Slovenská psychiatrická spoločnosť
v roku 2020
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Programové vyhlásenie vlády
• "...Zároveň sa vláda SR sa zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie. Bude presadzovať rozvoj komunitnej
starostlivosti o duševné zdravie a bude hľadieť na špecifiká starostlivosti o rôzne skupiny. Vláda SR si uvedomuje sťažený
prístup a špecifiká poskytovania starostlivosti v rôznych ohrozených skupinách. Vláda SR bude preto klásť špeciálny dôraz
na zvyšovanie dostupnosti prevencie, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o duševné zdravie, dlhodobej starostlivosti
pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, marginalizované komunity, dôchodcov a ostatné ohrozené skupiny.
• Vláda SR podporí vznik komunitnej starostlivosti na podporu nielen psychologickej starostlivosti, ale aj sociálnej
starostlivosti a podporu aktívneho životného štýlu seniorov...

• ... Vláda SR zriadi nadrezortný orgán spravujúci oblasť duševného zdravia – podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku,
liečbu, následnú starostlivosť a vzdelávanie odborníkov – a prijme záväzok vytvorenia národnej excelentnej inštitúcie na
výskum a liečbu duševných porúch."

• MZ SR:
− zriadenie ODZ Sekcia zdravia MZ SR, vytvorenie OPS
− príprava Rady vlády pre duševné zdravie

• SPsS:
− organizácia Stretnutí expertov 2019-2020
− zriadenie podstránky webovej stránky SPsS o reforme psychiatrickej starostlivosti
− spolupráca v OPS MZ SR pre reformu
2

Stretnutia expertov
• realizácia edukačného grantu spol. Janssen „Zmeny psychiatrickej starostlivosti o pacientov so
závažnými duševnými poruchami na Slovensku“ (predĺženie realizácie grantu aj na rok 2021)
• 10.6.2020: Reforma psychiatrickej starostlivosti na Slovensku z pohľadu viacerých špecializácií
• 9.9.2020: Reforma starostlivosti o duševné zdravie

• 8.10.2020: Sympózium o reformách v psychiatrii v Európe
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Čo si myslia účastníci Stretnutí expertov?

„ZA“: 97,5%

SPsS by mala byť koordinátorom
reformných aktivít v psychiatrii:
 spoločne s inými subjektami (51%)
 samostatne (41%)

Nikto sa nevyslovil proti koordinácii
reformy SPsS.

„ZA“: 97,6%
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Svetový deň duševného zdravia
•
•
•
•
•

Brífing pre novinárov
Bezhlavo
Bez depresie
Duša a film – spolupráca s Ligou za duševné zdravie
Diskusia "Od psychického zdravia po psychické nezdravie"

• Novinárska nezábudka
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Podujatia SPsS
• stornované kvôli pandémii 
• webináre SPsS podporené nezávislým vzdelávacím grantom spoločností, príp. realizované pod záštitou
SPsS:
• Lundbeck Slovensko: Nemáme zjazd, máme COVID-19. Čo sa mení v psychiatrii a v medicíne na
Slovensku?
• Janssen: „Reštart“ v psychiatrii na Slovensku
• Gedeon Richter: Progres v terapii schizofrénie I, II
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Príprava odporúčaní – Sizyfovský údel
Odborné usmernenie a odporúčania postupu pre manažment pacientov s duševnou
poruchou v súvislosti s infekciou COVID-19 v 1. a 2. fáze pandémie v SR (7. apríla 2020)

Psychosociálny manažment zdravotníkov fáza 1 a 2 (7. 4. 2020)

Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii
pre dospelých počas pandémie COVID-19 (4. 6. 2020)

Štandardný postup pre poskytovanie psychiatrickej zdravotnej starostlivosti v ústavných
zariadeniach počas pandémie COVID-19 (4. 6. 2020)

Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii
pre dospelých počas pandémie COVID-19 (2. 11. 2020)
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Iné
• Kolokvium o PST 3 a vytvorenie minimálneho štandardu pre CPČ Špecifické psychoterapeutické intervencie – predloženie MZ
SR 14.2.2020
• Spolupráca pri diskusnej štúdii UHP MF SR o financovaní starostlivosti o duševné zdravia v SR (Duševné zdravie a verejné
financie, Mgr. Grajcarová) a finančná analýza fungovania DPS v SR (prof. Babeľa)
• Zrušenie indikačných obmedzení pre antidepresíva (14.7.2020)
• Inovácia pravidiel pre spoluprácu pri organizovaní podujatí, pre vedecké a publikačné granty
• Kapitoly modernej psychiatrie: MUDr. I. Fuseková, MUDr. Z. Repková
• Výskumné granty: MUDr. A. Nemček a kol., MUDr. A. Bednářová a kol., prof. J. Hašto a kol.
• Voľby do výborov Sekcií SPsS: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie, Sekcia psychopatológie, Sekcia psychiatrov v
špecializačnej príprave a Sekcia sociálnej psychiatrie
• Rokovania o telemedicíne
• Neprijatie „Odborného usmernenia na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene
pohlavia“ MZ SR
• Voľby do Prezídia a DR SLS
• Príprava akreditačného spisu pre Sexuológiu
• Finalizácia 27 ŠDTP a príprava ŠOP
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Zhrnutie
• 11 zasadnutí výboru a DR – väčšina z nich sa realizovala telekonferenčne
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Čo nás čaká?
• práca na Reforme psychiatrickej starostlivosti: http://www.psychiatry.sk/sps-sls-o-nas/stretnutiaexpertov; http://www.psychiatry.sk/sps-sls-o-nas/reforma-psychiatrickej-starostlivosti
• XIV. SPZ, XXV. Kongres SLS a 19. ČSPZ a ďalšie podujatia
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