvních dvacet let padesátiletého trvání Československé psychiatrickéspolečnosti r. (II.)' Čs. psychiat. 66,3 (4),179-] 85 (246_253), Ig70.' 
J;::"J;:i i-ri;;'á]'Ceskoslovenské 

psychiatrické společno.tl (tq:q-tso9). Čs' psy-

' Mečíř' J': Psychiatrická společnost České lékařské společnosti v letech 19]3_19]]. Čs'psychiar. 13, 4, 2Ij _220, 197j.
' Mečíř, J.: Připomínáme si 65. výročí zaloŽení Purkyňovy spo'ečnosti pro studium dušea nervstva, 80 roků existence prvního českého ,-,*,","L-i"_r.].i";::::::

6,353-358, 1984' 
-' ) psychiatrického časopisu. Čs. psychiat. 80.

' Baudiš' P': Zprávao č]T":]1P:ychiatrické společnosti Črs rEp za období duben l990 aŽduben 1994' Čs. psychiat. so, +', tv-lór. iěg^.

Casopis

ry-'#':::Puí:;'"':iiJ",#:1ffi:HŤJ.:'' 
*':'],o byly publikovány Zprvu v Časopise

(v l etec h r s a o- r b+! ň 
" 
;.;; ; ř;;:'ii ":;ť iiJ :"]:H"j"f. ;.i, :ff t' :;m:*ru;:i*Ťvycházet 25. 3. l938 jako dvouměsie"* 

"lyl pouaĚover'm n** u neurologii a psychiat_rii' fysikální a clietetické ]éčení, kterou ,'oloit v roce ] 904 t"hd; ;;;. Haškovec. o c'obrrluúroveň časopisu se v posleclní.r' +o r.t..n ,iu.n'')"Liá?;;ř':;'"*.ři prof. Janota, drVlček, dr' Richterová, prof . Zapletátek a doc. Fattus.

Zahranični spolupráce
Psychiatrická společnost je kolektivním členem Světové psychiatrické asociace (WPAs výjimkou let 1982-1989 (kdy přerušitu ,uo ri"nrtuí Z politických důvodů), členem Meziná-rodní Í'ederace pro dětskou p'ý.iiotrii 1tnterňionat Aisociatián i- ór'ira Psychiatry), Sl.ětové federace duševního zclravr do roru t99s (Wor]d Federation řo, ůrrtatHealth)a no\'éMezinárodní společnosti pro sociální psy..l'iat.ii ,*;' ;#;;# i:. Socia1 Psychiatr1'r.

ilil :p;;g;vé 
jsou inJi viduil n ún' .lá'y''';;;H;' ý;il}[,.n*",.,,ln'".oJ.

oceněnÍ
Psychíatrická společnost udělr-rje kaŽdoročně KufÍnerovu c enu zanejvýznamnějšípublikac,roku' Zavýznamné práceje udě]ována Vondráčkova cena. Řadě našicň i zahraničních psychi-atrů byIo uděleno čestné členstvl esycrriatrictJspolečnosti.

Vnitřní čIenění
V současnosti má společnost celkem l6 odborných sekcí: pedopsychiatrickou, psychofar_makologickou, psychoterapeutickou' gerontopsychiatrickou, pry.r'íuňr.e sexuologie, prrhypnózu' psychologickou, psychosorr'uii.tou,iio studium alkoholismu a jiných toxikomani;



. _dní psychiatrie, sociální psychiatrie, rodinné terapie, terminologickou, biologické psychi-

"...e. ambulantních psychiatrů a pro poruchy přtjmu potravy.
Z některých sekcí se vyvinuly v posledních letech samostatné odborné společnosti Čls rBp

- Spo-lečnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, Společnost pro návykové nemooi a Samos-
*:ré Společnost neuropsychofarmakologická a Společnost biologické psychiatrie.

:'.dseda: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
:.''-hiatrická klinika 1. LF UK, Praha

..ieclcy sekretdř: MI]Dr. Pavel Baudiš, CSc.
: - ' --hiatrické centrum. Praha

Podklady zpracoval MUDr. Pavel BaudiŠ, CSc.
\eaktualizováno.


