
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 8.9.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 9/2021 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, Dr. Vašečková, Dr. 
Zelman, Dr. Patarák, Dr. Valkučáková. 

Ospravedlnili sa: Dr. Režnáková, Dr. Turček, Dr. Vavrušová, p. Lasičková 

 

Program: 

1. OPS pripravila návrh Koncepcie odboru Psychiatria, na ostatnom stretnutí dňa 6.9.2021 boli 
zapracované pripomienky členov SPsS, návrh je zverejnený na webovej stránke a bude 
odprezentovaný na XIV. SPZ, 19. ČSPZ a XXIV. Kongrese SLS. Členovia OPS sa dohodli, že budú 
pracovať naďalej na príprave osobitných predpisov, nasledujúce stretnutie bude dňa 28.9.2021 
o 18:00. Do OPS sa môžu zapojiť aj ďalší členovia SPsS, výzva je zverejnená na webovej stránke, 
opätovne ju zašleme členom newsletterom. Potrebné je vytvoriť aj koncepcie odborov Detská 
psychiatria a Medicína závislostí. 

2. Doc. Izáková informovala výbor o prebiehajúcej spolupráci s MZ SR. Agendu, ktorá sa týka 
duševného zdravia, aktuálne vedie Mgr. Zuzana Kuráňová na Odbore zdravotnej starostlivosti. 
Doc. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová a Dr. Rosenbergerová sa stretli s ministrom 
zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, štátnym tajomníkom MUDr. Kamilom 
Szásom, generálnym riaditeľom Sekcie zdravia MUDr. Pavlom Machom a Mgr. Kuráňovou. 
Očakáva sa spolupráca SPsS s MZ SR na riešení úloh Plánu obnovy a odolnosti a ďalších, ktoré 
sa týkajú nášho odboru. Výbor a DR vítajú výzvu k spolupráci. 

3. Výbor a DR vyplnili spoločne za SPsS Dotazník k tvorbe priorít a opatrení Národného programu 
duševného zdravia, ide o výzvu zo strany Rady vlády SR pre duševné zdravie. 

4. Dr. Králová informovala, že Výbor pre výskum RVpDZ bude prerokúvať Návrh na vytvorenie 
Národného centra duševného zdravia, ktorý mu predložila Slovenská komora iných 
zdravotníckych pracovníkov. Doc. Izáková mailom osloví všetkých členov výboru a DR so 
žiadosťou o vyjadrenie sa k tomuto návrhu. Konečný termín na zaslanie vyjadrenia je 10.9.2021. 
Predkladatelia so SPsS svoj návrh vopred nediskutovali. Jeho obsah je v súlade s programovým 
vyhlásením vlády. 

5. Doc. Izáková ako predsedníčka organizačného výboru XIV. SPZ, 19. ČSPZ a XXIV. Kongresu SLS 
informovala členov o prebiehajúcich prípravách podujatia. Podujatie sa realizuje bez 
nahrávania, bude prebiehať iba v čase podujatia. 

6. Doc. Izáková sa dňa 7.9.2021 zúčastnila tlačovej konferencie Ligy za duševné zdravie: Postoje k 
duševnému zdraviu – Slovensko 2021. 

7. Výbor a DR sa dohodli, že v súčasnej epidemiologickej situácii nebudú organizovať samostatné 
sympózium na 64. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii, 12. -16.1.2022, 
Mariánské Lázně, za SPsS sa podujatia aktívne zúčastní prof. Ježová. 

8. Dr. Breznoščáková informovala o priebehu projektu ŠDTP v priebehu letných mesiacov – 
prebehlo pripomienkové konanie k ŠDTP predkladaným OPS klinická psychológia. OPS 
psychiatria II aktuálne pracuje na aktualizácii ŠDTP pre schizofréniu a psychotické poruchy. Doc. 
Izáková pripraví návrh zmien a doplnení, následne sa k nemu vyjadria členovia OPS pre ŠDTP 
a po nich členovia výboru a DR. 

9. Výbor obdržal výzvu od spol. Bolt k otvoreniu diskusie ohľadne optimalizácie a modernizácie 
taxi pravidiel na území SR, ktorá sa má týkať nutnosti overenia psychickej a zdravotnej 



spôsobilosti a opakovania lekárskej prehliadky vodičov. Výbor výzvu diskutoval a odporúča 
smerovať ju na odbor dopravnej psychológie a všeobecných lekárov, pretože táto agenda sa 
psychiatrie aktuálne netýka. 

10. WPA zaslala výboru SPsS ponuku účasti na Kurze WPA: ICD-11 Diagnostic Guidelines for Mental, 
Behavioural or Neurodevelopmental Disorders. Na túto výzvu môže zareagovať každý člen 
výboru a DR SPsS podľa individuálneho uváženia a následne sa individuálne prihlásiť k účasti. 
Registračný poplatok prihláseným účastníkom uhradíme v plnej výške z finančných prostriedkov 
SPsS, pretože sa očakáva, že sa účastníci tohto vzdelávania zapoja do prekladu ICD-11. Doc. 
Izáková zistí vo WPA, koľko ľudí zo SR sa môže prihlásiť. Ak by bol kurz otvorený aj pre viac 
účastníkov, SPsS ponúkne možnosť prihlásenia sa všetkým svojim členom. Zároveň im ponúkne 
možnosť požiadať o grant SPsS, podmienkou získania tohto grantu je prijatie záväzku zapojiť sa 
do prekladu ICD-11. 

11. Ponuka Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award je zverejnená na webe 
a bola odoslaná Dr. Matisovej, predsedníčke Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave. 

12. Doc. Izáková vyzvala Dr. Martina Šefránka o zaslanie aktuálnych informácií k prekladu publikácie 
R. Kachlera, avšak zatiaľ nereagoval. Vzhľadom k tomu, že sa vydanie publikácie nestihne 
k termínu konania XIV. SPZ, 19. ČSPZ a XXIV. Kongresu SLS, publikácia bude vydaná neskôr. 

13. Výbor a DR SPsS diskutovali prípravu online vzdelávacieho podujatia s frekvenciou 1x mesačne 
– ide o edukačné kazuistiky z psychiatrickej praxe, ktoré by bolo možné organizovať aj ako 
súčasť špecializačného vzdelávania. Dr. Králová a Dr. Vašečková pripravia návrh pre praktickú 
realizáciu tohto vzdelávacieho programu a tému prediskutujú s garantami špecializačného 
štúdia. Finálne stanovisko výbor zaujme na svojom ďalšom zasadnutí.  

14. SPsS ako spoluorganizátor podujatia Žena a hormóny, ktoré sa bude konať v Hoteli Patria, 
Štrbské Pleso, 22.-23.10.2021 dostala pozvánku od hlavného organizátora na aktívnu aj pasívnu 
účasť. Informáciu zverejníme na webovej stránke. Aktívnu účasť vo forme prednášky so 
zameraním sa na novinky v oblasti vzdelávania a legislatívy zvažujú Dr. Vašečková a Dr. Patarák, 
ktorí ak potvrdia účasť, do 12.9.2021 nahlásia názov prednášky. 

15. Výbor SPsS súhlasí, aby opätovne licenciu na prístup k telekonferenčnej aplikácii ZOOM pre SPsS 
zabezpečila prezidentka doc. MUDr. Ľ. Izáková, PhD. na svoje meno. SPsS súhlasí s refundáciou 
nákladov, ktoré budú doc. Izákovej účtované za licenciu - prístup k telekonferenčnej aplikácii 
ZOOM pre SPsS. 

16. Psychiatrické nemocnice sa obrátili na výbor SPsS so žiadosťou o podporu ich návrhu riešenia 
manažmentu pacientov počas 3. vlny COVID-19. Výbor a DR ich návrh podporujú a tiež navrhujú 
doplnenia: 

− Pacient s psychiatrickou diagnózou a COVID-19, ktorý nemá indikáciu k psychiatrickej 

hospitalizácii, nemá byť prijatý na hospitalizáciu na psychiatrii (psychiatrická hospitalizácia 

stabilizovaného psychiatrického pacienta nemá nahrádzať karanténu pre COVID-19). 

− V PN majú byť hospitalizovaní iba COVID pozitívni bezpríznakoví pacienti, ktorí majú akútnu 

psychiatrickú symptomatiku – t. j. nemá ísť o náhradu karantény. 

− Potrebné je spolu s infektológmi definovať, akú mieru symptomatiky COVID-19 zvládne 

manažovať počas hospitalizácie psychiater, kedy je potrebné pacienta prevziať do 

somatickej starostlivosti. 

− Potrebný je okamžitý preklad akútnych psychiatrických pacientov s príznakmi COVID-19 na 

„červené“ psychiatrické oddelenia/kliniky v rámci všeobecných nemocníc – hrozí zhoršenie 

telesného stavu v krátkom čase, treba monitoring, laboratórium a dostupnosť somatického 



konziliárneho lekára, čo PN a PL nemajú k dispozícii. „Červená“ psychiatria musí mať 

nepretržite k dispozícii laboratórium a somatických lekárov. 

− Potrebný je okamžitý preklad na infekčné odd. alebo OIM pacientov so závažnejšími 

príznakmi (febrility, potreba O2 a pod). 

− PN a PL preberú pacientov zo spádových oblastí týchto „červených“ psychiatrických 
oddelení všeobecných nemocníc, ktorí nemajú COVID ani závažnú somatickú komorbiditu. 

− Po prekročení kapacít je možné reprofilizovať oddelenia v PN a PL – po zvládnutí telesného 
stavu (saturácia aspoň nad 90), na jeho stabilizáciu a tiež doliečenie psychickej poruchy. 
Recipročne je potrebné po stabilizácii psychického stavu aj COVID+ pacienta preložiť na 
somatické oddelenie na manažment COVID-19. 

− Pre PN a PL je nutné zabezpečiť dostatok OOP a testov cez MZ alebo ŠSHM – nutné je pružné 

reagovanie na potreby. 

17. Výbor a DR diskutovali o príprave reformy psychiatrickej starostlivosti. Dohodli sa na postupe, 
kedy vytvoria OPS pre reformu (opäť vyzveme členov SPsS na zapojenie sa), ktorá sformuluje 
základné tézy reformy. Následne oslovíme doc. Andersa a Dr. Hollého, aby nám poskytli know-
how ako písať reformu, keďže v ČR s ňou majú skúsenosti. 

18. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 13.10.2021 o 14:00 hod. 
telekonferenčnou formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 


