
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	11.5.2017	

Zápisnica	č.	5/2017	

Miesto	zasadnutia:	Psychiatrická	klinika	LFUK	a	UN	Bratislava	

	

Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 Janík,	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Vašečková,	 Dr.	
Vavrušová	

Ospravedlnení:	Doc.	Dóci,	Dr.	André,	Dr.	Zelman,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. 17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd,	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave:		
a. Dr.	 Izáková	 zaslala	pozvaným	zahraničným	hosťom	pozývacie	 listy	–	prof.	Afzal	 Javed,	prof.	

Cecile	Hanon	a	Mykola	Gnatovsky	potvrdili	svoju	účasť.	
b. Dr.	Hrindová,	 riaditeľka	odboru	ošetrovateľstva,	ministerská	 sestra	MZ	SR,	 žiada	o	možnosť	

prednášky	 na	 17.	 ČSPZ	 a	zároveň	 o	redukciu	 konferenčného	 poplatku.	 Výbor	 prijal	 ponuku	
prednášky	 Dr.	 Hrindovej	 ako	 zástupkyne	 Sekcie	 sestier	 pracujúcich	 v	psychiatrii	 a	schválil	
výšku	registračného	poplatku	ako	členovi	SPsS	SLS.	

c. Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Breznoščáková	 a	Dr.	 Králová	 sa	 stretli	 s	Dr.	 Šutovskou	 (Berlina)	 ohľadom	
organizačného	zabezpečenia	podujatia.	

2. Dr.	Dragašek	sa	zúčastnil	zasadnutia	UEMS,	kde	ho	zvolili	za	Officer-a	-	člena	výkonného	výboru	
Psychiatrickej	sekcie	UEMS	na	nasledujúce	volebné	obdobie.	

3. Zástupcovia	 Poľskej	 psychiatrickej	 spoločnosti	 prijali	 pozvanie	 na	 XIII.	 Slovenský	 psychiatrický	
zjazd	v	roku	2018,	kde	aktívne	vystúpia	a	zrealizuje	sa	i	spoločné	zasadnutie	výborov.	

4. Prijali	 sme	 pozvanie	 pre	 členov	 výboru	 SPsS	 SLS	 a	 členov	 Sekcie	 psychiatrov	 v	špecializačnej	
príprave	na	Poľský	psychiatrický	zjazd,	ktorý	sa	uskutoční	vo	Wisle,	7.-9.12.2017.	Dr.	Dragašek	je	
poverený	 zostaviť	 odborný	 blok	 a	sprostredkovať	 komunikáciu	 s	poľskou	 stranou.	 SPsS	 SLS	
podporí	účasť	členov	výboru	a	aj	2	mladých	psychiatrov	cestovným	grantom	vo	výške	cestovných	
nákladov,	ubytovanie	a	registračný	poplatok	pozvaným	účastníkom	hradí	poľská	strana.	

5. Na	 ostatnom	 zasadnutí	 Psychiatrickej	 sekcie	 UEMS	 boli	 schválené	 Špecializačné	 požiadavky	
Charty	 špecializačného	 vzdelávania	 medicínskych	 špecialistov	 v	 EÚ	 pre	 odbor	 Psychiatria	
a	následne	ich	schválil	aj	Výbor	UEMS.	Dokument	zverejníme	na	webovej	stránke	spoločnosti.	Dr.	
Dragašek	 bol	 na	 základe	 tohto	 dokumentu	 poverený	 vypracovať	 Návrh	 inovácie	 platných	
minimálnych	štandardov	pre	špecializačný	odbor	psychiatria,	ktorý	od	nás	žiada	MZ	SR.	Pri	 jeho	
vytváraní	 bude	 spolupracovať	 s	doc.	 Kořínkovou	 a	doc.	 Forgáčovou,	 ktoré	 sú	 zodpovedné	 za	
špecializačné	štúdium	na	LFUK	a	SZU.	Rokovanie	o	Návrhu	a	jeho	následné	schválenie	prebehne	
na	nasledujúcom	zasadnutí	Výboru	SPsS	SLS	v	júni	2017.	

6. Výbor	 schválil	 požiadavku	Psychiatrickej	 sekcie	UEMS	 zorganizovať	na	 jeseň	2018	na	Slovensku	
stretnutie	 výboru,	 ktoré	 by	malo	mať	 časť	 administratívnu	 a	súčasne	 exkurziu.	 Zodpovedný	 za	
organizáciu	je	Dr.	Dragašek	ako	člen	výboru	PS	UEMS.	

7. Dr.	Dragašek	ozámil,	že	aktivita	UEMS	smerom	k	odmietnutiu	reklasifikácie	demencií	v	MKCH-11	
medzi	 neurologické	 diagnózy	 bola	 úspešná	 a	dočasne	 boli	 vrátené	 k	psychiatrickým	
diagnostickým	jednotkám.	Aktivitu	UEMS	podporila	aj	SPsS	SLS	podporným	stanoviskom.	

8. Dr.	 Izáková	 a	doc.	 Dóci	 pripravili	 zmeny,	 o	ktoré	 boli	 požiadaní	 MZ	 SR	 v	 Národnom	 programe	
duševného	zdravia	a	zaslali	ich	na	MZ	SR.	

9. Dr.	 Izáková	 požiadala	 ministra	 zdravotníctva	 o	nomináciu	 zástupcu	 psychológov	 do	 Rady	



duševného	zdravia	–	navrhla	PhDr.	Katarínu	Jandovú,	PhD.,	hlavnú	odborníčku	pre	psychológiu.	
10. Projekt	ŠDTP:	doc.	Dóci	nominoval	za	člena	OPS	na	žiadosť	MZ	SR	Dr.	Izákovú.	
11. Výbor	 SPsS	 SLS	 nominoval	 Doc.	 Dóciho	 ako	hlavného	 odborníka	 pre	 oblasť	 spolupráce	 s	WHO	

Survey	of	 institutions	 for	 adults	with	mental	disabilities	 in	 the	WHO	European	 region	–	2.	 fáza	
realizácie.	Členkami	OPS	pre	WHO	sú	Dr.	Izáková	a	Dr.	Králová.	

12. Dr.	Izáková	obdržala	zamietavé	stanovisko	MZ	SR	k	postupu,	ktorý	by	viedol	k	zrušeniu	niektorých	
nevhodných	 indikačných	 obmedzení	 antipsychotík	 a	 antidepresív	 –	 MZ	 SR	 nechce	 konať	
z	vlastného	podnetu	a	odkazuje	SPsS	SLS	na	rokovanie	s	poisťovňami	a	držiteľmi	registrácie,	SLS	
odporúča	problematiku	prerokovať	s	VšZP.	Dr.	Izáková	sa	obráti	listom	v	danej	veci	na	zdravotné	
poisťovne.	

13. SPsS	SLS	nebude	participovať	v	Projekte	Empattics,	nakoľko	sa	priamo	netýka	psychiatrie.	
14. Dr.	 Turček	 žiada	 o	podporu	 časopisu	 ADZ	 v	roku	 2017	 vo	 výške	 500	 Eur.	 Nakoľko	 Sekcia	

drogových	závislostí	disponuje	v	súčasnosti	dostatočnými	 finančnými	prostriedkami,	Výbor	SPsS	
SLS	sa	rozhodol	v	roku	2017	časopisu	ADZ	finančnú	podporu	nepriznať.	

15. SPsS	SLS	dňa	19.04.2017	uhradila	členský	poplatok	pre	EPA	za	rok	2017	vo	výške	624	Eur.	
16. Na	žiadosť	MZ	SR	o	nomináciu	do	expertnej	skupiny	Európskej	komisie	pre	mentálne	zdravie	(7.	–	

8.	 júna	 2017),	 potvrdenie	 účasti	 na	 konferencii	 o	mentálnom	 zdraví	 –	 Compass	 Forum	 (8.	 –	 9.	
júna	2017)	a	 zároveň	o	 zabezpečenie	vyplnenia	online	dotazníka	Výbor	SPsS	SLS	nominoval	Dr.	
Breznoščákovú.	

17. Dr.	 Izáková	 do	 nasledujúceho	 zasadnutia	 Výboru	 SPsS	 SLS	 pripraví	 návrh	 termínov	 zasadnutia	
výboru	 v	 2.	 polroku	 2017	 (využijeme	 stretnutia	 počas	 17.	 ČSPZ	 a	 XV.	 Psychofarmakologické	
sympózium	s	medzinárodnou	účasťou,	23.	-	25.	november	2017,	Smolenický	zámok,	Smolenice).	

18. Nasledujúce	 zasadnutie	 výboru	 bude	 15.06.2017	 o	12:00	 hod.	 počas	 6.	 Konferencie	 biologickej	
psychiatrie	v	Piešťanoch.	

	

Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	

	

	


