Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 19.10.2018
Zápisnica č. 09/2018
Miesto zasadnutia: Grand Hotel Starý Smokovec, Jesenná psychofarmakologická konferencia.
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, Dr. Patarák, Dr.
Režnáková, Dr. Vašečková, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman
Ospravedlnení: Dr. Turček, Dr. Valkučáková, p. Lasičková
Program:
1. MZ SR – ŠDLP: v októbri bolo obhájených ďalších 10 štandardov – p. osobnosti, demencie,
aktuálne prebieha spracovávanie pripomienok. Pripravuje sa 4. fáza – ŠDLP pre afektívne poruchy
(4 ŠDLP). Termín odovzdania je 15.11.2018.
2. Konferencie o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a štandardných
terapeutických postupoch (ŠDTP), ktorú organizovalo MZ SR v spolupráci s WHO 18. a 19.
októbra 2018, v Hoteli NH Gate One – za SPsS sa zúčastnili Dr. Králová a Dr. Zelman – blok ŠDLP
v psychiatrii, Dr. Izáková – vyzvaná plenárna prednáška.
3. Dr. Izáková z pozície prezidentky SPsS podpísala list ministerke zdravotníctva doc. Kalavskej, ktorý
formulovali PK SZU a UNB Ružinov a PO UNB Nemocnica CaM Petržalka s nesúhlasným
stanoviskom ku koncepcii ich zlúčenia a presťahovania PK Ružinov do priestorov Nemocnice CaM
Petržalka z dôvodu rekonštrukcie UNB Ružinov. Súčasne zaslala ministerke zdravotníctva aj list
s nesúhlasným stanoviskom ako hlavný odborník MZ SR pre psychiatriu. Dr. Izáková požiadala
prof. Javeda (Prezident Elect WPA) o stanovisko WPA k redukcii psychiatrických lôžok a tiež
rušenia psychiatrických lôžkových oddelení vo všeobecných nemocniciach, ktoré jej WPA doručila
a následne ho predložila Dr. Bdžochovi, GR, Sekcie zdravia MZ SR. Výbor podporil uvedené
negatívne stanovisko SPsS k sťahovaniu UNB a zrušeniu psychiatrických lôžok.
4. Dr. Izáková obdržala odpoveď MZ SR (Dr. Vulevová, riaditeľka Odboru kategorizácie
a cenotvorby) ohľadom dostupnosti klonazepamu na Slovensku. Držiteľ registrácie lieku RIVOTRIL
– spol. ROCHE SLOVENSKO – vyradí Rivotril zo zoznamu kategorizovaných liekov k 1.1.2019. MZ
SR navrhlo, že ZP môže po vopred udelenom súhlase pacientovi plne uhradiť neregistrovaný liek,
ktorého použitie povolilo MZ SR podľa osobitného predpisu – ak ide o jedinú vhodnú možnosť –
za liečbu plne zodpovedá lekár, ktorý o liečbu požiadal. Dr. Izáková zistí možnosť vybavenia
hromadného súhlasu (výnimky) pre SR.
5. V októbri sa konal Svetový deň duševného zdravia (SDDZ): SPsS sa zúčastnilo viacerých podujatí Beseda v Klube pod lampou, Deň otvorených dverí psychiatrických ambulancií, účasť v Teleráne,
tlačová konferencia k aktuálnym témam psychiatrie na Slovensku. Prim. Šuba pri príležitosti
SDDZ, ktorý bol tento rok venovaný psychickým poruchám u detí, zaslal SPsS list, v ktorom
upozorňuje na nepriaznivý aktuálny stav detskej psychiatrie na Slovensku. List bol zverejnený na
webovej stránke SPsS.
6. Dr. Turček a Dr. Patarák zaslali výboru SPsS správu z 13. slovenskej a 57. česko-slovenskej AT
konferencie, ktorá sa konala v Bardejovských kúpeľoch 28.-30.9.2018. Počas podujatia prebehli
voľby do výboru a dozornej rady sekcie a tiež okrúhly stôl k aktuálnym otázkam medicíny
drogových závislostí vrátane ŠDLP. Dr. Izáková zašle list Dr. Okruhlicovi, hlavnému odborníkovi
pre Medicínu drogových závislostí a predsedovi OPS pre ŠDLP, aby OPS začala intenzívnejšie
pracovať a do konca októbra zaslala na MZ SR zoznam diagnóz, pre ktoré vypracujú ŠDLP v prvej
etape svojej práce.

7. SPsS obdržala dve žiadosti o granty SPsS:
a. prof. Pečeňák zaslal žiadosť o publikačný grant pre publikáciu kolektívu autorov Hajdúk,
Krajčovičová, Zimányiová, Kořínková, Heretik a Pečeňák s názvom Trustworthiness
judgements are associated with interpersonal functioning with schizophrenia, časopis
Journal of Experimental Psychopathology, požaduje 500 USD.
b. Dr. Mykola Zholob zaslal žiadosť o cestovný grant pre poster: Zholob M., Zelman M.:
Defferences in Psychopharmalogical Medication in the Tretment of Patients with
Schizophrenia, Depending on the Presence of Aggressive Behavior, ktoý bude
prezentovať na kongrese EPA 2019 vo Varšave (Poľsko), 6.-9.4.2019. Požaduje 500 Eur.
Výbor SPsS SLS udelenie oboch grantov v požadovanej výške schválil.
8. Dr. Nawka ako organizátor konferencie k 15. výročiu NPDZ požiadal Dr. Izákovú ako prezidentku
SPsS, aby sa stala členkou odborného výboru. V žiadosti uviedol, že jednou z priorít konferencie
je vypracovanie manifestu, ktorý by mal obsahovať víziu, stratégiu a akčný plán, aby konferencia
nebola iba pre konferenciu, ale aby zabezpečila udržateľnosť toho, čo sa v období toho roku pred
konferenciou a počas konferencie vypracuje a potom účastníkmi konferencie ponúkne na
schválenie. Ide teda o napojenie sa na existujúcu sieť spolupráce v oblasti duševného zdravia a jej
ďalší rozvoj na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ale aj na individuálnej a spoločenskej
úrovni. Iba tak môže slúžiť rovnako pre zdravých, ako aj pre ľudí s duševným ochorením
respektíve postihnutím (tak, aby prístup bol orientovaný na človeka, čim sa transformuje
trieštenie na rezorty, aby sa potrebná pomoc aj dostala tam, kam treba). Výbor vzhľadom na
zameranie konferencie namiesto Dr. Izákovej ako člena odborného výboru navrhol Dr. Zelmana,
predsedu Sekcie sociálnej psychiatrie.
9. PhDr. Miroslav Cangár, PhD.ako člen Rady pre poradenstvo v sociálnej práci požiadal Dr. Izákovú
o napísanie článku do časopisu Integrácia o súčasnej podpore v oblasti duševného zdravia v SR, aj
v kontexte reformy, ktorá sa deje v ČR. resp. komunitnej podpory duševného zdravia v SR a toho,
či je aj na Slovensku potrebná reforma psychiatrickej starostlivosti.
10. Prof. Kašpárek požiadal o zaslanie návrhov osobností (do konca 10/2018) pre program 18. ČSPZ
a úvodné slovo prezidenta. Téma: Po stopách česko-slovenskej psychiatrie k budúcnosti –
tematické sympóziá s medailónikom o osobnosti, ktorá sa tejto téme venovala a prednáška
súčasného odborníka, kam sa tento smer uberá, príp. môže uberať aj v budúcnosti – sympóziá
môžu byť česko-slovenské. Dr. Izáková zašle mailom zoznam osobností členom výboru, k nim
priradia témy a odborníkov, ktorí sa téme venujú v súčasnosti, prípadne zoznam doplnia.
11. Dr. Izáková, Dr. Králová a Dr. Breznoščáková vypracujú projekt edukačného grantu, ktorý ponúka
spol. Janssen s riešením v r. 2019.
12. Výbor schválil tlač vizitiek pre členov výboru, ktorí o to požiadali – štandardný počet vizitiek 100
kusov na člena výboru, príp. dozornej rady – Dr. Breznoščáková, Dr. Zelman a Dr. Izáková 300 ks,
Dr. Dragašek 200 ks.
13. Výbor schválil, že náklady spojené s účasťou členov výboru na oficiálnych aktivitách budú
preplácané v plnej výške.
14. Dr. Vašečková ako členka prípravného výboru Sexuologickej sekcie SPsS požiadala o propagáciu
podujatia organizovanom Slovenskou sexuologickou spoločnosťou SLS prostredníctvom webovej
stránky SPsS. Výbor jej žiadosť schválil.

15. Výbor schválil vyúčtovanie
zorganizované so ziskom.

XIII. Slovenského

psychiatrického

zjazdu, podujatie

bolo

16. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 18.-20.6.2020:
a. Organizáciu zabezpečí Agentúra KAMI – tradičný organizátor SPZ so skúsenosťami v tejto
oblasti.
b. Podujatie budeme organizovať v Bratislave – kongresový hotel bude vybratý na základe
najlepšej ponuky, uvažujeme o - Crown Plaza a Hotel Park Inn.
c. Začiatok podujatia 17.6. (streda) – 20:00 slávnostné otvorenie, 21:00 slávnostný večer
(na objednanie). Streda bude k dispozícii sekciám. Odborný program začne až vo štvrtok
ráno.
d. Hlavná téma: Psychiatria za hranicami súčasnej paradigmy.
e. Generálnym sponzorom bude spol. Lundbeck.
f.

Program bude rozdelený medzi dve paralelné sekcie a 3. sekcia bude prebiehať
kontinuálne ako workshopy v malých sálach.

17. SLS zaslala výzvu o prihlasovanie podujatí do Kalendára podujatí SLS v roku 2019. Dr. Králová
zašle výzvu predsedom a vedeckým sekretárom Sekcií SPsS a prof. Heretikovi (Dobrotkov deň).
Dr. Izáková výzvu zverejní na webovej stránke SPsS.
18. Dr. Vavrušová podala výboru správu o svojej účasti na zasadnutí Etickej komisie EPA. Upozornila,
že na Slovensku sa etickým aspektom psychiatrickej liečby venuje malá pozornosť.
19. Dr. Breznoščáková informovala výbor SPsS o zaslaní návrhu na registráciu liečiva melperón v SR
Psychofarmakologickou sekciou SPsS Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
20. Na žiadosť Dr. Jarmily Tomkovej sa výbor sa rozhodol podporiť aktivitu občianskeho združenia
ViaSua pod názvom “Skrotiť draka“, ktorá je zameraná na destigmatizáciu duševných porúch
(viac informácií je možné nájsť na www.viasua.sk).
21. Výbor schválil preplatenie nákladov spojených s účasťou na 61. ČS psychofarmakologickej
konferencii v Jeseníku 2019 doc. J. Šuvadovi, ktorý na žiadosť výboru súhlasil s prednesením
prednášky o ŠDLP v sympóziu „Ako budeme liečiť duševné poruchy na Slovensku?“.
22. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 21. 11. 2018 na Psychiatrickej klinike LFUK a UN
Bratislava o 13:30 hod..
Zapísala: Dr. Izáková

