Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 12.09.2018
Zápisnica č. 08/2018
Miesto zasadnutia: Knižnica, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, Dr. Režnáková, Dr.
Turček, Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman
Ospravedlnení: Dr. Patarák, p. Lasičková
Program:
1. Dr. Izáková napísala článok o vzniku a smerovaní novovzniknutej Sexuologickej sekcie SPsS SLS do
časopisu Sexuológia. Sekcia dostala ponuku od organizátorov XXIV. Košických sexuologických dní
na spoluprácu. Podujatia sa zúčastní Dr. Vašečková, ktorá je poverená výborom v rámci podujatia
odprezentovať aj ciele Sekcie a ponuku na spoluprácu.
2. Voľby do výboru Sexuologickej sekcie SPsS SLS na jeseň 2018 organizačne v komunikácii so SLS
pripravia Dr. Izáková a Dr. Vašečková, členky prípravného výboru Sekcie.
3. Dňa 24.10.2018 sa uskutoční workshop pre PO na témy z rizikových oblastí rozvoja psychiatrickej
starostlivosti na Slovensku a financovania pacientskych organizácií. Stretnutia sa za SPsS SLS
zúčastnia Dr. Izáková a Dr. Breznoščáková, pozvaní hostia: Dr. Hollý PS ČLS JEP.
4. Spoločnosť Lundbeck predložila abstrakty k prednáškam, ktoré odborne garantuje SPsS SLS
Pohľady do psychiatrie, čím splnila podmienky pre garanciu.
5. Spoločnosť Janssen požiadala SPsS SLS o odbornú garanciu nad podujatím Bratislavský kazuistický
deň, chairman podujatia bude Dr. Provazník, obsahom podujatia budú kazuistiky ambulantných
psychiatrov s liečbou LAI a moderovaná diskusia. Podujatie sa uskutoční 24.10.2018 od 16:00 do
19:30. Výbor SPsS súhlasí s odbornou garanciou a žiada predložiť program spolu s abstraktami,
príp. anotáciami k prednáškam najneskôr do 18.10.2018 (vzhľadom k ďalšiemu zasadnutiu
výboru).
6. Organizačný výbor 61. ČS psychofarmakologickej konferencie v Jeseníku 2019 zaslal výboru SPsS
SLS žiadosť o prihlásenie sympózia. Prihlásili sme sympózium: Ako budeme liečiť duševné
poruchy na Slovensku? Prednášky: Tvorba a implementácia štandardných postupov z pohľadu
MZ SR – doc. Jozef Šuvada; Štandardné postupy z pohľadu praxe – Dr. Dagmar Breznoščáková;
Komplexný manažment demencií – Dr. Mária Králová; Liečba duševných porúch na Slovensku z
pohľadu hlavného odborníka MZ SR – Dr. Ľubomíra Izáková.
7. Dr. Mosnárová, Lekárske listy, Zdravotnícke noviny ponúkla číslo venované psychiatrii a
neurológii – dostali sme výzvu na publikovanie článkov. Oslovili sme Sekciu psychiatrov v
špecializačnej príprave. Články pripravia Dr. Matisová, Dr. Režnáková, Dr. Valkučáková, Dr.
Vavrušová, Dr. Žlnayová.
8. Chorvátska psychiatrická spoločnosť realizuje Kurz: Course on Leadership and Professional Skills
for Early Career Psychiatrists Zagreb, Croatia (15-18 December 2018), ktorý vedie prof. Sartorius
– konečný termín je 1.10.2018. Informácia bola zverejnená na stránke a upozornenie bolo
zaslané Dr. Matisovej pre Sekciu psychiatrov v špecializačnej príprave.
9. MZ SR zaslalo SPsS SLS žiadosť o menovanie experta vo forenznej psychiatrii pre projekt

financovaný Európskou komisiou – žiadajú experta z MZ alebo MS SR – výbor sa dohodol, že
navrhne Dr. Izákovú a Dr. Breznoščákovú.
10. MZ SR – ŠDLP:
a. odovzdali sme: 5 štandardov, ktoré sú obhájené, 10 štandardov, ktoré čakajú na
obhajobu.
b. schválené: 4 štandardy
c. konferencia – Konferencia o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a
štandardných terapeutických postupoch (ŠDTP), ktorú organizuje Ministerstvo
zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health
Organization Regional Office for Europe - 18. a 19. októbra 2018, v Hotely NH Gate One,
žiadajú prípravu bloku prednášok na tému ŠDTP (prioritne predstaviť kolegom z iných
špecializácií Komisiou schválené ŠDTP za Váš odbor/ špecializáciu alebo ak nemáte ešte
žiadne ŠDTP schválené, tak pripravované, ktoré prinesú zmeny či do kompetencií alebo
manažmentu pacienta a predstaviť hlavné úpravy systému a benefity pre pacienta a
poskytovateľa). Psychiatria je zaradená na 18.10. 13:00 do 15:00 hod. – zúčastnia sa na
OPS: Dr. Breznoščáková (online), Dr. Králová a Dr. Zelman.
11. Doc. Kalavská, ministerka zdravotníctva SR zaslala žiadosť Dr. Izákovej ako hlavnej odborníčke MZ
SR pre psychiatriu so žiadosťou o spoluprácu vo veci zákazu používania ochranných (sieťových)
postelí poskytovateľmi sociálnej starostlivosti. Uvádza sa v ňom, že ambulantní psychiatri naďalej
takéto umiestnenia indikujú. Dr. Izáková situáciu prisľúbila riešiť jednak prostredníctvom
krajských odborníkov, ale aj hromadným mailom pre členov SPsS SLS. Výbor súhlasil so zaslaním
hromadného mailu a členovia výboru vzali na vedomie informáciu o zákaze používania sieťových
postelí. Prebehla diskusia na tému potreby riešiť situáciu s agresívnymi psychiatrickými
pacientami. Dr. Breznočšáková navrhne MZ SR prípravu predmetného štandardu (pre správny
postup až po obdržaní vyjadrenia CPT k návšteve SR). Dr. Zelman pripraví správu o existencii
Sociálne psychiatrických oddelení vrámci psychiatrie na Slovensku v minulosti (zrušené boli
v roku 2013, nakoľko stratili financovanie zo strany VÚC).
12. Sociálna poisťovňa, Dr. Majtánová, riaditeľka odboru posudkovej činnosti sa stotožnila s názorom
výboru SPsS SLS ohľadom postupu pri posúdení stupňa MR v ambulantných podmienkach, ktorý
bude presne definovaný v ŠDLP. Navrhla spoluprácu – aktívnu účasť posudkových lekárov na
našich podujatiach. Dr. Breznoščáková pozve posudkových lekárov k aktívnej účasti na Jesennom
psychofarmakologickom sympóziu v Starom Smokovci.
13. Zaplatili sme členské na rok 2019 v EPA – 585 Eur (19.7.2018).
14. Stretnutia na MZ SR:
d. 26.6. k E-health, k pedopsychiatrii, minimálnej sieti, DSS, špecializovaným
bezpečnostným odd. pre agresívnych psychiatrických pacientov s GR Sekcie zdravia, Dr.
Bdžochom,
e. 12.7. ku komunitnej starostlivosti s GR Sekcie zdravia, Dr. Bdžochom,
f.

17.7. k zákonu o dlhodobej starostlivosti – doc. Šuvada, zástupcovia MZ SR a MPSVaR SR,

g. 24.7. k minimálnej ambulantnej sieti – spolupráca psychiatria, pedopsychiatria,
gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí,
h. 1.8. k riešeniu pedopsychiatrickej starostlivosti.

15. Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková a Dr. Bánovská sa zúčastnili zasadnutia o E-health v psychiatrii na
pôde MZ SR spolu so zástupcami všeobecných, témou bolo zverejňovanie informácií
o psychiatrických pacientoch.
16. V záujme ďalšej spolupráce so spoločnosťou Health communication s.r.o. (HC) – portál Edumedic
Dr. Izáková zašle HC pozvanie na októbrové zasadnutie výboru s ponukou na jednodňovú (19.10.)
prezentáciu spoločnosti HC na Jesennom psychofarmakologickom sympóziu v Starom Smokovci.
Ďalšiu komunikáciu zabezpečí Dr. Breznoščáková ako predsedníčka organizačného výboru.
17. MZ SR spúšťa realizáciu národného projektu „Tvorba a zavedenie nových a inovovaných
štandardných postupov pre výkon prevencie“, Dr. Izáková sa zúčasnila úvodného meetingu a kick
off meetingu ako členka OPS. Psychiatria sa dostala medzi 7 vybraných špecializácií – projekt sa
jej bude týkať v 3. etape riešenia.
18. Dňa 11.09.2018 zasadala Rada duševného zdravia. Pripravuje sa plán realizácie NPZ. Dr. Izáková
zašle mail Dr. Bdžochovi, GR Sekcie zdravia a predsedovi RDZ so žiadosťou o informovanie členov
RDZ, aby formulovali ponuku svojho odboru a rovnako potreby/požiadavky na iné rezorty. Na
základe odozvy pripravíme návrh pre plán realizácie. Počas zasadnutia RDZ požiadal Dr. Nawka
o podporu konferencie k 15. výročiu NPDZ.
19. SPsS SLS podpísala memorandum o spolupráci medzi Centrom Memory a SPsS SLS, zodpovedná
osoba Dr. Králová. Spolupráca sa týka projektu INDEED (medzinárodný projekt 7 podunajských
krajín – inovácia manažmentu demencií).
20. Výbor schválil žiadosť Dr. Michala Hajdúka, PhD. o cestovný grant na Kongres ECNP 2018
v Barcelone vo výške 300€.
21. Prof. Kašpárek požiadal členov programového výboru 18. ČSPZ o spoluprácu pri prípave
programu podujatia, komunikáciu zabezpečí Dr. Izáková.
22. Prof. Borovský požiadal výbor SPsS SLS o spoluorganizáciu podujatia Žena a hormóny, ktoré sa
uskutoční 26.-27.10.2018 v Hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Výbor schválil predmetnú žiadosť.
Podujatia sa za SPsS SLS zúčastní doc. Forgáčová.
23. Výbor sa dohodol na tézach svojho programového vyhlásenia. Dr. Izáková je poverená ho
pripraviť a zaslať členom výboru na pripomienkovanie. Výbor ho na nasledujúcom zasadnutí
schváli.
24. Príprava vizitiek pre členov výboru – Dr. Zelman, Dr. Breznoščáková, Dr. Dúžek, Dr. Dragašek, Dr.
Izáková. Za prípravu je zodpovedná p. Lasičková.
25. Dr. Vašečková informovala výbor o nadviazaní spolupráce s Plamienkom, n.o. Ponúkneme im
propagáciu a informovanie prostredníctvom našej webovej stránky.
26. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční v októbri počas Jesennej psychofarmakologickej
konferencie v Smokovci – 19.10. o 13:30 hod..
Zapísala: Dr. Izáková

