Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 13.02.2019
Zápisnica č. 02/2019
Miesto zasadnutia: Hotel Matyšák Bratislava

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Vavrušová, Dr.
Zelman, Dr. Režnáková, Dr. Turček, Dr. Valkučáková
Hostia: Dr. Rosenbergerová
Ospravedlnení:, Dr. Vašečková, p. Lasičková
Program:
1. OPS pre Národný projekt postupov pre výkon prevencie – návrh členov: Dr. Breznoščáková, Dr.
Izáková (nominantky na post predsedu), Dr. Rosenbergerová, Dr. Hrtánek (pedopsychiatria), Dr.
Zelman, Dr. Králová, Dr. Dragašek (psychiatria), Dr. Turček, Dr. Kamendy (Medicína drogových
závislostí), Dr. Jandová a Dr. Nôtová (psychológia).
2. Dr. Izáková za SPsS podpísala dohodu SLS s vydavateľstvom Galén o podpore časopisu Česká
a Slovenská psychiatrie.
3. Doc. Morovicsová súhlasila so spracovaním histórie SPsS, k čomu výbor vyzvala SLS, ktorá
pripravuje publikáciu História SLS – jej odborných spoločností a spolkov k dvom významným
jubileám – 50. výročie samostatnej SLS a 70. výročie vzniku Československej lekárskej spoločnosti
JEP.
4. Dr. Izáková vo veci klonazepamu kontaktovala Dr. Musila, GR Sekcie farmácie a liekovej politiky
MZ SR, ktorý oznámil, že spol. Polfa, ktorá registrovala generický klonazepam, neplánuje jeho
výrobu.
5. Konferencia Duševné zdravie – doc. Šuvada, Dr. Janíková, Dr. Zelman a Dr. Izáková súhlasili
s prednesením prednášok na podujatí. Dr. Izáková a Dr. Králová sa 5.3.2019 z iniciatívy Dr. Nawku
stretnú s organizačným výborom podujatia.
6. Dr. Dragašek oboznámil spol. Edumedik s procesom získania kreditov pre slovenských lekárov.
7. Linka dôvery Nezábudka: Dr. Vašečková zaslala výboru informáciu z LDZ. Komunikáciu ohľadne
linky Nezábudka prevzal na seba od roku 2019 MUDr. Peter Breier, ktorý sa snaží nájsť
odborníkov pre personálne obsadenie linky. Stretnutia s odborníkmi sú zatiaľ bez pozitívnej
odozvy. Začali aj spoluprácu s n.o. IPčko http://www.ipcko.sk/, kde pracuje cca 50 psychológov,
ktorí sú už vyškolení pre krízovú intervenciu cez internet. PhDr. Jolana Kusá informovala
odborníkov z Referátov poradensko-psychologických služieb, CPPaPčky a iné, ktorých postupne
oslovujú. Finančné prostriedky z úradu vlády LDZ zatiaľ neobdržala, získali informáciu, že zmluva
sa spracúva. Výbor požiada LDZ o predloženie projektu pre Linku Nezábudka (vrátane
obsahového a časového plánu), aby sa k nemu mohol odborne vyjadriť z titulu jeho garancie.
8. Dr. Vašečková sa spolu s Dr. Bartlom, Dr. Jandovou a Dr. Jamborovou zúčastnila stretnutia
k otázkam transrodovej politiky na Slovensku na MS SR za účasti MV a MZ SR. Žiadajú znenie
lekárskeho posudku, na základe ktorého by matrika mohla realizovať právnu zmenu rodu. Výbor
nominuje Dr. Vašečkovú ako predsedu OPS pre transrodovú politiku.
9. Dr. Izáková a Dr. Dúžek obdržali žiadosť MZ SR o spoločné stanovisko – zástupcu výboru,
hlavného odborníka a predsedu OPS pre ZZV, ktoré zašle výbor SPsS vo veci nového ZZV. Dr.
Dúžek a Dr. Vránová urobia kontrolu údajov ZZV. Dr. Dúžek vypracuje žiadosť o zaradenie nového
výkonu "Fototerapia“. Keďže SPsS SLS už vydala stanovisko k novému ZZV v 04/2017, zašle MZSR
iba potvrdzujúce stanovisko k pôvodnému vyjadreniu z 04/2017 a tiež potvrdí výkon Fototerapia.

10. MZ SR oslovilo Dr. Izákovú s podnetom verejnej ochrankyne práv vo veci zváženia právnej úpravy
v súvislosti s EKT a súčasne zaslalo návrh na vytvorenie ŠDLP k ECT. Výbor súhlasí s podnetom,
problematiku považuje za potrebné riešiť. Dr. Izáková vyslovila súhlasné stanovisko s potrebou
zmeny legislatívy a zavedenia jednotného a záväzného postupu pre elektrokonvulzívnu liečbu,
ktorý vypracuje OPS pre ŠDLP v spolupráci s ďalšími odborníkmi. Dr. Dragašek sa prihlásil k tejto
spolupráci a oznámil, že v minulosti bol už takýto materiál pripravovaný a je možné naň
nadviazať.
11. Dr. Breznoščáková a Dr. Zelman začali spoluprácu so spoločnosťou Lundbeck na organizácii
podujatí Krajskí odborníci pozývajú.
12. Výbor SPsS sa rozhodol nenominovať svojho zástupcu do Kategorizačnej komisie pre lieky MZ SR.
Nomináciu žiadala SLS, pričom môže súhrnne nominovať iba dvoch členov za celú SLS.
13. Výbor schválil cestovný grant (preplatenie registračného poplatku, cestovných nákladov
a ubytovania) na konferenciu From Perinatal to Early Childhood Mental Health, Budapešť, 8.11.5.2019 pre členov SPsS – Karol Zdravecký, Laura Kundrátová: Management of mental
disorders in pregnancy in Slovakia.
14. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční počas Stretnutia expertov v Hoteli Matyšák dňa
27.3.2019 o 13:00 hod..
Zapísala: Dr. Izáková

