Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 20.4.2016
Zápisnica č. 4/2016
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. André, Dr. Janík, Dr. Zelman, Dr. Vavrušová
Ospravedlnení: Dr. Breznoščáková, Doc. Dóci, Dr. Grohol, Dr. Patarák, Dr. Vašečková,
Program:
1. Prebehli voľby do výboru Sekcie biologickej psychiatrie, Dr. Vavrušová ako predseda
predchádzajúceho výboru bola vyzvaná, aby zorganizovala prvé zasadnutie novozvoleného výboru.
2. Po posledných voľbách do výboru Psychoterapeutickej sekcie vo výbore chýba 5. člen. Dr. Izáková
informovala o tejto situácii Dr. Mistríkovú, ktorá vzhľadom k okolnostiam, že nie je možné na základe
výsledkov volieb 5. člena doplniť, súhlasí s počtom 4 členovia.
3. Komunikácia s členmi SPsS SLS: na webe bude aktualizovaný zoznam členov, ktorých mailové adresy
nemáme k dispozícii.
4. XII. SPZ:
a. Prezident SLS, Agentúra KAMI a Dr. Izáková podpísali Zmluvu o spolupráci s Agentúrou KAMI
pri organizácii zjazdu – 03.03.2016.
b. 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. Požiadavka na organizátorov workshopov: zvýšiť počet účastníkov na 50.
c. Liga za duševné zdravie prijala ponuku zúčastniť sa na zjazde a prezentovať svoje aktivity, p.
Valentová bude spolupracovať so SPsS SLS pri organizácii tlačovej konferencie. Dr. Izáková sa
dňa 28.4.2016 stretne s p. Valentovou za účelom dohody o spolupráci.
d. Občianske zduženie Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), Dr. Barová prijala ponuku
zúčastniť sa na zjazde a prezentovať svoje aktivity.
e. Dr. Vavrušová oznámila, že EPA zorganizuje na zjazde blok prednášok (Wolfgang Gaebel,
Peter Falkai, Tamas Kurimay, Lívia Vavrušová).
f. Výbor aktualizoval zoznam pozvaných zahraničných hostí: Javed Afzal (príde so
sprevádzajúcou osobou, nehradíme jej náklady), Wolfgang Gaebel, Peter Falkai, Tamas
Kurimay, Martin Hollý (prednáška v bloku – Aktuálna situácia v psychiatrii – téma: reforma
psychiatrie v ČR), Martina Kosová, Vlastimil Sojka, Eva Češková (uhradíme registračný
poplatok). Martin Anders bude prednášať pre generálneho sponzora zjazdu, ktorý sa postará
aj o jeho náklady spojené s cestou a ubytovaním.
g. Psychiatrická spoločnosť ČLS JEP sa ponúkla zorganizovať česko-slovenské sympózium – vo
štvrtok od 12:00 do 13:00 hod. (M. Anders, J. Praško, E. Češková, D. Breznoščáková)
h. Dr. Izáková vypracovala tlačovú správu pre tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční počas XII.
SPZ 24.6.2016 o 9:30 hod. na tému Destigmatizácia a prevencia duševných porúch.
i. Dr. Dragašek komunikoval s časopisom Psychiatria pre prax o ich účasti (aj ekonomických
podmienkach) na zjazde (internetová verzia abstraktov – stanovenie dealine, prezentácia
časopisov SOLEN na zjazde, atď.). Prijali možnosť bezplatnej prezentácie sa na XII. SPZ formou
stánku s cieľom minimalizovať náklady na redakčnú a grafickú úpravu abstraktov – po
skompletizovaní abstraktov vypracujú finančný rozpočet a zašlú ho SPsS SLS.

j.

Dr. Dragašek dohodol so spoločnosťou Astra Zeneca ich účasť na XII. SPZ – žiadajú
zverejnenie bannera – pošlú objednávku.
k. Dr. Izáková dohodla so spoločnosťou Mylan ich účasť na XII. SPZ – poslali objednávku SLS.
l. Dr. Izáková zaslala predsedom sekcií list s inštrukciami ohľadom prípravy odborného
programu sympózií sekcií na zjazde – deadline na nahlásenie programu je 7.5.2016.
m. Dr. Izáková zverejnila na webovej stránke inštrukcie na výrobu e-posterov. Deadline na
prihlasovanie posterov bude predĺžený do 14.5. (deadline na zaslanie hotového e-posteru je
31.5.).
n. Szidi Tobias zrušila objednaný koncert. Agentúra KAMI zabezpečila pozvanie Pavla Hammela.
o. V Dóme sv. Alžbety sa bude realizovať organový koncert počas slávnostného otvorenia
zjazdu, organistka Katheryna Shapran.
p. Dr. Izáková požiada o registráciu na SPZ všetkých členov výboru a pozvaných hostí. Členovia
výboru SPsS SLS budú mať preplatené aj náklady spojené s účasťou na podujatí, nakoľko sa
tam uskutoční aj zasadnutie výboru SPsS SLS.
5. Zaslali sme faktúru SLS na zaplatenie členského poplatku v EPA vo výške 622 €.
6. Martin Anders za výbor PS ČLS JEP oznámil, že prijali prihlásené príspevky SPsS SLS – workshop (Dr.
Králová, Izáková) a blok prednášok (doc. Ondrejka a spol.) – odznejú v sobotu, tím z LF Martin bude
registrovaný ako „visitors“ a nebudú platiť registračné poplatky, Dr. Izáková je čestným hosťom
podujatia, registráciu a ubytovanie Dr. Královej uhradí SPsS SLS.
7. Dr. Izáková spustila hlasovanie prostredníctvom webovej stránky v projekte Dvorana slávy
slovenskej medicíny. V prípade, že sa hlasovania zúčastní nízky počet členov, zrealizuje sa počas
zjazdu.
8. Pri organizácii 17. ČSPZ, ktorý sa uskutoční výbor SPsS SLS navrhuje spolupracovať so spoločnosťou
Berlina s.r.o. Súhlasné stanovisko vyslovil aj doc. Pečeňák ako spoluorganizátor za Psychiatrickú
kliniku LFUK a UNB. Na ďalšom zasadnutí výboru je potrebné stanoviť termín konania (možný termín
vzhľadom na WPA Kongres v Berlíne prichádza do úvahy 19.-21.10.2017) – Dr. Izáková oslovila českú
stranu (Dr. Anders).
9. Dostali sme ponuku od vedeckého sekretára Society for the Settlement of Physically and Menthally
Disabled Ghana, že sa chcú zúčastniť zjazdu a nadviazať spoluprácu. Vzhľadom k tomu, že zjazd bude
prebiehať v slovenskom jazyku, ponúkneme možnosť stretnutia sa na WPA v Berlíne 2017.
10. Dr. Izáková, Dr. André, doc. Dóci, Dr. Zelman a doc. Ondrejka vypracovali Stanovisko Výboru SPsS
SLS k zabezpečeniu hospitalizácie páchateľa trestného činu, ktorého pobyt na slobode je znalcami
hodnotený ako z psychiatrického hľadiska nebezpečný. Požiadavku na vypracovanie výboru zaslal
doc. Ondrejka, ktorého oslovila Generálna prokuratúra s uvedeným problémom. Prebehlo rokovanie
doc. Ondrejku s PZ a GP v danej veci. Výbor stanovisko odsúhlasil. Zverejnené je na webovej stránke
spoločnosti.
11. Dr. Dragašek sa zúčastnil stretnutia UEMS, oznámil, že v roku 2018 SPsS SLS bude organizátorom
Jarného alebo Jesenného pracovného stretnutia UEMS. Podujatie by malo prebehnúť počas
školiaceho kurzu špecializačného štúdia, pre účastníkov je potrebné zorganizovať aj návštevu
zdravotníckeho zariadenia). Ide o jednodňové podujatie (štvrtok). UEMS pripravuje nový štandard
pre špecializačné štúdium v psychoterapii.
12. Ďalšie zasadnutie výboru SPsS SLS sa uskutoční 18.05.2016 o 10:30 hod. v Bratislave, miesto sa
upresní.
Zapísali: Dr. Králová, Dr. Izáková

