
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 15.05.2019 
Zápisnica č. 05/2019 

Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava 
 
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dúžek, Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Vašečková, 
Dr. Turček 
 
Ospravedlnení: Dr. Režnáková, Dr. Valkučáková, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

1. p. Knut nereagoval na žiadosť o zaslanie projektu odborného fungovania Linky dôvery Nezábudka. 

2. Dr. Izáková ako hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu predložila MZ SR na základe ich žiadosti návrh 
Odborného usmernenia pre definovanie medicínskych kritérií pri vydávaní potvrdenia pre matriku pri 
prepise rodu u transrodových osôb na legislatívne spracovanie. Následne sa OPS, ktorá návrh 
vypracovala a výbor SPsS, vyjadria k jeho finálnej verzii. 

3. Dr. Breznoščáková oznámila k aktuálnej situácii v ŠDTP: štandardy F2 sú podpísane ministerkou, a teda 
účinné od 02/2019 (zverejnené na webe MZ SR); F4 schválila Komisia a čakajú na podpis ministerky, 7 
štandardov pre vybrané poruchy osobnosti a 3 pre demencie sú po zapracovaní všetkých pripomienok 
opätovne v schvaľovacom procese Komisiou; Predložili sme na pripomienkovanie ďalšie 3 štandardy. 

4. Dr. Izáková požiadala účastníkov Stretnutí expertov v psychiatrii o aktívnu 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. Vytvorila sa väčšia pracovná skupina, ktorá sa prvýkrát pracovne stretne po zasadnutí výboru SPsS 
15.5.2019. Pozvaní sú hostia – JUDr. René Milták – podpredseda OS BA I a JUDr. Otília Doláková – 
civilná sudkyňa OS BA I. 

5. Doc. Forgáčová sa obrátila na výbor SPsS so žiadosťou o zverejnenie informácie o tematickom kurze 
Látkové a nelátkové závislosti, ktorý bude realizovať Psychiatrická klinika SZU. Výbor mailovou 
komunikáciou jej žiadosť schválil a súčasne sa dohodol, že na webovej stránke bude na požiadanie 
svojich členov, príp. aj iných žiadateľov podľa rozhodnutia výboru SPsS, zverejňovať edukačné aktivity 
pre členov spoločnosti. 

6. Dňa 6.5.2019 sa na MZ SR stretla OPS pre prevenciu psychiatrických ochorení, ktorej členovia sa 
dohodli na postupnosti jednotlivých krokov, najmä že pred začiatkom ich aktívnej práce je nevyhnutná 
súčinnosť MZ SR (posúdenie významnosti vybraných prioritných oblastí pre oblasť prevencie – 
všeobecné odporúčania pre primárnu prevenciu duševných porúch, suicidalita, schizofrénia, demencie, 
úzkostné a depresívne poruchy a závislosti, poskytnutie podkladov zo zahraničia, príp. WHO, formulácia 
stanoviska MZ SR k štandardným postupom, a pod.). Výbor diskutoval o výbere témy pre štandard, 
prevencia závislostí u detí a adolescentov. Odporučil OPS pre prevenciu v tejto veci nadviazať 
spoluprácu s hlavnou odborníčkou pre pediatriu, MUDr. Prokopovou. Prevenciu demencií spracuje 
komplexne OPS pre neurodegeneratívne ochorenia, ktorej členkou je Dr. Králová. 

7. Dr. Izáková opätovne 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.  

8. Vzhľadom k tomu, že Dr. Breznoščáková oznámila, že z pracovných dôvodov sa nemôže zúčastniť na 
Workshope o duševnom zdraví, organizovanom Európskou komisiou (aktivita MZ SR), 14.-15.5.2019, 
Ispra, Taliansko, Dr. Izáková nominovala MUDr. Valkučákovú. 

9. Dr. Izáková zaslala na MZ SR podporné stanovisko k požiadavkám Dr. Okruhlicu, hlavného odborníka 
MZ SR pre MDZ, ktoré sa týkajú návrhu indikátorov kvality. Dr. Bdžoch, GR Sekcie zdravia oznámil, že 
touto vecou sa na MZ SR zaoberá úsek pod vedením štátneho tajomníka dr. Ridoška. Sekcia zdravia 
vyjadrila k problematike stanovisko. Kompetenčne problematika drogových závislostí spadá pod 



štátneho tajomníka Špánika. Takže v tomto smere bude Sekcia zdravia rešpektovať kompetenčné 
postavenie oboch uvedených a reflektovať vo vecnej rovine na podnety, ktoré nám budú adresované. 
Oblasť kvality a indikátorov kvality je predmetom širšej diskusie, ktorá je a bude zohľadňovaná pri 
tvorbe vykonávacích predpisov tak, aby boli naplniteľné a udržateľné. 

10. Dr. Izáková bola pozvaná na pracovné stretnutie na MZ SR ohľadom indikátorov kvality a bezpečnosti 
pacienta, na ktorom boli tieto indikátory predstavené. 

11. Dr. Hermanová zo spol. GSK oznámila, že liek Wellbutrin je opätovne na Slovensku dostupný. 

12. JUDr. Mistríková, právnička SLS zaslala výboru SPsS návrh Dohody o spolupráci s pridruženým členom 
SPsS. Výbor dohodu pripomienkoval a následne schválil. Dr. Izáková zašle pripomienky JUDr. 
Mistríkovej so žiadosťou o ich posúdenie a zapracovanie do predmetnej Dohody. Informáciu o možnosti 
pridruženého členstva pre PO, príp. iné občianske združenia zverejníme na webovej stránke. 

13. Dr. Izáková a Dr. Králová sa stretli so zástupkyňami Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 
zúčastnili sa ho MUDr. Iveta Malíková, MPH, viceprezidentka SVLS a MUDr. Patrícia Eftimová, MPH, 
predsedníčka Sekcie SVLS pre vedu, výskum a vzdelávanie, ktoré žiadali o užšiu spoluprácu so SPsS. 
Žiadali tiež a formuláciu odmietavého stanoviska k Orientačnému testu kognície ako preventívnemu 
nástroju preplácanému Poisťovňou UNION v ambulanciách všeobecných lekárov. Tiež žiadali, aby 
všeob. lekárom a sestrám v novom ZZV bola udelená kompetencia administrovať testy kognície ako sú 
MMSE, test hodín a MoCA. Rovnako majú záujem pripomienkovať ŠDTP, čo im doteraz okrem 4 
platných štandardov pre psychotické poruchy, nebolo umožnené. Pozývajú SPsS k spolupráci na 
edukačných aktivitách. 

14. SLS zaslala Výboru SPsS žiadosť Úradu verejného zdravotníctva o edukáciu zdravotníckych pracovníkov 
v problematike výskytu a hlásenia nežiaducich účinkov po očkovaní a tiež o spoluprácu pri realizácii 
aktivít v rámci Akčných plánov Národného plánu kontroly infekčných ochorení v SR. Výbor obidve 
žiadosti berie na vedomie. 

15. Organizátori Konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život zaslali výboru SPsS SLS abstrakty 
podujatia. Dr. Dragašek, Dr. Patarák a Dr. Turček sa oboznámia s ich obsahom a posúdia, či sú v súlade 
s myšlienkami a postojmi, ku ktorým sa hlási a ktoré prezentuje SPsS. 

16. Dr. Dragašek sa 24. až 28.4.2019 zúčastnil Jarného zasadnutia Psychiatrickej sekcie UEMS v Kodani, na 

ktorom viedol Valné zhromaždenie PS UEMS. Výbor súhlasí s preplatením nákladov.  

17. Výbor poveril Dr. Dragašeka vyplnením dotazníka týkajúceho sa vzdelávania v psychiatrii za SR - 

"Questionnaire on Education in European Psychiatry" v rámci projektu " The Task Force on Education in 

European Psychiatry", spoločnej iniciatívy EFPT, EPA, UEMS a WHO.  

18. Dr. Dragašek požiadal o pomoc pri vyplnení dotazníka týkajúceho sa špecializačného vzdelávania (Test 

Your Own Training), ktorý tvorí súčasť spoločnej aktivity PS UEMS a EFPT. Výbor mu odporučil 

kontaktovať doc. Forgáčovú a Dr. Královú ohľadom dotazníkov pre VŠ učiteľov podieľajúcich sa na 

špecializačnom vzdelávaní a Sekciu psychiatrov v špecializačnej príprave ohľadom dotazníkov pre 

lekárov zaradených do špecializačného vzdelávania.  

19. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční v Hoteli Ambassador v Košiciach, Hlavná 101 o 12:00 hod.. 
pred Stretnutím expertov III. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


