Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 19.12.2018
Zápisnica č. 11/2018
Miesto zasadnutia: Reštaurácia PRIMI , Vajnorská 100, Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Turček, Dr. Valkučáková,
Dr. Vašečková
Ospravedlnení: Dr. Dúžek, Dr. Režnáková, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, p. Lasičková
Program:
1. ÚDZS, Centrum pre klasifikačný systém, na žiadosť Dr. Izákovej upresnilo požiadavku na vyjadenie sa
k ZZV–DRG 2020. Žiadajú vyjadriť sa k popisu psychoterapeutických výkonov, ktorý pripravili podľa
predlohy z nemeckého systému. Posúdiť bolo potrebné definíciu a vykonateľnosť v podmienkach SR. Dr.
Izáková spolu s Dr. Jandovou, hlavnou odborníčkou pre psychológiu a Dr. Vránovou, ktorá je
predsedníčkou OPS pre psychoterapiu pre nový ZZV vypracovali odpoveď, v ktorej súčasne zdôraznili, že
nový ZZV obsahuje definované psychoterapeutické položky a je vhodné aktuálne požiadavky ÚDZS s nimi
zosúladiť. ÚDZS sa následne obrátil na Dr. Vránovú, ktorá im zaslala vypracovaný materiál
k psychoterapeutickým položkám nového ZZV.
2. Edukačný grant spol. Janssen bol zaslaný na účet SPsS SLS. Napriek tomu, že spol. Janssen oznámila Dr.
Izákovej, že podmienky vopred prediskutovala so SLS, nebol tento krok zo strany spol. Janssen adekvátne
zrealizovaný. Podujatie technicko-organizačne zabezpečí Agentúra KAMI. Výbor navrhuje na podujatia
pozvať zástupcov NCZI.
3. Aktuálne prebiehajú voľby výboru a dozornej rady Sekcie súdnej psychiatrie.
4. Výbor sa rozhodol podporiť stanovisko Psychiatrickej sekcie ASL SR k názoru na výklad znenia
indikačných obmedzení použitia ALAI v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR (t. j. z pohľadu aplikačnej
praxe správneho postupu k dodržaniu predmetného IO postačuje aj splnenie podmienky, že liečba
konvenčnými antipsychotikami vrátane depotných foriem je nevhodná alebo kontraindikovaná podľa
údajov v SPC lieku).
5. Dr. Breznoščáková, ktorá je expertom MZ SR pre mentálne zdravie, zaslala doc. Kállayovej informáciu
o aktuálnej situácii danej problematiky a vysvetlenie doterajších krokov, aby aktivity MZ SR a SPsS mohli
byť ďalej spoločne koordinované. MZ SR vo svojej odpovedi navrhlo spoločný postup a vzájomné
zdieľanie informácií.
6. Dr. Izáková sa zúčastnila na MZ SR ďalšieho rokovania o e-learningu pre ŠDLP v psychiatrii. Oddelenie
ŠDLP MZ SR vzhľadom k technickej náročnosti realizácie projektu e-learning žiada, aby Dr. Izáková ako
hlavná odborníčka a Dr. Breznoščáková ako predseda OPS osobne zabezpečili prípravu audiovizuálnych
prezentácií k schváleným štandardom.
7. Dr. Izáková a Dr. Breznoščáková sa zúčastnili zasadnutia Rady duševného zdravia (13.12.2018), na
ktorom bola Dr. Izáková zvolená do funkcie jej podpredsedu. Vybraté boli dve kľúčové témy pre
nasledujúce 5-ročné obdobie:
− Podpora zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu - vzdelávanie
všeobecnej populácie a zároveň profesionálov, krízové centrá, linka dôvery – programy zamerané na
podporu všetkých vekových skupín s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a
adolescentov.
− Podpora rozvoja komunitnej starostlivosti o duševne chorých, integrácia duševne chorých do
komunity.
8. Dr. Izáková bola vyzvaná Ligou za duševné zdravie, aby sa spolu s jej riaditeľom Martinom Knutom a Dr.
Jolanou Kusou zúčastnila stretnutia s premiérom Pellegrinim ako reakcie na jemu adresovanú verejnú

výzvu za znovusprevádzkovanie linky dôvery Nezábudka (nie je funkčná od r. 2006). Premiér sa rozhodol
linku finančne podporiť do tej miery, aby bola spolu s vyzbieranými financiami z tohtoročnej zbierky Ligy
v kampani „Vyliečme nezáujem“ prevádzkovateľná na celom Slovensku v režime 24/7. Dr. Izáková
prisľúbila linke odbornú garanciu SPsS.
9. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny oslovilo hlavných odborníkov Dr. Izákovú Dr. Rosenbergerovú a Dr. Okruhlicu so žiadosťou o spoluprácu v súvislosti so zmenou
legislatívy, ktorá sa týka resocializačného programu pre plnoletú FO ako súčasti liečby drogovej závislosti.
Žiadali pomoc pri informovaní psychiatrov, ale aj sociálnych pracovníkov, o novele zákona č. 305/2005
Z.z., ktorá nadobúda účinnosť už 1.1.2019. Dr. Izáková informáciu, ktorú HO spoločne vypracovali zaslala
krajským odborníkom MZ SR pre psychiatriu a pedopsychiatriu a súčasne ju zverejnila na webovej
stránke SPsS v jej uzatvorenej časti. HO v informácii zároveň upozornili na nedostatky novej legislatívy
a v uvedenej súvislosti pripravujú žiadosť pre MZ SR o formulovanie odborných podmienok vykonania
novely zákona č. 305/2005 Z.z. metodickým pokynom. Ide najmä o dve podmienky: podmienku
zabezpečenia pokračovania psychiatrickej starostlivosti pacienta umiestneného do resocializačného
zariadenia ambulantnou formou s minimálnou frekvenciou návštev ambulancie raz za mesiac počas
celého pobytu v sociálnom zariadení − a súčasne − podmienku umiestnenia pacienta do sociálneho
zariadenia, kde v komplexe centra nie sú deti spolu s dospelými a naopak (nepostačuje oddelenie budov,
kde sú klienti umiestnení). Druhú podmienku odôvodňujú najmä potrebou odlišného prístupu k deťom
a rizikom ich zneužívania dospelými klientami). Dr. Marcinová, riaditeľka OSPODaR, následne upozornila
HO, že druhá z uvedených podmienok je v SR nevykonateľná, pretože povedie k nedostupnosti služby.
HO napriek tomu budú trvať na odborných argumentoch. Výbor podporil stanovisko HO v plnom
rozsahu.
10. Spol. Lundbeck ponúkla SPsS a HO MZ SR pre psychiatriu organizačne-technickú spoluprácu na projekte
„Krajskí odborníci pozývajú“, ktorej cieľom je v regiónoch krajských odborníkov zvýšiť informovanosť
lekárov a získať informácie z praxe. Plánujú sa 3 poldenné stretnutia (Košice, Bratislava, stredné
Slovensko - vhodné mesto konania by mali navrhnúť krajskí odborníci). Program bude rozdelený do
dvoch častí - aktuálne z psychiatrie (diskusný panel pripravený krajskými odborníkmi a výborom SPsS) a
aktuálne z liečby schizofrénie (odborný blok pripravený odborníkmi na aktuálne témy, aj v spolupráci so
spol. Lundbeck). Plánovaný termín prvého stretnutia: marec/apríl 2019. Výbor SPsS navrhuje na
podujatie pozvať aj lekárov príslušných samosprávnych krajov a súčasne zástupcov Sociálnej poisťovne,
ktorá ponúkla SPsS spoluprácu.
11. Výbor poveruje Doc. MUDr. Igora Škodáčka, CSc. na základe jeho ponuky, v mene SPsS realizovať
spoluprácu medzi UK a Cardiff University v oblasti výskumu v pedopsychiatrii.
12. Dr. Králová skompletizovala podujatia pre Kalendár podujatí SLS, ktoré v roku 2019 plánuje zorganizovať
SPsS a jej sekcie. Dr. Izáková ich zverejnila na webe.
13. Výbor SPsS SLS na žiadosť SLS odporučil ako posudzovateľov odbornej úrovne vzdelávacích aktivít CME
Dr. Dragaška a Dr. Turčeka, ktorí budú zaradení do zoznamu odborných garantov ARS CME.
14. Výbor schválil žiadosť Dr. Godinovej o predĺženie lehoty na čerpanie publikačného grantu č. 01/2018
o 12 mesiacov.
15. Výbor pre edíciu Kapitoly modernej psychiatrie schválil špecializačnú prácu Dr. Zuzany Hapalovej
s názvom Katatónia.
16. Dr. Izáková sa ako HO zúčastnila stretnutia HO na MZ SR ohľadom špecializačného štúdia. Výbor
diskutoval otázky, ktoré vyplynuli z predmetného stretnutia a to najmä vytvorenie základného „kmeňa“,
ktorý by rozšíril kompetencie psychiatrov po absolvovaní prvej časti špecializačného vzdelávania
v psychiatrii a odporučil hlavnej odborníčke základný „kmeň“ v psychiatrii nevytvoriť.
17. Výbor po konzultácii s garantmi špecializačného štúdia v psychiatrii odporúča publikovať špecializačné
práce v skrátenej forme v časopise Psychiatria pre prax.
18. Výbor v roku 2019 finančne podporí časopis Česká a Slovenská psychiatrie, ktorý je aj časopisom SPsS,
grantom vo výške 4000 Eur. Naďalej bude platiť pôvodne dohodnutá podmienka, t. j. 50% redukcia

predplatného (t. j. 10,15 Eur z 20,30 Eur) pre prvých 142 predplatiteľov zo SR, pre ďalších členov bude
výšku predplatného kompenzovať SPsS.
19. Dr. Dragašek a Dr. Izáková zaslali SLS pripomienku SPsS k Vyhláške MZ SR o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – konkrétne návrh na úpravu počtu
kreditov – v súčasnosti 150 kreditov, navrhované vo Vyhláške 90 kreditov – návrh SPsS 125 kreditov/5ročné obdobie (t. j. 25 kreditov/ročne).
20. Výbor schválil nasledujúce termíny zasadnutí v 1. polroku 2019: 23.1.2019 – Bratislava, 13.2.2019,
27.3.2019 – počas stretnutia expertov – Bratislava, 17.4.2019 – Bratislava, 15.5.2019 – Bratislava,
21.6.2019 – počas stretnutia expertov – Košice.
21. Doc. Šuvada dňa 18.12.2018 oznámil, že gremiálna porada MZ SR schválila a postúpila na podpis
ministerke vypracované ŠDLP k diagnózam schizofrénie a psychózam schizofrenického spektra. Účinnosť
podpísaných ŠDLP sa plánuje od 1.2.2019, kedy začne fáza implementácie.
22. Záujem požiadať SPsS o garanciu odborného podujatia oznámili výboru spoločnosti Lundbeck a Servier.
Spol. Lundbeck plánuje svoje podujatie “Pohľady do psychiatrie” v termíne 12.-13.4.2019 a spol. Servier
podujatie v termíne 15.-16.3.2018. Výbor súhlasí s navrhovanými termínmi. Kompletné žiadosti pre
garanciu dodajú spoločnosti najneskôr jeden mesiac pred podujatím k termínu zasadnutia výboru SPsS.
23. Výbor SPsS schválil ZSC Dr. Vavrušovej na 19. PA World Congress v Lisabone v 21. – 24.08.2019, kde je
pozvaná ako prednášajúca organizátormi sympózia WPA Sekcie Urban Mental Health s vyzvanou
prednáškou na tému Women Mental Health autoriek Dr. Izáková a Dr. Vavrušová.
24. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 23.1.2019 o 13:30 hod. na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB.
Zapísala: Dr. Izáková

