
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	07.06.2019	
Zápisnica	č.	06/2019	

Miesto	zasadnutia:	Hotel	Ambassador,	Košice	
	
Prítomní:	Dr.	Izáková,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Dúžek,	Dr.	Režnáková,	Dr.	Valkučáková,	Dr.	
Vašečková	
	
Ospravedlnení:	Dr.	Dragašek,	Dr.	Patarák,	Dr.	Turček,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	Zelman,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. Liga	za	duševné	zdravie	oznámila,	že	SLS	zaslala	podpísanú	zmluvu	o	pridruženom	členstve	SPsS.	

2. Liga	 za	 duševné	 zdravie	 zaslala	 informáciu	 o	Linke	 dôvery	Nezábudka	 a	zároveň	 žiadosť	 o	spoluprácu	
s	oslovením	 našich	 členov	 ako	 potenciálnych	 poradcov.	 Linka	 Nezábudka	 sa	 stala	 riadnym	 členom	
Asociácie	Liniek	pomoci	 -	na	základe	toho	prijali	aj	 ich	štandardy.	Súčasne	vypracovali	aj	etický	kódex	
Linky	 Nezábudka.	 Predpokladaný	 štart	 Linky	 je	 koncom	 júna,	 t.	 č.	 po	 podpísaní	 zmluvy	 čakajú	 na	
spojazdnenie	 bezplatnej	 linky	 od	 Telekomu.	 Zároveň	 prebieha	 rozdeľovanie	 služieb	 odborníkov,	 je	
plánované	prvé	vzdelávanie	tímu,	ktorý	sa	skladá	z	psychológov,	terapeutov,	soc.	pracovníkov.	Chýbajú	
im	psychiatri,	majú	záujem	o	min.	2-3	ľudí.	Aktívne	sa	stretávajú	a	komunikujú	s	Úradom	vlády	a	ďalšími	
donormi	 na	 zabezpečení	 kontinuity	 projektu	 z	 finančnej	 stránky.	 Majú	 pripravené	 texty	 a	 obsah	
webovej	stránky,	pracujú	na	jej	vytvorení.	Dr.	 Izáková	rozpošle	členom	SPsS	mail,	ktorý	pripravila	Liga	
so	žiadosťou	o	spoluprácu.	

3. Dňa	15.5.2019	sa	zástupcovia	SPsS	stretli	so	zástupcami	sudcov	OS	BA	I	-	JUDr.	Reném	Miltákom	a	JUDr.	
Otíliou	Dolákovou	ohľadom	nedobrovoľnej	hospitalizácie.	Ďalšie	stretnutie	sa	uskutočnilo	05.06.5019	aj	
s	JUDr.	 Karolínou	 Staroňovou,	 prokurátorkou	 OP	 BA	 I	a	JUDr.	 Dobrovodským	 a	ďalšími	 zástupcami	
normotvorcu	MS	SR.	O	výsledkoch	rokovania	budú	Dr.	 Izáková,	Dr.	Breznoščáková	a	Dr.	Králová,	ktoré	
sa	stretnutia	na	MS	SR	osobne	zúčastnili	informovať	OPS	na	Stretnutí	expertov	III.	

4. Dr.	 Izáková,	Dr.	 Rosenbergerová	 a	Dr.	 Šuba	 sú	 pozvaní	 na	 pracovné	 stretnutie	 na	 MZ	 SR	 ohľadom	
pedopsychiatrie	dňa	10.06.2019.	

5. Dr.	 Izáková	 zaslala	 Dr.	 Nawkovi,	 organizátorovi	 Konferencie	 Duševné	 zdravie	 a	zmysluplný	 život,	
pripomienky	k	abstraktom,	ktoré	vypracovali	Dr.	Patarák	a	Dr.	Turček	–	abstrakty	sú	obsahovo	v	súlade	
s	myšlienkami	 a	postojmi,	 ku	 ktorým	 sa	 hlási	 a	ktoré	 prezentuje	 SPsS.	 Dr.	 Nawka	 oznámil,	 že	 po	
uzatvorení	prihlasovania	aktívnych	príspevkov	a	zosumarizovaní	 všetkých	abstraktov,	 sa	prihlásili	noví	
aktívni	účastníci	konferencie,	ich	abstrakty	sú	priebežne	dopĺňané.	Dr.	Izáková	vyzve	organizačný	výbor	
konferencie,	aby	zaslali	výboru	kompletný	 finálny	zborník	abstraktov	na	odborné	posúdenie	výborom	
SPsS.	

6. Vzhľadom	 k	tomu,	 že	 Dr.	 Zelman	 sa	 vzdal	 svojho	 členstva	 v	OPS	 pre	 projekt	 Prevencie	 MZ	 SR,	 Dr.	
Izáková	po	dohode	s	Dr.	Breznoščákovou	nominovala	namiesto	neho	Dr.	Valkučákovú.	

7. Registračný	 poplatok	 pre	 vyzvané	 prednášky	 na	 18.	 ČSPZ:	 členovia	 organizačného	 a	programového	
výboru	majú	 registračný	poplatok	 zdarma	 (Dr.	 Breznoščáková,	Dr.	 Izáková,	Dr.	 Králová,	Dr.	Dragašek,	
Dr.	Patarák),	členovia	SPsS	majú	rovnaký	registračný	poplatok	ako	členovia	PS	ČLS	JEP,	t.	j.	3.000,-	Kč	do	
30.06.2019,	po	termíne	3.400,-	Kč,	na	mieste:	3.800,-	Kč.		

8. Dr.	Izáková	požiada	Agentúru	KAMI	o	realizáciu	zasadnutia	výboru	SPsS	dňa	25.9.2019	v	Brne,	počas	18.	
ČSPZ.	

9. Podujatia	 Krajskí	 odborníci	 pozývajú	 sa	 uskutočnia	 v	Žiline	 3.10.2019	 (zospovedný	 Dr.	 Ralaus)	 a	vo	
Zvolene	11.9.2019	(zodp.	Dr.	Dúžek)	

10. Výbor	 diskutoval	 na	 žiadosť	 Dr.	 Okruhlicu	 tému	 problému	 pokračovania	 v	preskripcii	 liekov,	 ktoré	
nemajú	 zdôvodnenie	 podľa	 diagnózy	 v	SPC,	 alebo	 nie	 sú	 v	súlade	 s	indikačnými	 obmedzeniami	 po	



prepustení	 z	hospitalizácie.	 Potrebné	 je	 uvádzať	 	 v	prepúšťacích	 správach	 z	hospitalizácií,	 z	akého	
dôvodu	bola	takáto	liečba	indikovaná	u	pacienta	a	následne	žiadať	o	výnimku	v	zdravotnej	poisťovni.	

11. Návrhy	grafiky	pre	XIV.	SPZ	pripravuje	Agentúra	KAMI.	

12. Na	 Dr.	 Izákovú	 sa	 obrátila	 viceprezidentka	 Slovenskej	 komory	 iných	 zdrav.	 pracovníkov	 Kvetoslava	
Kotrbová	 vo	 veci	 prípravy	 návrhu	 minimálnej	 siete	 poskytovateľov	 zdrav.	 starostlivosti	 –	 žiadala	
podklady	pre	vypracovanie	minimálneho	normatívu	pre	centrá	mentálneho	zdravia,	ktoré	na	jej	žiadosť	
pripravila	 Dr.	 Valkučáková.	 Súčasne	 Dr.	 Izáková	 požiadala	 o	spoluprácu	 Dr.	 Hollého,	 ktorý	 tiež	 zaslal	
informácie	z	prebiehajucej	Reformy	psychiatrické	péče	v	ČR.	Uvedené	informácie	p.	Kotrbová	zaslala	na	
Sekciu	 zdravia	MZ	 SR.	 A	tiež	 požiadala	 o	podporu,	 aby	 v	psychiatrických	 zariadeniach	mohli	 praxovať	
študenti	 Katedra	 liečebnej	 pedagogiky	 Pedagogickej	 fakulty	 Univerzity	 Komenského.	 Po	 obdržaní	
oficiálnej	 žiadosti,	 Dr.	 Izáková	 vydá	 súhlasné	 stanovisko	 pre	 podporu	 praxe	 študentov	 KLP	 PF	 UK	 v	
ústavných	psychiatrických	zariadeniach.	

13. Dr.	 Izáková	vyžiadala	od	SLS	zoznam	členov	SPsS	v	roku	2019	a	 informáciu	o	úhrade	členského.	Podľa	
neho	aktualizujeme	zoznam	odberateľov	mailových	informácií.	

14. Dr.	Izáková	osloví	Dr.	Dragašeka	so	žiadosťou	o	zaslanie	návrhu	ŠDTP	o	ECT	liečbe	na	pripomienkovanie	
členom	OPS4	Stretnutí	expertov	a	najneskôr	do	12.6.2019	ho	zašle	Dr.	Breznoščákovej,	ktorá	ho	vloží	
do	IMUTHES.	

15. Na	 Dr.	 Izákovú	 sa	 obrátila	 spol.	 DLPHARM	 so	 žiadosťou	 o	podporné	 odborné	 stanovisko	 vo	 veci	
zabezpečenia	 lieku	 klonazepam	 v	SR.	 Liek	 vyrába	 spol.	 POLFA	 a	je	 schopná	 zabezpečiť	 mimoriadne	
dodávky	 liekov	 na	 Slovensko.	 Jedná	 sa	 o	 Clonazepamum	 0,5mg,	 30tbl,	 Clonazepamum	 2,0mg,	 30tbl	
a	príp.	aj	Clonazepamum	inj.	Dr.	 Izáková	vydá	podporné	stanovisko	DLPHARM	pre	klonazepam	0,5	a	2	
mg	 tbl.	 s	odporučením	 obrátiť	 sa	 na	 zástupcov	 neurológov	 (odborná	 spoločnosť,	 hlavný	 odborník),	
nakoľko	 ide	o	preferenčne	neurologickú	 indikáciu	a	rovnako	ponechá	na	neurológov	zváženie	potreby	
injekčnej	formy	lieku.	

16. Dr.	Dúžek	 informoval	výbor	SPsS	o	probléme	odmietania	výkonu	825	VŠZP	(kontr.	psych.	vyšetrenie	s	
verb.	 intervenciou)	 a	o	problematike	 obsolentnosti	 dispenzárnej	 starostlivosti	 v	 psychiatrii	 podľa	
súčasného	 znenia	Vyhlášky	 127/2014.	 Výbor	 SPsS	 po	 diskusii	 požiadal	Dr.	Dúžeka,	 aby	ďalej	 sledoval	
problematiku	a	priebežne	ho	informoval.	

17. Výbor	schválil	vydanie	špecializačnej	práce	Dr.	Frecer	na	tému	Neurobiologické	aspekty	psychoterapie,	
školiteľ:	 prof.	 Hašto.	 Dr.	 Izáková	 informáciu	 postúpi	 spol.	 Lundbeck,	 krst	 sa	 zrealizuje	 počas	 16.	
psychofarmakologického	sympózia	s	medzinárodnou	účasťou.	

18. Na	VII.	 Konferencii	 o	biologickej	psychiatrii	 odznela	prednáška	Dr.	Chovanca,	 ktorá	nespĺňala	 kvalitou	
a	obsahom	 odborné	 a	etické	 kritériá,	 kladené	 na	 tento	 typ	 prezentácií.	 Výbor	 SPsS	 apeluje	 na	
organizačné	 výbory	 podujatí	 organizovaných	 sekciami	 a	výborom	 SPsS,	 aby	 neumožnili	 prezentáciu	
takýchto	príspevkov	a	žiada	Etickú	komisiu	SPsS,	aby	do	nasledujúceho	zasadnutia	výboru	SPsS	navrhla	
preventívne	opatrenia.	

19. Návrhy	termínov	zasadnutí	výboru	SPsS	v	2.	polroku	2019:	25.9.	(počas	18.	ČSPZ	v	Brne),	18.10.	(počas	
XVI.	 psychofarmakologického	 sympózia	 s	medzinárodnou	 účasťou	 v	Tatranskej	 Lomnici),	 20.11.,	
18.12.2019.	

20. Nasledujúce	 zasadnutie	 výboru	 sa	uskutoční	počas	18.	ČSPZ	v	Brne	 (požiadame	PS	ČLS	 JEP	o	tradičné	
spoločné	zasadnutie	výborov),	presný	termín	a	čas	upresníme	v	pozvánke.	

Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Dúžek 


