Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 18.2.2016
Zápisnica č. 2/2016
Miesto zasadnutia: Košice, Hotel Zlatý dukát, rokovací salónik
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Doc. Dóci, Dr. Dragašek, Dr. Grohol,
Dr. Vavrušová
Hosť: Dr. Caisová
Ospravedlnení: Dr. André, Dr. Patarák, Dr. Janík, Dr. Zelman, dr. Vašečková
Program:
1. Časopis Česká a slovenská psychiatrie: kampaň pre predplatiteľov bola ukončená,
zaregistrovaných bolo 140 členov.
2. Voľby do výborov Sekcie biologickej psychiatrie (prebiehajú voľby), Sekcie detskej
a dorastovej psychiatrie (volí sa predseda výboru), Sekcie psychiatrov v špecializačnej
príprave a Sekcie sociálnej psychiatrie (zmenené), Psychopatologická sekcia (volí sa
výbor), Psychoterapeutická sekcia (volí sa výbor) – Dr. Izáková zaslala mail predsedom
sekcií, aby oznámili súčasný stav volieb, výsledky volieb a zloženie nových výborov Sekcií
– postupne sa aktualizujú údaje na webe.
3. Výbor schválil, že v budúcnosti bude potrebné zabezpečiť, aby na voľby do výborov sekcií
mali voliči 2-týždňové obdobie na odoslanie hlasovacích lístkov.
4. Pani Lasičková vložila do systému adresy členov s heslami (n=298), všetkým členom SPsS
SLS sme spolu s časopisom Alkoholizmus a drogové závislosti doručili výzvu o zaslanie
mailových adries s upozornením, že sa jedná o poslednú papierovú korešpondenciu
výboru SPsS SLS svojim členom.
5. XII. SPZ:
a. Dňa 18.2.2016 prebehlo stretnutie Dr. Izákovej, Dr. Královej a dr. Breznoščákovej
s p. Kamenickou, Agentúra KAMI ohľadom organizácie zjazdu.
b. Aktualizovali sa údaje na stránke ohľadom registračného poplatku. Registračný
poplatok pre zamestnancov farmaceutických spoločností nad predplatený limit
účastníkov (generálny sponzor 4 osoby, hlavný sponzor 3 osoby, iný sponzor 2
osoby) bude 50 €/osoba a predaj vstupeniek pre zamestnancov farmaceutických
spoločností 20 €/osoba na spoločenský večer.
c. Dr. Izáková oslovila Ligu za duševné zdravie s ponukou zúčastniť sa na zjazde
a prezentovať svoju činnosť, pričom poplatky za prenájom priestorov im budú
odpustené.
d. Dr. Dragašek zistil informácie ohľadom prenájmu historickej budovy psychiatrickej
kliniky v Košiciach. VŠZP, vlastník budovy, zrušila konferenčné priestory v budove,
teda výstava prác pacientov s duševnými poruchami nemá kde prebiehať. Budovu
je však ochotná sprístupniť formou exkurzie pre účastníkov zjazdu. Dr. Dragašek
bude ďalej s VŠZP rokovať o podmienkach tohto návrhu.

e. Pozvaní zahraniční hostia: Javed Afzal (WPA), Wolfgang Gaebel (EPA), Peter Falkai
(EPA), Tamás Kurimai (EPA), Martin Hollý (PSČLSJEP), Martin Anders (PSČLSJEP),
Martina Kosová (pozvaný prednášajúci), Vlastimil Sojka (pozvaný prednášajúci).
f. Spoločnosť Angelini prispeje k cestovnému grantu pre SPsS SLS – uhradenie
kongresového poplatku pre výhercu ceny za najlepší poster na zjazde na
vybranom kongrese v r. 2016.
g. SLS oznámila, že podporuje organizovanie tlačových konferencií odborných
spoločností. Na Slovenskom psychiatrickom zjazde prebehne tlačová konferencia
venovaná prevencii a destigmatizácii duševných porúch.
h. Dr. Izáková opätovne vyzve SLS, aby pripravila zmluvu medzi SLS a agentúrou
KAMI o organizácii zjazdu.
i. Študenti lekárskych fakúlt, filozofických fakúlt a príbuzných odborov budú mať na
základe predloženého platného dokladu ISIC odpustený registračný poplatok
a voľný vstup na odborný program. V prípade záujmu si však stravovanie musia
zaplatiť.
j. Výbor schválil pre členov honorárneho programového výboru zjazdu 75%-nú
redukciu registračného poplatku (t.j. uhradia len 25 €, aby bola zabezpečená
platba za stravovanie a nevznikala povinnosť nepeňažného plnenia).
k. Redukcia registračného poplatku pre lekárov v špecializačnej príprave platí
rovnako aj pre psychológov v špecializačnej príprave.
l. Prihlasovanie sympózií mimo sympózií organizovaných sekciami nie je možné.
6. Aktualizáciu prehľadu zahraničných akcií v roku 2016 zabezpečila Dr. Vavrušová –
zmena je už zverejnená na webe.
7. MUDr. Jana Galvánková zaslala výboru SPsS SLS odpoveď adresovanú Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou vo veci sťažnosti p. Reža. Zaslali sme jej informáciu, že
výbor SPsS SLS p. Režovi oznámil, že nie je kompetentný takýto podnet posudzovať.
8. Spoločnosť Lundbeck zaslala kompletný program a abstrakty k podujatiu 3 pohľady do
psychiatrie a tým splnila podmienky pre udelenie odbornej garancie, ktorú výbor schváli
v zápisnici č. 15.
9. Dr. Izáková sa zúčastnila volieb do prezídia SLS ako člen volebnej komisie.
10. Zaplatili sme faktúru UEMS za rok 2015.
11. Český psychiatrický zjazd – Psychiatrická klinika v Martine prihlásila sympózium, ktoré
bolo akceptované. Dr. Izáková je čestným hosťom, spolu s Dr. Královou prihlásili
workshop, ak bude prijatý, žiadajú pre dr. Královú cestovný grant.
12. SPsS SLS bola vyzvaná na pracovné rokovanie na MZ SR, odbor vzdelávania, spolu
s ďalšími zástupcami príslušných odborných spoločností SLS a hlavnými odborníkmi MZ
SR pre príslušné špecializačné odbory, aby rokovali o požiadavke Slovenskej sexuologickej
spoločnosti SLS na vytvorenie samostatného špecializačného odboru Sexuológia, ktorý
by nadväzoval na špecializáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, Urológia alebo
Psychiatria. Výbor delegoval ako zástupcu spoločnosti dr. Andrého. Na zasadnutie výboru

pozval aj dr. Caisovú, ktorá informovala o histórii a súčasnej situácii odboru Sexuológia
v psychiatrii. Predložený návrh výbor konzultoval aj s ďalšími odborníkmi, venujúcimi sa
sexuológii a ďalšiemu vzdelávaniu v psychiatrii. Dr. Izákovú kontaktovala dr. Šedivá zo
z výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti (predkladateľ návrhu) a informovala ju
o získaní finančného grantu od MZ SR na zriadenie Sexuologického centra vo Fakultnej
nemocnici v Trnave. Po oboznámení sa s predloženým návrhom a po diskusii o ňom sa
výbor hlasovaním dohodol, že na MZ SR prednesie súhlasné stanovisko za vznik
špecializácie zo sexuológie, pričom bude žiadať dopracovanie predloženej koncepcie. Ako
hlavné pripomienky uvedie: nutnosť naviazať predmetné špecializačné vzdelávanie na
akreditovanú vzdelávaciu inštitúciu, zabezpečujúcu postgraduálne vzdelávanie v SR,
detailnejšie rozpracovať a doplniť predložený návrh – napr. podmienky získania
špecializácie, odporúčaná literatúra vrátane časopisov. Výbor SPsS podporuje vznik
Sexuologického centra na Slovensku.
13. SPsS SLS sa stala spoluorganizátorom seminára Eseje detskej psychiatrie, ktorý sa bude
konať 5.5.2016 v DFN Bratislava pri príležitosti životného jubilea doc. Škodáčka.
Informácia je zverejnená na stránke spoločnosti. Technické zabezpečenie realizuje
spoločnosť Berlina, s.r.o.
14. SLS od r. 2013 realizuje projekt Dvorana slávy slovenskej medicíny a vyzýva svoje
odborné spoločnosti na nominovanie významných osobností z príslušných odborov.
Výbor na stránke spoločností zverejní anketu a formou hlasovania členov spoločnosti
vyberie 5 kandidátov spomedzi nežijúcich psychiatrov, ktorí na Slovensku pôsobili
a významnou mierou prispeli k rozvoju odboru.
15. Všetkým členom SPsS SLS bude distribuované posledné číslo časopisu ADZ (č. 5/2015).
Od januára 2016 budú časopis odoberať len tí členovia SPsS, ktorí si ho predplatia.
Detailná informácia je zverejnená na stránke spoločnosti aj v č. 5/2015 časopisu ADZ.
16. Výbor nominoval doc. Dóciho ako delegáta pre EBC (European Brain Council).
17. Dr. Grohol predniesol výboru podnet na riešenie problému úhrady liečby
v psychiatrických stacionároch (osobne aj písomne). Výbor mu odporučil vyzvať
psychiatrické stacionáre v SR, aby sa k problému vyjadrili a dohodli sa o jednotnom
postupe jeho riešenia (jednotná dohoda s MZ o financovaní psychiatrických stacionárov
zo strany zdravotných poisťovní v celej SR).
18. Ďalšie zasadnutie výboru SPsS SLS sa uskutoční 23.3.2016 o 12:00 hod. na Psychiatrickej
klinike LF UK a UNB.
Zapísali:
Dr. Králová, Dr. Izáková

