Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 23.3.2016
Zápisnica č. 3/2016
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Vašečková, Dr.
André, Dr. Janík
Hosť: Dr. Trebatická
Ospravedlnení: Doc. Dóci, Dr. Grohol, Dr. Patarák, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman
Program:
1. Voľby do výboru Sekcie biologickej psychiatrie (prebiehajú), ostatné sekcie už oznámili
zloženie nových výborov, vo výbore Psychoterapeutickej sekcie chýba 5. člen (bude
doplnený) – aktualizovali sa údaje o zložení výborov na webe.
2. Komunikácia s členmi SPsS SLS: p. Lasičková vložila do systému adresy členov s heslami
(cca 500), na webe je zverejnený zoznam členov, ktorých mailové adresy nemáme k
dispozícii.
3. XII. SPZ:
a. Dňa 1.3.2016 Dr. Izáková zaslala do Agentúry KAMI Objednávku služieb pri
organizácii XII. SPZ. Pripravuje sa zmluva medzi KAMI a SLS. Zo strany SPsS SLS sa
k zmluve súhlasne vyjadrili Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková a Dr.
Vašečková.
b. Dňa 19.3.2016 opätovne prebehlo stretnutie Dr. Izákovej a Dr. Královej s p.
Kamenickou, Agentúra KAMI ohľadom organizácie zjazdu. ďalšie stretnutie sa
uskutoční 05.04.2016.
c. Na XII. SPZ sa bude realizovať 6 workshopov – ich témy a anotácie budú
zverejnené na webe po 15.05.2016 spolu s odborným programom zjazdu. Od
zverejnenia workshopov sa začne mailovo osobné prihlasovanie účastníkov zjazdu
na workshop (počet účastníkov je limitovaný). Hlasovacie zariadenia sa vzhľadom
k finančnej náročnosti nebudú realizovať elektronicky.
d. Na webe sa priebežne aktualizujú údaje o XII. SPZ.
e. Liga za duševné zdravie odmietla ponuku zúčastniť sa na zjazde, bude
prezentovať svoju činnosť plagátom. Výbor sa pokúsi kontaktovať p. Valentovú
ohľadom aktívnejšej spolupráce na akcii. Výbor SPsS ponúkne rovnakú možnosť
prezentácie vlastných aktivít aj občianskemu zduženiu Otvorme dvere, otvorme
srdcia (ODOS) – Dr. Izáková zašle ponuku Dr. Barovej.
f. Dr. Dragašek zabezpečil možnosť exkurzie historickej budovy psychiatrickej kliniky
v Košiciach počas XII. SPZ – dohodne presný termín 24.06.2016 (piatok) od 10:30
do 11:00 hod.
g. Výbor aktualizoval zoznam pozvaných zahraničných hostí: Javed Afzal, Wolfgang
Gaebel, Peter Falkai, Martin Hollý, Martin Anders, Martina Kosová, Vlastimil
Sojka, Eva Češková.

h. Dr. Izáková vypracuje tlačovú správu pre tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční
počas XII. SPZ 24.6.2016 o 9:30 hod. na tému Destigmatizácia psychických porúch
a ich prevencia.
i. Dr. Dragašek zabezpečí komunikáciu s časopisom Psychiatria pre prax o ich účasti
(aj ekonomických podmienkach) na XII. SPZ (internetová verzia abstraktov –
stanovenie dealine, prezentácia časopisov SOLEN na zjazde, atď.).
4. Zaplatili sme faktúru za členský poplatok vo WPA za rok 2016 vo výške 1575 USD.
5. Po aktualizácii počtu členov (po 31.3.2016) zaplatíme faktúru za členský poplatok v EPA
za rok 2016.
6. Oficiálne bol zrušený WPA Kongres v Istanbule.
7. Dr. Izáková rokuje s výborom PS ČLS JEP o podmienkach účasti členov SPsS SLS na
Českom psychiatrickom zjazde.
8. Výbor SPsS SLS sa dohodol na podpore spolupráce so Slovenskou neuropsychiatrickou
spoločnosťou SLS a spoluorganizácii V. Kongresu Slovenskej neuropsychiatrickej
spoločnosti SLS a Medzinárodnej konferencie C.I.A.N.S. Prvú informáciu sme zverejnili na
webovej stránke. Po zabezpečení technickej realizácie zašleme notifikáciu o podujatí
všetkým členom SPsS SLS.
9. Výbor SPsS SLS sa chce zapojiť do projektu Dvorana slávy slovenskej medicíny, Dr.
Izáková spustí hlasovanie prostredníctvom webovej stránky.
10. Výbor SPsS SLS vyslovil súhlasné stanovisko so zverejnením informácie o organizácii
Odborného minima pre znalcov UZCPP spol s r.o. na svojej webovej stránke v často
Aktuality.
11. Dr. Trebatická sa zúčastnila časti zasadnutia výboru SPsS ako nová predsedníčka Sekcie
detskej a dorastovej psychiatrie. Prerokovala sa téma účasti Sekcie na XII. SPZ, tiež
organizácia slávnostného seminára Eseje detskej psychiatrie. Dňa 2.3.2016 Dr. Izáková
zaslala do Agentúry Berlina potvrdenie o objednávke služieb pri organizácii slávnostného
seminára.
12. Ďalšie zasadnutie výboru SPsS SLS sa uskutoční 20.4.2016 o 13:30 hod. na Psychiatrickej
klinike LF UK a UNB.
Zapísali:
Dr. Králová, Dr. Izáková

