Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 17.04.2019
Zápisnica č. 04/2019
Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Vašečková, Dr. Režnáková, Dr.
Turček, Dr. Valkučáková

Ospravedlnení: Dr. Patarák, Dr. Vavrušová Dr. Zelman, p. Lasičková

Program:
1. p. Knut oznámil výboru informácie o technicko-organizačnom zabezpečení Linky dôvery Nezábudka. Dr.
Izáková ho požiadala o zaslanie projektu jej odborného fungovania.
2. OPS pod vedením Dr. Vašečkovej na vedecko-pracovnej schôdzi Sexuologickej sekcie SPsS
prediskutovala pripravený návrh Odborného usmernenia pre definovanie medicínskych kritérií pri
vydávaní potvrdenia pre matriku pri prepise rodu u transrodových osôb. Dr. Vašečková spracuje
pripomienky a konečnú verziu návrhu zašle Dr. Izákovej ako hlavnej odborníčke MZ SR pre psychiatriu,
ktorá ho predloží na legislatívne spracovanie MZ SR. OPS a výbor SPsS sa následne vyjadria k finálnej
verzii Odborného usmernenia.
3. Výbor SPsS schválil návrh Dr. Izákovej požiadať všetkých účastníkov Stretnutí expertov v psychiatrii o
spoluprácu na príprave odborných usmernení MZ SR k používaniu obmedzovacích prostriedkov
v psychiatrii, ECT a k nedobrovoľnej hospitalizácii tak, aby boli v súlade s požiadavkami výboru CPT a v
zmysle Dohovoru OSN.
4. Výbor SPsS trvá na tom, aby sa v Projekt prevencie Dr. Králová stala členkou OPS pre psychiatriu
a konzultantkou pre OPS neurodegeneratívnych porúch.
5. Stretnutie expertov III sa uskutoční 7.6.2019 v Hoteli Ambassador v Košiciach.
6. Podujatie Krajskí odborníci pozývajú sa uskutoční v Košiciach 6.6.2019 a v Bratislave 20.6.2019.
7. Deadline na prihlásenie aktívnej účasti na 18. ČSPZ je 31.5.2019. Za prípravu programu sympózia prof.
Novotného (psychofarmakoterapia, adiktológia) je zodpovedná Dr. Breznoščáková, prof. Matulaya
(ECT) – Dr. Dragašek, prof. Guensbergera a jeho školy (psychopatológia) – Dr. Izáková, prof. Klima
a Myslivečka (neuropsychiatria) – Dr. Králová. Plenárna prednáška Mgr. Tomáša Eichlera: Evolúcia
spánku a mozgu bola akceptovaná. Dr. Izáková autorovi oznámila konečný termín zaslania abstraktu.
8. Dr. Izáková požiadala p. Ivanova (IZP) o zaslanie údajov k vytvoreniu mapy psychiatrickej starostlivosti
na Slovensku. Po ich získaní zašle krajským odborníkom tieto informácie spolu s tabuľkou, ktorú vytvoril
Dr. Zelman ohľadom overenia týchto údajov.
9. Dr. Izáková a Dr. Jandová sa ako hlavné odborníčky MZ SR pre psychiatriu a psychológiu stretli s dr.
Bdžochom, GR Sekcie zdravia MZ SR k otázkam vzdelávania v psychoterapii presadzujú návrh 3stupňovej PST – psychologická liečba 1. stupňa (bazálna a podporná), 2. stupňa (krízová a rozšírená) a 3.
stupňa (špecifická PST, t. j. vzdelanie získané v rámci certifikovanej činnosti v certifikovanom
psychoterapeutickom výcviku)
10. PharmDr. M. Vulevová, MBA, riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, potvrdila, že stanovisko MZ
SR, ktoré vydala k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich
injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR, že postačuje splnenie jednej
z podmienok („a“ alebo „b“), aby bolo možné indikovať ALAI, platí aj pre iné ALAI, nielen pre risperidón.

11. Dr. Izáková v mene výboru SPsS požiadala ministerku zdravotníctva o stanovisko MZ SR k záväznosti
ŠDLP pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a všetky dotknuté subjekty, vrátane zdravotných
poisťovní.
12. Dr. Mišaničová sa obrátila na SPsS so žiadosťou o zverejnenie informácie pre klinických psychológov
a psychológov v špecializačnej príprave o vzdelávacích kurzoch v projektívnych psychodiagnostických
metódach a psychodiagnostických kazuistických seminároch. Výbor súhlasí so zverejnením informácie
na našej webovej stránke.
13. European Brain Council pozval zástupcu SPsS na regionálne stretnutie EBC v Belehrade dňa 10.7.2019,
ktoré je organizované Serbian Brain Council, ponúkajú preplatenie ubytovanie na 1 noc. Výbor zatiaľ
svojho zástupcu nedelegoval, ponúkne túto možnosť Dr. Vavrušovej a Sekcii biologickej psychiatrie.
14. Výbor SPsS na žiadosť MZ SR nominoval na podujatie organizované Európskou komisiou na Workshop
o duševnom zdraví, 14.-15.5.2019, Ispra, Taliansko, Dr. Breznoščákovú, ktorá je expertom MZ SR pre
duševné zdravie.
15. Dňa 1.4.2019 SLS zaplatila z finančných prostriedkov SPsS členský príspevok vo WPA vo výške 1485,00
Eur.
16. Dr. Izáková sa stretla s p. Grajcarovou, zástupkyňou Ministerstva financií - Útvar hodnoty za peniaze,
ktorá sa venuje primárne zdravotníctvu. Pripravujú Revíziu výdavkov na zdravotníctvo a spolupodieľajú
sa na tvorbe rozpočtu. Tento rok chcú hlbšie pokryť tému duševného zdravia.
17. Dr. Izáková a Dr. Králová sa stretli s Mgr. Geletkovou z spol. Janssen a zástupkyňami spol. Seesame,
majú záujem o zapojenie SPsS do kampane s názvom „Neprežívaj. Ži.“ na podporu destigmatizácie
schizofrénie. Plánujú spustiť webovú stránku s informáciami o schizofrénii, jej diagnostike a liečbe, tiež
tlačovú konferenciu a stretnutie s pacientskými organizáciami. Výbor spoluprácu schválil. Dr. Izáková
požiada spol. Janssen o realizáciu zmluvy o tejto spolupráci so SLS.
18. Dr. Valkučáková sa zúčastnila WHO European High-Level Conference On Noncommunicable Diseases
v Aschabade, Turkmenistan, kde prezentovala politiku Mental Health v SR. Na zasadnutí výboru
referovala o priebehu podujatia, najneskôr do ďalšieho zasadnutia výboru predloží aj písomnú správu.
19. Dr. Breznoščáková a Dr. Izáková aktívne spolupracovali s MZ SR pri formulácii odpovede na správu CPT
z návštevy SR v r. 2018.
20. Dr. Izáková opätovne preposlala agendu k špecializovaným bezpečnostným oddeleniam pre agresívnych
psychiatrických pacientov na MZ SR, vrátane aktualizovaných: materiálno-technických predpokladov,
personálneho zabezpečenia, prevádzkovo-organizačných opatrení a metodicko-odborných opatrení. Dr.
Zelman sa spolu s Dr. Černákom a zástupcom PN Kremnica zúčastnili pracovného stretnutia k tejto
téme na ÚRPO MZ SR. Zo stretnutia okrem iného vyplynulo, že Dr. Černák v PN PP Pezinok plánuje
zriadiť forenzné oddelenie.
21. Dr. Okruhlica, hlavný odborník MZ SR pre MDZ zaslal Dr. Izákovej na vedomie svoje požiadavky
adresované MZ SR, ktoré sa týkajú návrhu indikátorov kvality. Okrem iného žiada, aby k tvorbe
indikátorov kvality, aj v budúcej právnej úprave boli tak ako doposiaľ prizývané odborné spoločnosti
(čo z legislatívnej úpravy vynechali). Výbor podporil žiadosť Dr. Okruhlicu, aby odborné spoločnosti boli
prizývané k tvorbe indikátorov kvality, Dr. Izáková zašle stanovisko na MZ SR.
22. Dr. Hermanová zo spol. GSK požiadala výbor SPsS o zverejnenie informácie o dočasnej nedostupnosti
lieku Wellbutrin SR na web stránke spoločnosti, aby bola informácia dostupná čo najväčšiemu počtu
psychiatrov. Výbor k žiadosti vydá zamietavé stanovisko. Dôvodom je skutočnosť, že naša stránka nie je
takto dimenzovaná a nie sme schopní ani poskytovať takéto služby všetkým spoločnostiam, ktoré by sa
na nás v danej veci obrátili. Tiež je toho názoru, že predmetné oznámenia nie sú vecou odbornej
spoločnosti, ale ŠUKL-u, MZ a farmaceutickej spoločnosti.
23. Spol. Janssen požiadala o garanciu a organizáciu podujatia Malá akadémia, ktorá sa bude konať
v Košiciach 10.6.2019. Výbor žiadosť schválil.

24. Spol. Angelini požiadala o garanciu a organizáciu edukačného podujatia, ktoré sa uskutoční 11. –
12.10.2019. Výbor žiadosť schválil.
25. Na SPsS sa obrátila kpt. Mgr. Katarína Bognárová z NAKA PPZ so žiadosťou o súčinnosť v súvislosti s
problematikou náboženského extrémizmu – žiadajú rozposlanie dotazníka. Výbor žiadosť schválil. Za
komunikáciu sú zodpovedné Dr. Izáková a Dr. Breznoščáková.
26. Dr. Izáková zaslala Dr. Mistríkovej, právničke SLS otázku, ako možno vyriešiť situáciu s členstvom PO
v SPsS (jedná sa najmä o pacientské organizácie a pod.). Výbor sa dohodol na podmienkach pre takéto
členstvo, ktoré Dr. Izáková zašle Dr. Mistríkovej a po konzultácii s ňou sa k téme vráti na nasledujúcom
zasadnutí.
27. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB dňa 15.05.2019
o 13:30 hod.. Po ukončení zasadnutia výboru sa stretne OPS k téme nedobrovoľnej hospitalizácie,
pozvaný hosť Dr. Doláková, sudkyňa OS BA I.

Zapísala: Dr. Izáková

