
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	19.10.2017	

Zápisnica	č.	8/2017	

Miesto	zasadnutia:	Salónik	Hotel	Carlton	Bratislava	(v	rámci	17.	Česko-slovenského	
psychiatrického	zjazdu)	

Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 André,	 Doc.	 Dóci,	 Dr.	 Janík,	 Dr.	
Vavrušová,	Dr.	Patarák	

Ospravedlnení:	Dr.	Grohol,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Vašečková,	Dr.	Zelman,	p.	Lasičková	

	

Program:	

A.	Spoločné	stretnutie	výborov	SPsS	SLS	a	Psychiatrickej	spoločnosti	ČLS	JEP	(ČPS)	

Prítomní	PS	ČLS	JEP	(ČPS):	Doc.	Anders,	prof.	Mohr	

1. XII.	 Český	 psychiatrický	 zjazd	 sa	 uskutoční	 v	termíne	 14.-17.6.2018	 v	Mikulove.	 Počas	
podujatia	sa	uskutoční	spoločné	zasadnutie	výborov	SPsS	SLS	a	PS	ČLS	JEP.	
XIII.	 Slovenský	 psychiatrický	 zjazd	 sa	 uskutoční	 v	termíne	 21.-.23.6.2018,	 Hotel	 Holiday	
Inn	Žilina,	hlavná	téma	Psychiatria	21.	storočia.		
Informáciu	 o	podujatiach	 obidve	 spoločnosti	 zverejnia	 na	 svojich	 webových	 stránkach	
a	odborné	 spoločnosti	 si	 vzájomne	 zabezpečia	 program	 jedného	 bloku	 prednášok	 na	
obidvoch	podujatiach.	

2. Doc.	 Anders	 potvrdil	 záujem	 pokračovať	 v	tradícii	 Česko-slovenských	 psychiatrických	
zjazdov.	Výbor	PS	ČLS	oznámi	podrobnosti	podujatia	po	zasadnutí	výboru.	

3. SPsS	 SLS	 zachová	 podporu	 vydania	 časopisu	 Česká	 a	slovenská	 psychiatrie,	 ktorý	 je	 jej	
oficiálnym	 časopisom,	 aj	 v	roku	 2018.	 Do	 konca	 roku	 2017	 budú	 obidve	 spoločnosti	
a	redakcia	Galén	rokovať	aj	o	možnosti	odberu	časopisu	pre	všetkých	záujemcov	z	členov	
SPsS	 SLS	 –	 vyžaduje	 sa	 finančná	 analýza	 situácie.	 na	 webovej	 stránke	 spoločnosti	 sa	
zverejní	podpora	časopisu.	

4. Abstrakty	z	17.	ČSPZ	budú	súčasťou	čísla	6/2017	časopisu	Česká	a	slovenská	psychiatrie.	
	
B.	Zasadnutie	samotného	výboru	SPsS	SLS	

1. OPS	zaslala	MZ	SR	prvú	časť	vypracovaných	ŠDLP	a	v	súčasnosti	pracuje	na	ďalších.	MZ	SR	
požaduje	do	januára	2018	ukončenie	1.	etapy.	Nakoľko	ide	o	pracovne	a	časovo	náročnú	
činnosť,	 výbor	 sa	 dohodol	 o	zapojení	 do	 aktívnej	 spolupráce	 členov	 výboru	 a	krajských	
odborníkov	MZ	SR	pre	psychiatriu.	

2. Dr.	 Izáková	 oslovila	 vo	 veci	zrušenia	 niektorých	 nevhodných	 indikačných	 obmedzení	
antipsychotík	 a	 antidepresív	 Dr.	 Sádockú,	 predsedu	 Asociácie	 generických	 výrobcov	
Genas	 a	 následne	 sa	 stretla	 s	Pharm.	 Dr.	 Vulevovou,	 riaditeľkou	 Odboru	 kategorizácie	
a	cenotvorby	MZ	SR,	ktorú	informovala	o	dôvodoch	tohto	zrušenia.	

3. Výbor	 SPsS	 SLS	 spolu	 s	hlavným	 odborníkom	 MZ	 SR	 doc.	 Dócim	 a	členkou	 OPS	 pri	
Kategorizačnej	 komisii	 Dr.	 Vavrušovou	 zaslal	 Kategorizačnej	 rade	 MZ	 SR	 a	tiež	
poisťovniam	VšZP,	Dôvera	a	Union	nesúhlasné	stanovisko	k	revízii	úhrad	psychofarmák.	



Uvedené	 stanovisko	 je	 zverejnené	 aj	 na	 webovej	 stránke	 SPsS	 SLS.	 Dr.	 Izáková	 sa	 aj	
osobne	 stretla	 s	Pharm.	 Dr.	 Vulevovou,	 riaditeľkou	 Odboru	 kategorizácie	 a	cenotvorby	
MZ	SR,	ktorú	informovala	o	dôvodoch	nesúhlasného	stanoviska.	

4. Dr.	Izáková	sa	za	SPsS	SLS	zúčastnila	tlačových	konferencií	organizovaných	pri	príležitosti	
Svetového	dňa	duševného	zdravia.	

5. Prof.	Žucha	bol	dňa	19.9.2017	uvedený	do	Dvorany	slávy	SLS.		
6. Výbor	sa	dohodol,	že	na	webe	zriadime	podstránku,	kde	zverejníme	životopis	osobností	-	

psychiatrov,	 ktoré	 boli	 uvedené	 do	 Dvorany	 slávy.	 V	súčasnosti	 ide	 o	dve	 osobnosti	 –	
prof.	Žucha	a	Prof.	Zigmund.	

7. Odborného	podujatia	 Žena	a	hormóny,	 ktoré	 spoluorganizuje	 SPsS	 SLS	 sa	 zúčastnia	Dr.	
Izáková	 a	Dr.	 Vašečková	 s	vyžiadanými	 prednáškami.	 SPsS	 SLS	 im	 preplatí	 cestovné	
náklady.	

8. Dňa	 23.11.2017	 pred	 XV.	 Psychofarmakologickým	 sympóziom	 v	 Smoleniciach,	 sa	
uskutoční	workshopu	o	mentálnom	zdraví	a	well-being	na	návrh	EU	Compasu	 (Trimbos	
Instituute).	 Téma:	 Agresívny	 pacient	 –	 možnosti	 riešenia,	 Reforma	 v	 psychiatrii/	
komunitná	psychiatria.	Organizátor:	Dr.	Breznoščáková	a	MZ	SR.	

9. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Králová	 sa	 zúčastnili	 pracovných	 stretnutí	 na	 MZ	 SR	 ohľadom	
problematiky	pedopsychiatrie	a	špecializačného	odboru	sexuológia.	

10. V	prípade	 pedopsychiatrie	 je	 zo	 strany	 MZ	 SR	 veľká	 podpora	 pri	 zaraďovaní	 do	
špecializácie,	 nakoľko	 na	 Slovensku	 je	 v	súčasnosti	 nedostatok	 pedopsychiatrov.	 Do	
špecializácie	 sa	 môžu	 zaradiť	 aj	 už	 špecializovaní	 psychiatri	 pre	 dospelých,	 pričom	 sa	
trvanie	 ich	 špecializačného	 štúdia	 skráti	 o	polovicu,	 teda	 bude	 možné	 ho	 získať	
v	priebehu	2,5	roka.	

11. V	prípade	 sexuológie	 sa	pripravujú	podklady	pre	 spoločnú	 sub-špecializáciu	 Sexuológia,	
ktorá	 je	 v	súlade	 s	 európskou	 sub-špecializáciou	 v	Sexuálnej	medicíne.	 T.	 j.	malo	 by	 ísť	
o	spoločnú	 sub-špecializáciu	 pre	 odbory	 psychiatria,	 gynekológia,	 andrológia,	 urológia,	
endokrinológia	 a	dermatovenerológia.	 Psychiater	 po	 absolvovaní	 sub-špecializácie	
v	Sexuológii	by	sa	stal	Psychiatrom-Sexuológom.	

12. Dr.	Izáková	a	Dr.	Králová	sa	zúčastnili	pracovného	stretnutia	Urban	Mental	Health	WPA.	
Dr.	 Králová	 sa	 stala	 členkou	 Sekcie.	 Očakáva	 sa	 aktívne	 zapojenie	 sa	 SPsS	 SLS	 do	
fungovania	 Sekcie.	 V	prvom	 kroku	 pôjde	 o	 zmapovanie	 rozdielov	medzi	 psychiatrickou	
starostlivosťou	v	mestách	a	na	vidieku.	Po	vypracovaní	projektu	SPsS	SLS	zašle	dotazník	
všetkým	členom	SPsS	SLS.	

13. Sekcia	detskej	a	adolescentnej	psychiatrie	a	Sekcia	drogových	závislostí	 zaslali	SLS	svoje	
nominácie	na	pozície	hlavného	odborníka.		

14. Výbor	SPsS	SLS	obdržal	žiadosti	o	granty:		
a. Cestovný	 grant	 –	 záujemca	 Dr.	 Hajdúk	 –	 nesplnil	 podmienky,	 grant	 nebol	

schválený.	
b. Výskumný	a	publikačný	grant	–	záujemkyňa	doc.	Forgáčová	–	splnila	podmienky	–	

grant	 bol	 schválený	 vo	 výške	 500	 Eur	 pre	 Sekciu	 psychopatológie	 –	 podpora	
vydania	Kapitol	z	psychopatológie	8.	

15. Dr.	 Izáková	pripravila	a	rozpošle	návrh	termínov	zasadnutí	výboru	SPsS	SLS	v	1.	polroku	
2018:	24.1.,	28.2.,	28.3.,	25.4.,	23.5.,	21.6.	(počas	XIII.	SPZ).	

16. XIII.	SPZ:	
a. Organizačný	výbor,	programový	výbor	a	honorárny	organizačný	výbor	–	zostávajú	

ako	pri	predchádzajúcom	podujatí,	resp.	budú	len	minimálne	zmeny	–	potrebné	je	
získať	súhlas	členov.	



b. Záštita	–	budeme	žiadať	o	záštitu	EPA	
c. Termíny	–	zostávajú	ako	pri	predchádzajúcom	podujatí	
d. Registračné	poplatky	sa	stanovili	pre	člena	SPsS	SLS	vo	výške	120	Eur	pri	včasnej	

registrácii.	Bude	možná	aj	jednodňová	registrácia.	
e. Technicko-organizačne	zabezpečí	Agentúra	KAMI.	
f. Prednášky,	e-postery,	workshopy	–	sympóziá	ponúkneme	sekciám	rovnako	ako	to	

bolo	pri	predchadzajúcom	ročníku	podujatia.	
g. Program	bude	zostavený	podľa	XII.	SPZ,	len	časovo	posunutý.	
h. Dr.	 Izáková	 pozvala	 na	 C.	 Hanon,	 ktorá	 sa	 pre	 pracovné	 povinnosti	 nemohla	

zúčastniť	17.	ČSPZ.	Po	prednáške	prof.	Hanon	 sa	plánuje	 zorganizovať	panelová	
diskusia	so	zástupcami	vzdelávacích	inštitúcii	a	príp.	aj	Sekcie	vzdelávania	MZ	SR	
na	tému	špecializačné	vzdelávanie	v	odbore	psychiatria	v	EÚ	a	na	Slovensku.	

i. Dr.	 Izáková	 pozvala	 na	 podujatie	 Dr.	 Sylviu	 Vetter,	 ktorá	 pôsobí	 ako	 forenzná	
psychiatrička	vo	Švajčiarsku	s	príspevkom	o	forenznej	psychiatrii	vo	Švajčiarsku.	

17. Výbor	 SPsS	 SLS	 sa	 rozhodol	 ďalej	 neporačovať	 v	tradícii	 udeľovania	 Matulayovej	
a	Guensbergerovej	 ceny,	 nevyhovujú	 pravidlá,	 Astra	 Zeneca	 ako	 sponzor	 už	 nepôsobí	
v	oblasti	psychiatrie.	Výbor	SPsS	SLS	zriaďuje	namiesto	nich	dve	nové	ceny:	Cena	SPsS	SLS	
(za	 významnú	 publikačnú	 činnosť)	 a	cena	 prof.	 Žuchu	 (za	mimoriadny	 prínos	 v	odbore	
psychiatria,	 príp.	 príbuznom	 odbore).	 Presné	 podmienky	 na	 získanie	 cien,	 resp.	
nomináciu	 laureátov	 budú	 zverejnené	 na	 webovej	 stránke	 SPsS	 SLS	 –	 vypracujú	 Dr.	
Izáková,	Dr.	Breznoščáková	a	Dr.	Králová,	schváli	ich	výbor	pri	nasledujúcom	zasadnutí.	

18. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	bude	23.11.2017	o	16:30	hod.	v	Smoleniciach	počas	XV.	
Psychofarmakologického	sympózia.	
	

Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	


