Zasadnutie Výboru a Dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
dňa 9.11.2022 telekonferenčnou formou
Zápisnica č. 11/2022
Prítomní: Dr. M. Patarák, Dr. J. Dragašek, Dr. V. Valkučáková, Dr. I. Riečanský, Dr. B.
Bodnár, Dr. M. Grohol, , Dr. E. Katrlíková, Dr. B. Vašečková, Dr. V. Režnáková, Dr. M.
Virčík
Ospravedlnení: Dr. M. Somora, Dr. M. Vančo, doc. Dr. Ľ. Izáková.
Program:
1. Na výzvu z MZ SR, Odboru zdravotnej starostlivosti, Sekcie zdravie, ohľadne zrušenia
mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a ďalšej ambulantnej
starostlivosti, Doc. Izáková a Dr. Patarák reagovali podnetom, že aj po zrušení mimoriadnej
situácie by mohla byť ambulantnej psychiatrii ponechaná možnosť telepsychiatrických
výkonov.
2. Na Slovensku prebieha navyšovanie platieb na miestodeň v stacionároch a navyšovanie
finančného objemu schválených poisťovňami na mesiac k 1.10.2022. Členovia Výboru si
vymenili informácie ohľadom nových dodatkov zmlúv jednotlivých poisťovní so
zdravotníckymi zariadeniami. Výbor plánuje odovzdať spätnú väzbu z prebiehajúcich
procesov Ministerstvu zdravotníctva SR. Po zozbieraní pripomienok od členov SPsS Výbor
taktiež plánuje sformulovať výzvu k MZ SR za účelom formulácie transparentných
a jednotlivých pravidiel medzi poisťovňami a stacionármi na Slovensku.
3. Dr. Patarák pripomienkoval za Výbor SPsS LP/2022/663 v zmysle, aby sa pri zmene
a dopĺňaní zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach myslelo na
zdravotnú starostlivosť, ktorá musí byť v detenčnom ústave poskytovaná kontinuálne
a nepretržite. Odstránenie formulky/vety o poskytovaní zdravotnej starostlivosti by mohlo
mať za následok znemožnenie liečebného charakteru detenčného zariadenia a išlo by čisto len
o izoláciu osôb aj trpiacich psychickými poruchami.
4. Dr. Patarák odoslal návrh na odborné medzinárodné partnerstvá a aktivity vhodné na
podporenie finančným príspevkom zo strany SR, ktoré identifikovali členovia Výboru SPsS,
na Oddelenie modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti MZ SR ako
odpoveď na výzvu zamestnancov tohto oddelenia. V prípade potreby budú oznámené ďalšie
medzinárodné partnerstvá a odoslané na Oddelenie modernizácie psychiatrickej a
psychologickej starostlivosti MZ SR.
5. Dr. Patarák poprosil spoločnosť Lundbeck (rozhovor s Mgr. Svätoplukom Betinom, PhD.)
o finančný príspevok na aktualizáciu a modernizáciu webovej stránky SPsS. Členovia Výboru
a ďalší členovia SPsS zozbierajú čo najviac predstáv a nápadov, ako by sa dala stránka
zlepšiť, ako by mohla lepšie fungovať a pôsobiť na užívateľa a skoordinovať túto
aktualizáciu. Koordinátorom aktualizácie bude Dr. Martin Vančo, ktorý má skúsenosť
s internetovým rozhraním stránky ako jej administrátor. Najneskôr do dvoch týždňov by sme
mali mať k dispozícii predstavu odbornej spoločnosti, aby sme ju mohli konzultovať s pánom
Hájovským zo spoločnosti Atypic (správca stránky) a aby sme mali do konca novembra 2022
cenový odhad projektu pre spoločnosť Lundbeck. Výbor konštatoval potrebu komunikácie s

verejnosťou aj cez sociálne média. Téma sa bude riešiť súbežne s aktualizáciou webovej
stránky.
6. Dr. Patarák vyplnil online dotazník WPA ohľadne digitalizácie v oblasti psychického
zdravia, určený pre vedúceho národnej odbornej spoločnosti, ktorý rozposlal prezident WPA
Prof. Afzal Javed. Obsahovo je zhodný s druhým rozposlaným dotazníkom, ktorý môže
vyplniť každý člen SPsS. Deadline je stanovený na 30. November 2022.
7. Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti
o dospelú osobu s transsexualizmom neprešiel na 24. Zasadnutí Komisie MZ SR pre
štandardné diagnostické a štandardné terapeutické procesy, ktorá sa konala 25.10.2022.
Zaznievali pripomienky k procesnej chybe, k tomu, že nebolo realizované stretnutie
s odborníkmi nominovanými pánom premiérom SR, taktiež k tomu, že štandard, vzhľadom
k tomu, že pokrýva kontroverznú tému, nie je dostatočne prediskutovaný odbornou
verejnosťou. Členovia komisie odošlú svoje písomné pripomienky k materiálu členom
odbornej pracovnej skupiny – sexuológia do 9.11.2022 a následne sa naplánuje ďalšie
stretnutie. 7.11.2022, bol ukončený proces pripomienkovania k Štandardnému postupu pre
diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu
s transsexualizmom (F64.0). Boli vznesené pripomienky a otázky, ktoré je potrebné
zapracovať a zodpovedať, resp. odôvodniť prečo nemôžu byť akceptované, pričom konečný
termín je 15.11.2022. Členovia Výboru SPsS počas diskusie konštatovali, že proces
prijímania Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej
starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom ja nadmerne zaťažený neštandardným
zdržiavaním a pripomienkami, z ktorých mnohé majú vyslovene nemedicínsky charakter.
8. Výbor SPsS zverejnil na svojej stránke Vyhlásenie k tragickej streľbe na Zámockej ulici v
Bratislave a nenávistným prejavom voči LGBTIQ+ komunite. Autorom vyhlásenia je Dr.
Valkučáková a Dr. Vašečková, vyhlásenie získalo jednohlasnú podporu od jednotlivých
členov Výboru.
9. Stále nedošlo k uzatvoreniu Vykonávacej dohody o spolupráci medzi ZVJS, SLS a SPsS.
Dr. Patarák je v kontakte s plk. MUDr. Radoslav Liščákom, MPH, riaditeľom odboru
zdravotnej starostlivosti, poslal mu návrh na úpravu zmluvy (aby sa týkala troch zmluvných
strán), zo ZVJS neprišla aktualizovaná podoba zmluvy. Doc. Izáková, Dr. Patarák a Dr.
Valkučáková sa majú stretnúť na odbornom podujatí ZVJS Medfórum 2022 so zástupcami
riaditeľstva.
10. Výbor SPsS bol zo strany MZ SR (Mgr. Barbora Maliarová, PhD.) oslovený so žiadosťou
o pripomienkovanie Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o návrhu na umiestnenie pacienta vykonávajúceho ochranné liečenie v zdravotníckom
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti do detenčného ústavu alebo detenčného ústavu pre
mladistvých a postupe pri jeho podaní, s konečným termínom 10.11.2022. Výbor SPsS sa
uzniesol na pripomienkach, ktoré do stanoveného termínu odošle písomnou formou, a zároveň
nepovažuje problematiku do umiestňovania do detencie za odborne uzavretú a adekvátne
prediskutovanú.
11. Výbor SPsS bude cestou oficiálneho pripomienkového konania pripomienkovať
poslanecký návrh zákona Mareka Krajčího, Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka
o obmedzovacích prostriedkoch (LP/2022/732). K poslaneckého návrhu je pripojené aj
stanovisko MZ SR, avšak mnohé z predchádzajúcich pripomienok SPsS zo septembra 2022 sa

nezohľadnili. Zrušenie používania ochranných lôžok na Slovensku od januára 2023 nie je
vzhľadom na aktuálny stav psychiatrických zariadení a poskytovania zdravotnej starostlivosti
v odbore psychiatria, detská psychiatria a medicíny závislostí realizovateľné bez negatívnych
dôsledkov, ak nebudú najprv uskutočnené iné opatrenia, ktoré by toto zrušenie umožnili.
12. Dr. Valkučáková informovala Výbor o aktuálnom stave nahlásených podujatí
jednotlivými sekciami SPsS pre Kalendár podujatí SLS pre rok 2023.
13. Dr. Valkučáková požiadala Výbor o úhradu členského v EPA v sume 567 EUR na
nadchádzajúci rok. Výbor úhradu jednomyseľne schválil.
14. Dr. Valkučáková požiadala členov Výboru o zaslanie podnetov pre potreby primárnej
prevencie – vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu preferenčne riešenie dopadu
LGBTIQ negatívnych postojov na duševné zdravie v populácii.
15. Dr. Patarák predstavil plánovanie podujatia, ktoré by chcel realizovať online formou pod
záštitou SPsS a prostredníctvom spoločnosti Seesame 1.12.2022, so zameraním na postup pri
odoberaní vodičského oprávnenia osobám so závislosťou od alkoholu a na posudzovanie
týchto osôb po jeho odobratí Políciou SR. Predbežná cena podujatia bola spoločnosťou
Seesame odhadnutá na 500 eur. Podujatie bolo členmi Výboru jednohlasne schválené.
Ďalšie stretnutie Výboru a Dozornej rady SPsS je naplánované na 14.12.2022, 13:30 hod.
Zapísali: Dr. M. Patarák, Dr. V. Valkučáková
Overili: Dr. J. Dragašek, Dr. B. Vašečková

