
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	22.11.2018	

Zápisnica	č.	10/2018	
Miesto	zasadnutia:	Psychiatrická	klinika	LFUK	a	UNB.	

	

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

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

Program:	

1. Výbor	 SPsS	 obdržal	 kladnú	 odpoveď	 MZ	 SR	 k	žiadosti	 o	zriadenie	 domácej	 návštevnej	 služby	 u	
psychiatrických	pacientov.		

2. Centrum	pre	 klasifikačný	 systém	otvorilo	 pripomienkové	 konanie	 k	 zoznamu	 ZZV-DRG-2019	 pre	 jeho	
doplnenie	 a	 opravy	 pre	 rok	 2020.	ÚDZS	 zaslalo	 výboru	 SPsS	 výzvu	na	 zaslanie	 pripomienok,	 konečný	
termín	je	28.2.2019.	Vzhľadom	k	tomu,	že	psychiatria	nie	je	do	DRG	zapojená,	Dr.	Izáková	požiada	ÚDZS	
o	upresnenie	ich	požiadaviek.	

3. PharmDr.	 Zuzana	 Baťová,	 PhD.,	 riaditeľka	 ŠÚKL	 za	 žiadosť	 Dr.	 Izákovej	 ohľadom	 nedostupnosti	
klonazepamu	 a	 možnosti	 vybavenia	 hromadného	 súhlasu	 (výnimky)	 pre	 SR	 oznámila,	 že	 vzhľadom	
k	tomu,	že	spol.	Roche	z	rozhodnutia	ich	centrály	zrušila	registráciu	lieku	Rivotril,	nie	je	možné	danú	vec	
riešiť	v	prospech	dostupnosti	lieku	pre	slovenských	pacientov.		

4. Dr.	 Izáková	 zaslala	 list	 Dr.	 Okruhlicovi,	 hlavnému	 odborníkovi	 pre	 Medicínu	 drogových	 závislostí	
a	predsedovi	OPS	pre	ŠDLP	 s	výzvou,	 aby	OPS	pre	medicínu	drogových	 závislostí	 začala	 intenzívnejšie	
pracovať	a	do	konca	októbra	zaslala	na	MZ	SR	zoznam	diagnóz,	pre	ktoré	vypracujú	ŠDLP	v	prvej	etape	
svojej	 práce.	 Z	odpovede	Dr.	Okruhlicu	 vyplynulo,	 že	diagnózy	aj	 všetky	náležitosti	 podľa	požiadaviek	
MZ	 SR	 zaslali	 doc.	 Šuvadovi	 v	05/2017.	 Aktuálne	 boli	 vyzvaní	 potvrdiť,	 resp.	 aktualizovať	 zaslané	
dokumenty.	 Potom	 zazmluvnia	 členov	 OPS.	 Dr.	 Okruhlica	 žiada	 ako	 člen	 SPsS,	 člen	 Výboru	 sekcie	 a	
hlavný	 odborník	 MZ	 SR	 pre	 medicínu	 drogových	 závislostí	 o	 zaslanie	 schválených	 štandardov	 a	 v	
budúcnosti	o	možnosť	ich	nahliadnutia	pred	definitívnym	schválením,	nakoľko	presah	problematiky	AT	
je	rozsiahly.	Dr.	Izáková	požiada	MZ	SR	o	urýchlenie	podpisu	dekrétov,	aby	OPS	pre	medicínu	drogových	
závislostí	mohla	začať	pracovať	a	spolupracovať	s	OPS	pre	psychiatriu	a	detskú	psychiatriu.	Následne	so	
situáciou	oboznámi	Dr.	Okruhlicu.	

5. Dr.	 Zelman	 sa	 stal	 členom	 vedeckého	 výboru	 a	 začal	 spoluprácu	 s	organizačným	 tímom	 Konferencie	
o	mentálnom	zdraví	s	názvom	DUŠEVNÉ	ZDRAVIE	A	ZMYSLUPLNÝ	ŽIVOT,	ktorá	sa	uskutoční	v	dňoch	5.	–	
7.	 septembra	 2019	 v	 Bratislave,	 a	 je	 pripravovaná	 pri	 príležitosti	 15.	 výročia	 Národného	 programu	
duševného	zdravia	SR.	

6. Dr.	Zelman	oznámil,	že	Klub	psychiatrických	nemocníc	pripravuje	pre	MZ	SR	vyhlásenie	v	zmysle,	že	nie	
sú	 schopní	 starať	 sa	 o	 ochranné	 liečenia,	 ak	 nebudú	 urobené	 niektoré	 kroky.	 Klub	 psychiatrických	
nemocníc	po	finalizácii	zašle	dokument	SPsS.	

7. Dr.	 Izáková	 vypracovala	 projekt	 edukačného	 grantu	 spol.	 Janssen,	 ktorý	 bol	 schválený	 so	 začiatkom	
realizácie	 15.11.2018.	 Názov	 projektu:	 Etické	 a	 ľudsko-právne	 aspekty	 dlhodobej	 liečby	 závažných	
duševných	 porúch.	 Cieľom	 projektu,	 na	 ktorý	má	 byť	 využitý	 edukačný	 grant,	 je	 upriamiť	 pozornosť	
opinion-lídrov	 a	 ďalších	 odborníkov	 z	 oblasti	 psychiatrie	 na	 manažment	 pacienta	 so	 schizofréniou,	
vysoko	potenciálne	chronicky	prebiehajúcim	a	invalidizujúcim	ochorením,	z	aspektu	etických	princípov	
a	ľudsko-právnych	súvislostí	v	kontexte	dlhodobej	liečby.	Očakávanými	výstupmi	sú	na	národnej	úrovni	
zlepšenie	 informovanosti,	 rozvoj	 spolupráce,	 vytvorenie	 siete	 špecialistov	 a	 príprava	 publikácie	 ako	
manuálu	slúžiaceho	na	presadzovanie	navrhnutých	systémových	zmien	s	potenciálom	dosiahnuť	zmeny	
v	Mental	Health	Policy	na	Slovensku.	Výška	finančného	plnenia	19	000	Eur.	



8. Dr.	Mistríková	 oznámila,	 že	 úspešne	 prebehli	 voľby	 do	 Sexuologickej	 sekcie	 SPsS,	 novozvolený	 výbor	
sekcie	 si	 aktuálne	 volí	 funkcie.	 Dr.	 Vašečková	 získala	 najviac	 hlasov.	 Výsledky	 volieb	 zverejníme	 na	
webovej	stránke	spoločnosti.	

9. Výbor	 SPsS	 schválil	 podporu	 žiadosti	 Dr.	 Vašečkovej	 o	 individuálnu	 výnimku	 odpustenia	 poplatku	 za	
overenie	dosiahnutého	vzdelania	pri	doplnení	 špecializácie	v	Sexuológii	v	ČR,	nakoľko	 ju	nie	 je	možné	
získať	 na	 Slovensku	 a	doplnenie	 vzdelania	 je	 nevyhnutné	na	 to,	 aby	mohla	 garantovať	postgraduálne	
vzdelávanie	v	sexuológii	na	SZU.	

10. Dr.	 Breznoščáková	 informovala	 výbor	 SPsS	 o	pripravovanej	 správe	 CPT	 z	pravidelnej	 návštevy	 SR.	
Finálna	správa	bude	zverejnená	na	webovej	stránke	MZ	SR	a	na	stránke	CPT.	

11. Dr.	Dragašek	informoval	výbor	SPsS	o	priebehu	a	financovaní	Jesenného	zasadania	Psychiatrickej	sekcie	
UEMS	na	Slovensku,	ktorá	sa	konala	v	Bratislave	a	Pezinku	24.-	27.10.2018.	Počas	tohoto	podujatia	bol	
Dr.	Dragašek	zvolený	výborom	PS	UEMS	za	honorárneho	sekretára	na	4-ročné	volebné	obdobie.		

12. Dr.	 Dúžek	 požiadal	 výbor	 SPsS	 o	 stanovisko	 k	 výkladu	 znenia	 indikačných	 obmedzení	 (IO)	 použitia	
atypických	 dlhodobo	 účinkujúcich	 injekčných	 preparátov	 (ALAI)	 v	 psychofarmakoterapeutickej	 praxi	
v	SR,	ktoré	Psychiatrická	sekcia	ASL	SR	plánuje	zaslať	na	MZ	SR.	Výbor	si	predložený	materiál	preštuduje	
a	o	jeho	podpore	rozhodne	počas	nasledujúceho	zasadnutia	výboru	SPsS.	

13. Doc.	Kállayová	z	MZSR	zaslala	SPsS	informáciu	z	1.	zasadnutia	Riadiacej	skupiny	pre	podporu	zdravia	a	
prevenciu	ochorení	v	Luxemburgu,	nakoľko	bolo	duševné	zdravie	označené	za	prioritu	pre	nasledujúce	
roky	a	rozpočet	EÚ	preň	vyčlenil	finančné	prostriedky.	Dr.	Breznoščáková,	ktorá	je	expertom	MZ	SR	pre	
mentálne	zdravie,	zašle	doc.	Kállayovej	informáciu	o	aktuálnej	situácii	danej	problematiky	a	vysvetlenie	
doterajších	krokov,	aby	aktivity	MZ	SR	a	SPsS	mohli	byť	ďalej	spoločne	koordinované.		

14. Výbor	 SPsS	 vyjadril	 súhlas	 so	 stanoviskom	 Dr.	 Izákovej	 k	 použitiu	 ekvivalentu	 odborných	 termínov	
„Major	 Depressive	 Disorder“	 a	 „Major	 Depressive	 Episode“	 ako	 „rekurentná	 depresívna	 porucha“	 a	
„depresívna	 epizóda“,pri	 ich	 preklade	 do	 slovenského	 jazyka	 a	 súčasne	 pri	 prevode	 týchto	
diagnostických	kategórií	DSM	na	klasifikáciu	MKCH.		

15. Dr.	 Izáková	bola	prizvaná	na	stretnutie	k	téme	koncepcie	DPS,	ktorého	 iniciátormi	boli	Dr.	Z.	 Janíková	
a	Dr.	 Vránová	 a	 organizátorom	 doc.	 Šuvada,	 z	ktorého	 vyplynula	 povinnosť	 predložiť	 MZ	 SR	 návrh	
minimálnej	siete	a	štandard	následnej	starostlivosti	pacienta	v	DPS	(manažment	pacienta,	materiálno-
technické	a	personálne	vybavenie,	výkony).	Dr.	 Izáková	návrh	minimálnej	 siete	už	MZ	SR	zaslala	v	júli	
2018,	 avšak	 zašle	 ho	 opätovne.	 Dr.	 Breznoščáková	 osloví	 Dr.	 Z.	 Janíkovú	 a	Dr.	 Vránovú	 so	 žiadosťou	
o	spoluprácu	pri	Príprave	štandardu	následnej	starostlivosti	pacienta	v	DPS.	

16. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Breznoščáková	 sa	 zúčastnili	 na	 MZ	 SR	 rokovania	 o	 e-learningu	 pre	 štandardy	
v	psychiatrii.	

17. Výbor	 SPsS	 obdržal	 správu	 ŠÚKL	 s	pozitívnym	 stanoviskom	 k	registrácii	 lieku	 Melperon.	 Dr.	
Breznoščáková	so	stanoviskom	oboznámi	farmaceutickú	spol.	Falkonik,	ktorá	rieši	dostupnosť	lieku	pre	
slovenský	trh.	

18. Dr.	Izáková	a	Dr.	Breznoščáková	spoločne	s	Dr.	Barovou,	Ing.	Hurovou,	Dr.	Jandovou,	a	Dr.	Kráľovskou	
zaslali	Dr.	Bdžochovi,	GR	Sekcie	zdravia	MZ	SR,	návrhy	pre	Plán	realizácie	úloh	NPDZ,	ktoré	ako	členky	
RDZ	za	rezort	zdravotníctva	vypracovali	spoločne.	 

Ide	o	nasledujúce	témy: 
− Podpora	rozvoja	komunitnej	psychiatrie	a	komunitných	služieb	(navrhovaná	spolupráca	MZ	

a	MPSVR,	ale	aj	MK) 
− Integrácia	duševne	chorých	do	komunity	–	vzdelávanie	a	prepájanie	zložiek	tetralógu	-	

pacienti/klienti/prijímatelia	služieb	-	príbuzní	(deti/rodičia)	-	zdravotnícki/sociálni	pracovníci	-	
žiaci/učitelia,	všeobecná	populácia 



− Primárna	prevencia	duševných	porúch	–	podpora	zachovania	duševného	zdravia,	psychohygieny,	
zdravého	životného	štýlu	-	vzdelávanie		všeobecnej	populácie	a	zároveň	profesionálov	(navrhovaná	
spolupráca	pre	MŠ,	MK) 

− Podpora	multirezortnej	spolupráce	pri	realizácii	NPDZ	v	oblasti	zachovania	duševného	zdravia	a	
prevencie	duševných	porúch.	

− Epidemiológia	všeobecnej	populácie	z	aspektu	psychických	porúch,	a	zvlášť	v	rámci	
pomáhajúcich	profesií.	

19. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	sa	uskutoční	19.	12.	2018	o	13:30	hod.	v	Reštaurácii	PRIMI	,	Vajnorská	
100,	Bratislava.	

Zapísala:	Dr.	Izáková 


