Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 27.03.2019
Zápisnica č. 03/2019
Miesto zasadnutia: Hotel Matyšák Bratislava

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Vašečková, Dr.
Zelman, Dr. Režnáková, Dr. Turček, Dr. Valkučáková
Ospravedlnení: Dr. Vavrušová, p. Lasičková

Program:
1. Dr. Izáková a Dr. Králová sa dňa 5.3.2019 zúčastnili stretnutia s organizátormi Konferencie Duševné
zdravie a zmysluplný život, zo záverov ktorého vyplynulo, že výbor SPsS bude požiadaný
o zabezpečenie garancie programu podujatia. Výborom poverený je Dr. Zelman.
2. Dr. Breier oznámil výboru, že Linka dôvery Nezábudka bude poskytovať psychologickú
a psychiatrickú pomoc ako nízkoprahové zariadenie v režime 24/7 s cieľom zvládnuť akútnu krízu
volajúceho a poskytnúť informáciu, kde sa môže ďalej obrátiť. Spustenie je plánované na 1.5.2019.
V súčasnosti sa rieši finančná a materiálna otázka. Výbor SPsS dá na zváženie Lige za duševné
zdravie nezriaďovať sídlo Linky v zdravotníckom zariadení, nakoľko to bude predstavovať investíciu
financií, ktoré je vhodnejšie využiť na zabezpečenie personálu. Považuje za vhodné preferovať
psychológov s praxou v oblasti krízovej intervencie, nie psychiatrov. Linka bude poskytovať svoje
služby ľuďom z celého Slovenska, nejde o stretnutia face-to-face s klientom, preto sídlo
v zdravotníckom zariadení nie je potrebné.
3. OPS, ktorá vznikla pri SPsS k otázkam transrodovej politiky na Slovensku pod vedením Dr.
Vašečkovej je poverená hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychiatriu na žiadosť MZ SR vypracovať
návrh odborného usmernenia pre definovanie medicínskych kritérií pri vydávaní potvrdenia pre
matriku pri prepise rodu u transrodových osôb. Konečný termín je 30.4.2019. OPS predloží návrh
odborného usmernenia výboru SPsS k dátumu nasledujúceho zasadnutia výboru SPsS, aby mohol
materiál pripomienkovať a schváliť.
4. Počas Stretnutia expertov v psychiatrii vo februári 2019 sa vytvorili 4 odborné pracovné skupiny
s cieľom počas nasledujúcich stretnutí riešiť otázky komunitnej psychiatrie, E-health, stratifikácie
lôžok a bezpečnostných špecializovaných oddelení a tiež postupu pre ECT (formou ŠDLP)
a obmedzovacích prostriedkov.
5. Odbor ŠDLP MZ SR oslovil OPS pre psychiatriu, aby vypracovala jednotný a záväzný postup pre
elektrokonvulzívnu liečbu. Uvedené sa rieši v OPS 4 na Stretnutí expertov v psychiatrii.
6. Vzhľadom k pripravovaným podujatiam sa posúva termín Stretnutia expertov v júni 2019
a podujatia Krajskí odborníci pozývajú, ktoré sa uskutočnia v Košiciach na 6. – 7.6.2019.
7. Výbor zobral na vedomie stanovisko, ktoré AIFP zaslala SLS, k usporadúvaniu sprievodných
podujatí a spoločenských večerov počas vzdelávacích a vedeckých podujatí organizovaných
odbornými spoločnosťami z hľadiska možnosti ich podpory zo strany inovatívneho priemyslu –
podporu je možné využiť len výlučne na zabezpečenie odbornej časti podujatí, a súčasne preto
žiadajú v materiáloch (odborný program, pozvánky, atď.) odborný program odčleniť od
sprievodných a spoločenských podujatí.
8. Výbor SPsS odporúča Sekciám akceptovať aktuálny výber spoločností organizujúcich vzdelávacie
podujatia (na základe výberového konania).
9. Prof. Heretik dňa 17.03.2019 zaslal výboru žiadosť o schválenie finančnej podpory na vydanie
zborníka z XXIII. Guensbergerovho dňa a XVIII. Dobrotkovho dňa vo výške 1000€. Zborník tradične

pripravuje s doc. Forgáčovou a plánujú jeho prezentáciu na VII. Konferencii biologickej psychiatrie
v Piešťanoch. Výbor odporúča žiadateľovi, aby požiadal o publikačný grant (žiadosť je potrebné
zaslať do 30.9.2019), príp. aby publikáciu vydal a zverejnil v elektronickej forme na stránke SPsS.
10. Dr. Izáková prihlásila na 18. ČSPZ sympóziá: prof. Novotného (psychofarmakoterapia), prof.
Matulaya (ECT), prof. Guensbergera a jeho školy (psychopatológia), prof. Klima a Myslivečka
(neuropsychiatria). Tiež navrhla plenárnu prednášku Mgr. Tomáša Eichlera: Evolúcia spánku
a mozgu, ktorému výbor schválil preplatenie nákladov spojených s účasťou na podujatí
(ubytovanie, cestovné náklady, registračný poplatok a honorár).
11. Výboru bola doručená žiadosť SLS vykonať inventarizáciu hmotného investičného majetku SPsS.
Po kontrole majetku výbor navrhuje majetok SPsS vyradiť z inventarizácie z dôvodu opotrebenia,
príp. nefunkčnosti.
12. Dr. Izáková rieši na MZ SR problematiku: revízie úhrad a indikačných obmedzení psychofarmák,
komunitnej psychiatrie, stratifikácie lôžok.
13. Výbor odporúča Dr. Izákovej ako hlavnej odborníčke a prezidentke SPsS riešiť s MZ SR otázky
vzdelávania v psychoterapii (nejednotné pravidlá na SZU a LFUK, neuznávanie akreditovaných
vzdelávacích programov absolvovaných v krajinách EÚ na Slovensku, návrh 3-stupňovej PST
(model z UK) – psychologická liečba 1. stupňa (bazálna a podporná), 2. stupňa (krízová a rozšírená)
a 3. stupňa - špecifická PST (vzdelanie získané v rámci certifikovanej činnosti v AVP, t.j.
certifikovanom psychoterapeutickom výcviku).
14. Dr. Dúžek sa zúčastnil rokovania na MZ SR, odbor kategorizácie a cenotvorby, k téme výkladu
znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov
v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR. PharmDr. M. Vulevová, MBA, riaditeľka Odboru
kategorizácie a cenotvorby vydala stanovisko, že postačuje splnenie jednej z podmienok („a“ alebo
„b“), aby bolo indikačné obmedzenie považované za splnené. Ak by mali právne podmienky nastať
spoločne, medzi obidve možnosti by sa kládla zlučovacia spojka „a“.
15. Dr. Dúžek ako predseda OPS pre psychiatriu pre ZZV absolvoval ďalšie rokovania pri finalizácii ZZV,
došlo k doplneniu registračných listov pre výkony fototerapia a falopletyzmografia.
16. Výbor vzal na vedomie materiál, ktorý mu doručili Dr. Šuba a Dr. Rosenbergerová, vypracovaný pre
MZ SR, kde upozorňujú na potrebu riešenia nepriaznivej situácie v pedopsychiatrii.
17. Na výbor sa obrátila Mgr. Kolárik Havranová, Target Consulting, s.r.o. so žiadosťou o spoluprácu
na pripravovanom projekte v oblasti Podpory duševného zdravia. Dr. Izáková vyžiada od žiadateľky
konkrétnejšie informácie o rámci spolupráce.
18. Výbor SPsS požiada ministerku zdravotníctva o stanovisko MZ SR k záväznosti ŠDLP pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a všetky dotknuté subjekty, vrátane zdravotných
poisťovní.
19. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB dňa 17.04.2019
o 13:30 hod..

Zapísala: Dr. Izáková

