Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 14.12.2016
Zápisnica č. 10/2016
Miesto zasadnutia: Reštaurácia Štúr Café, Štúrova 8, Bratislava

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Janík, Dr. Dragašek, Dr. Vašečková, Dr.
Zelman
Ospravedlnení: Dr. André, Doc. Dóci, Dr. Vavrušová, Dr. Grohol, Dr. Patarák, p. Lasičková

Program:
1. 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd, 19. – 21. 10. 2017 v Bratislave: Galén spol. s r.o. oznámil,
že predpokladaná cena za spracovanie suplementa (grafika, sadzba, redakčné práce) je cca 25000
Kč. Dr. Izáková osloví vo veci možnej redukcie ceny doc. Andersa, nakoľko máme cenovo
výhodnejšiu ponuku zo spol. Solen.
2. Odborná pracovná skupina pre Katalogizačnú komisiu MZ SR – odbor psychiatria bola na žiadosť
MZ SR doplnená o dvoch členov – pedopsychiatrov – Dr. Rosenbergerová, Dr. Guttenová. Obidve
PS, ktoré pracujú pod vedením predsedov Dr. Dúžeka a Dr. Vránovej vytvorili návrh na úpravu
a doplnenie Zoznamu výkonov, ktorý zaslali MZ SR.
3. Ing. Sotirios Zavalianis, predseda predstavenstva, JESSENIA a.s. Praha požiadal Výbor Slovenskej
psychiatrickej spoločnosti SLS o Vyjadrenie sa k Odbornému posudku č. 01/2016, ktorý
vypracovala MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. dňa 09.12.2016 vo veci Rehabilitační nemocnice
Beroun, prof. Veselého 493, 266 56 Beroun, Česká republika. Výbor SPsS SLS vyslovil súhlasné
stanovisko k predmetnému odbornému posudku a stotožnil sa s jeho závermi.
4. Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD. požiadala SPsS SLS o distribúciu dotazníka, ktorý je súčasťou
výskumu s názvom „Postoje odbornej verejnosti k problematike sexuálneho zneužívania detí“.
Dotazník je určený príslušníkom rôznych pomáhajúcich profesií, ktorí prichádzajú do kontaktu s
obeťami sexuálneho zneužívania detí, členom SPsS SLS. Cieľom výskumu je zmapovať úroveň
poznatkov a postojové tendencie profesionálov, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť voľbu
postupov riešení, resp. formuláciu odporúčaní alebo záverov v prípadoch podozrení zo
sexuálneho zneužívania detí. Deadline na vyplnenie je 20.01.2017. Dotazník bol distribuovaný
členom SPsS SLS zaslaním newsletteru a inštrukcie boli zverejnené aj na webovej stránke. Výbor
nesúhlasil s opätovnou distribúciu dotazníka pre všetkých členov, oslovíme Sekciu detskej
a adolescentnej psychiatrie, ktorej sa dotaník tematicky najviac týka.
5. Agentúra Rowex pro oslovila SPsS SLS s ponukou organizácie podujatí. Žiada o stretnutie
s prezidentkou výboru a bude kontaktovať predsedov jednotlivých sekcií.
6. Výbor SPsS SLS nominoval do Kategorizačnej komisie pre špeciálny zdravotnícky materiál MUDr.
Líviu Vavrušovú, PhD.
7. Dr. Izáková sa stretla s Ing. Kreškócim ohľadom projektu vybudovania doliečovacieho
psychiatrického komunitného zariadenia. Dohodli sa na postupe – Ing. Kreškóci zrealizuje
konzultáciu s doc. Dócim, na MZ SR v danej veci a následne Dr. Izáková pozve Ing. Kreškóciho na
zasadnutie Výboru SPsS SLS.
8. Dr. Izáková zaslala zoznam prihlásených členov SPsS SLS k 30.11.2016 (reakcia na výzvu výboru
SPsS SLS prostredníctvom mailu) redakcii časopisu ČS psychiatrie na redukciu ročného
predplatného. V prípade ďalších záujemcov, potrebné je o redukciu požiadať redakciu časopisu
na individuálnej úrovni.

9. Na webovej stránke SPsS SLS bol aktualizovaný zoznam členov, ktorých mailovú adresu SPsS SLS
nemá k dispozícii.
10. Výbor SPsS SLS sa dohodol na vyplatení jednorazovej odmeny p. Valérii Petrovičovej (SLS) za
nadštandardné administratívne práce, ktoré realizovala pre SPsS SLS v priebehu roka 2016.
11. Dr. Izáková zašle informáciu p. Čápovej (Finančné odd. SLS) o priznaní finančného grantu Dr.
Segedovi (cestovný grant SPsS SLS – Zápisnica č. 6/2016) a presune 1000 Eur na účet Sekcie
psychopatológie SPsS SLS z prostriedkov SPsS SLS (publikačný grant SPsS SLS vo výške 1000 Eur –
Zápisnica č. 6/2016) a tiež o predĺžení čerpania výskumných grantov č. 01/2015 („Percepcia a
rozpoznávanie tvárových výrazov a ich vzťah k funkčnosti u pacientov so schizofréniou“, hlavný
riešiteľ Dana Krajčovičová) a č. 02/2015 („Atribúcia intencií pohybujúcim sa objektom u pacientov
s perzekučnými bludmi“, hlavní riešitelia: Ľubica Forgáčová a Anton Heretik ml.) do konca roku
2017 (Zápisnica č. 9/2016).
12. Dr. Izáková spolu s prof. Javedom zaslali informáciu o XII. SPZ do WPA News.
13. Nasledujúce zasadnutie výboru 18.01.2017 o 14:00 hod. v Bratislave.
Zapísali: Dr. Izáková, Dr. Králová

