Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 13.1.2016
Zápisnica č. 1/2016
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UNB
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Vašečková,
Dr. Zelman, p. Lasičková
Ospravedlnení: Doc. Dóci, Dr. André, Dr. Vavrušová, Dr. Patarák, Dr. Grohol
Program:
1. Časopis Česká a slovenská psychiatrie: Dr. Izáková poslala Dr. Andersovi návrh nových
členov redakčnej rady. Na našej webovej stránke je do 30.1.2016 uverejnená kampaň
pre predplatiteľov.
2. Etická komisia: Dr. Izáková zaslala stanovisko EK, týkajúce sa Sekcie súdnej psychiatrie
prof. Heretikovi a Dr. Žigovej ako predsedníčke Sekcie.
3. Voľby do výborov Sekcie biologickej psychiatrie, Sekcie detskej a dorastovej
psychiatrie, Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave a Sekcie sociálnej psychiatrie –
Dr. Izáková zašle mail predsedom sekcií, aby oznámili súčasný stav volieb, výsledky volieb
a zloženie nových výborov Sekcií, resp. dátum plánovaného zasadnutia (ak sa ešte
neuskutočnilo), atď. Následne budú aktualizované informácie na webe.
4. Atypic, spol. s.r.o zaslala Dr. Izákovej manuál k administrácii webovej stránky
spoločnosti, v nasledujúcich dňoch p. Lasičková začne vkladať do systému adresy členov
a rozposielať maily s heslami.
5. Výbor SPsS SLS spolu s 2 číslami časopisu Alkohol a drogové závislosti pošle svojim
členom 1. informáciu o zjazde a súčasne výzvu o zaslanie mailových adries
s upozornením, že sa jedná o poslednú papierovú korešpondenciu výboru SPsS SLS
svojim členom. Ďalšia komunikácia bude prebiehať len mailom.
6. EPA Itinerant course programme 2016: v roku 2016 sme sa rozhodli akciu neorganizovať
vzhľadom k tomu, že je potrebné vopred zistiť záujem členov o takýto kurz (téma,
anglický jazyk, atď.). V budúcom roku ponuku opätovne zvážime.
7. XII. SPZ:
a. Prof. Javed Afzal – vedecký sekretár pre sekcie WPA - prijal pozvanie na XII. SPZ
v Košiciach – prednesie plenárnu prednášku na tému: Recovery & Psychosocial
rehabilitation: Current updates. Oznámil, že cestovné náklady si uhradí sám.
b. Dňa 13.1.2016 prebehlo stretnutie Dr. Izákovej a Dr. Královej s p. Kamenickou,
Agentúra KAMI ohľadom organizácie zjazdu. Ďalšie stretnutie sa uskutoční
18.2.2016 v Košiciach. Dr. Izáková požiada SLS o vypracovanie zmluvy medzi SLS
a Agentúrou KAMI o organizácii zjazdu podľa predchádzajúcich zmlúv. Finálnu
verziu zmluvy ešte pred podpísaním schváli vedenie výboru SPsS SLS.
c. Doc. Ondrejka poslal žiadosť o prihlásenie bloku za ich fakultu. Vzhľadom k tomu,
že organizácia programu zjazdu je iná, Výbor vyzve doc. Ondrejku, aby blok za

SPsS SLS prihlásil na XI. Český psychiatrický zjazd, Špindlerův Mlýn, 9.-12.6.2016,
kde výbor prisľúbil za SPsS SLS aktívnu účasť.
d. Manažér Szidi Tobias potvrdil rezerváciu koncertu a oznámil cenu, ktorá je vyššia
ako pôvodne dohodnutá. Vzhľadom k tomu, že košický arcibiskup Bernard Bober
vydal novú smernicu, podľa ktorej v Dóme sv. Alžbety bude povolená už len vážna
alebo sakrálna hudba, či náboženské folklórne motívy, Agentúra KAMI preverí, či
sa pôvodne plánovaná akcia môže v Dóme uskutočniť.
e. Druhý spoločenský večer (24.6.2016) ponúkneme zorganizovať hlavným
sponzorom zjazdu v spolupráci s Agentúrou KAMI.
f. Zmena ohľadom ubytovania počas zjazdu: na vyžiadanie ubytovanie zabezpečí
Agentúra KAMI, resp. každý účastník individuálne.
g. Dr. Dragašek oznámil, že po dohode s redakciou Psychiatrie pre prax bude zborník
abstraktov zo zjazdu vydaný aj ako elektronická verzia k suplementu PPP (formát
PDF).
h. Dr. Izáková osloví Ligu za duševné zdravie s ponukou zúčastniť sa na zjazde
a prezentovať svoju činnosť, pričom poplatky za prenájom priestorov im budú
odpustené.
i. Dr. Breznoščáková a Dr. Dragašek zabezpečia prenájom historickej budovy
psychiatrickej kliniky v Košiciach, kde počas zjazdu bude prebiehať výstava prác
pacientov s duševnými poruchami.
j. Pozvaní zahraniční hostia: Javed Afzal, Wolfgang Gaebel, Peter Falkai, Martin
Hollý, Martin Anders, Martina Kosová.
8. Dr. Izáková poverila doc. Dóciho spoluprácou pri vytváraní nového dokumentu EPA,
ktorý nadväzuje na zelený a biely dokument o duševnom zdraví.
9. Prof. Heretik a doc. Forgáčová požiadali výbor o finančný príspevok na vydanie
tradičného zborníku z Guensbergerovho a Dobrotkovho dňa, ktoré sa konali v roku
2015. Výbor schválil podporu 500 €. Dr. Izáková odkomunikuje s predsedami Sekcií, či
plánujú v roku 2016 publikovať zborníky zo svojich odborných a vedeckých akcií.
10. Na webovej stránke:
a. V časti domáce podujatia iné budeme zverejňovať odborné akcie, ktoré sa konajú
pod záštitou SPsS SLS.
b. Medzi aktualitami zverejníme ponuku Salzburských seminárov (jún 2016).
c. Aktualizáciu domácich akcií v roku 2016 zabezpečila Dr. Králová, je zverejnená na
webe. Pripraviť prehľad zahraničných akcií bola výborom poverená Dr. Vavrušová.
11. Ing. Peter Režo požiadal výbor SPsS SLS o posúdenie Podnetu o prešetrenie odbornej
liečby psychiatričky. Výbor SPsS SLS nie je kompetentný takýto podnet posudzovať.
12. Ďalšie zasadnutie výboru SPsS SLS sa uskutoční 18.2.2016 o 12:00 hod. na I.
psychiatrickej klinike, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice.
Zapísali:
Dr. Králová, Dr. Izáková

