Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 28.02.2018
Zápisnica č. 02/2018
Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Vašečková
Ospravedlnení: Dr. André, Doc. Dóci, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, Dr. Grohol,
Dr. Patarák, p. Lasičková

Program:
1. XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. – 23. 06. 2018 v Žiline:
a. Dr. Beezhold, vedecký sekretár Sekcie vzdelávania EPA, príde namiesto prof. Hanon, ktorá sa
ospravedlnila.
b. Dr. Vetter, forenzná psychiatrička zo Švajčiarska, prijala pozvanie a zabezpečí forenzne
psychiatrický workshop.
c. dostali sme ponuku na on-line symózium - 25th International Symposium about Current Issues
and Controversies in Psychiatry – Dr. Izáková a Dr. Králová posúdia vhodnosť sympózia pre
prezentáciu počas zjazdu.
d. organizáciu stretnutia OZ na zjazde budú koordinovať Dr. Zelman a Dr. Krajčovičová ako
predsedníctvo Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS. Dr. Izáková ich osloví a zašle im inforácie
o doterajších aktivitách.
e. výbor sa rozhodol dať priestor aj prednáškam podporeným edukačným grantom, pri
dostatočnej ponuke z nich zostaví samostatný blok v programe.
f. požiadame o záštitu a tiež plenárnu prednášku dekana LF UK v Bratislave Prof. MUDr. Juraja
Šteňa, DrSc.na tému Psychiatria z pohľadu neurochirurga a dekana LFUK v Bratislave.
g. výbor sa dohodol na výbere sprievodného programu SPsS SLS.
2. Projekt ŠDTP – Dr. Breznoščáková za OPS obhájila postupy pre dg F20.y, pripravujú sa F4x.y,
následne F0x.y.
3. e-Health – počas mesiaca február sa realizovala na webovej stránke diskusia k téme. Zapojilo sa
viacero členov SPsS SLS (počet diskusných príspevkov 42) – najčastejšie diskutované problémy:
kompatibilita s nemocničnými inf. systémami, finančná a časová náročnosť, riziko zneužitia
údajov, aplikácia u pacientov v DD/DSS, pacienti-samoplatci – psychiatri bez zmlúv s poisťovňami,
predpis liekov, ktoré si pacienti hradia sami, recepty elektronicky preskribované si údajne pacient
môže vyberať 6 mesiacov bez toho aby navštívil špecialistu, ktorý mu ich dodporučil,
prednastavené dávkovanie liekov v systéme, e-recept ako únik citlivých informácií o pacientovi
(podnet - Dr. Okruhlica – hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí). SPsS SLS požiadala
ministra MZ SR a zástupcov NCZI o stretnutie k problémom e-zdravia, doteraz sme však nedostali
termín.
4. Dr. Izáková a Dr. Breznoščáková sa dňa 28.2.2018 zúčastnili rokovania s Dr. Laššánom, GR Sekcie
zdravia MZ SR, ohľadom DPS, špecializovaných bezpečnostných oddelení, e-health
a pravidelného pracovného stretnutia, o výsledkoch informovali výbor SPsS SLS. O výsledku
rokovania e-health Dr. Izáková zverejnila správu na Fóre webovej stránky SPsS SLS, kde je
dostupná všetkým členom.
5. Výbor prijal stanovisko k Povinnosti prehliadky mŕtvych tiel pre ambulantných špecialistov –
z odborného hľadiska je neprijateľné, aby psychiater obhliadal mŕtve telá, nakoľko na to nemá
dostatočné vzdelanie, pričom zo strany MZ SR ponúkané teoretické vzdelanie nie je dostatočné
na výkon tejto úlohy – potrebné sú praktické skúsenosti pod supervíziou. V odbore psychiatria sa

konštatuje nedostatok ambulantných psychiatrov a ich nadmerné zaťaženie (počet
pacientov/deň, trvanie vyšetrenia, dlhé čakacie lehoty), a preto ani z tohto dôvodu nie je možné,
aby sa ich zaťaženie (vzdelávaním a výkonom činnosti pri prehliadke mŕtvych tiel) ešte zvýšilo,
navyše aktivitou mimo ich špecializácie. Dr. Izáková zašle protestné stanovisko na MZ SR.
6. MZ SR sme doručili k Návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o
minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie návr
normatívu pre špecializované bezpečnostné oddelenia pre agresívnych pacientov.
7. MZ SR oznámilo, že trvá na svojom stanovisku a nebude konať z vlastného podnetu na revízii
indikačných kritérií pre vybrané PF, žiadosť má podať na MZ SR držiteľ rozhodnutia alebo ZP,
vyžaduje sa predloženie farmako-ekonomického rozboru lieku. Výbor sa dohodol, že v tejto
oblasti nateraz nebude konať, nakoľko ani opakovaným oslovením všetkých dotknutých strán
(MZ SR, ZP, GENAS) sa nepodarilo dosiahnuť žiadny ďalší postup v tejto veci.
8. Výbor na žiadosť MZ SR zaslal vyjadrenie sa k minimálnej sieti ústavných a ambulantných
psychiatrických zariadení, ktorú podporil aj hlavný odborník MZ SR doc. Dóci.
9. Výbor obdržal dve žiadosti o grant SPS: doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Paranoja a negatívne
symptómy v kontexte každodenného psychosociálneho stresu u pacientov s poruchami
schizofrenického spektra - naturalistická ESM štúdia.; MUDr. Zuzana Vančová, PhD. Genetická
variabilita BDNF, psychická reaktivita a pamäť. Projekty budú posúdené grantovou komisiou.
10. Výbor odsúhlasil žiadosť o predĺženie lehoty na publikovanie výsledkov výskumu Dr. Pataráka,
ktorý oznámil, že nestihol publikovať výsledky výskumu, na ktorý získal grant od SPsS, nakoľko
výskum stále realizuje, úspešne obhájil dizertačnú prácu (15.2.2018).
11. Dr. Turček oznámil, že na realizáciu výskumu, na ktorý získal grant SPsS SLS, nezískal súhlas
etickej komisie, preto grant nebude čerpať.
12. Zriadenie Sexuologickej sekcie a premenovanie Gerontopsychiatrickej sekcie – nakoľko nebol
výbor uznášaniaschopný, hlasovanie sa zrealizuje na jeho ďalšom zasadnutí. Do vznikajúcej
Sexuologickej sekcie sa doteraz prihlásilo 31 budúcich členov. Po po schválení výborom Dr.
Izáková zašle písomné žiadosti Prezídiu SLS.
13. Dr. Izáková podpísala zmluvu o spoluorganizácii Neuropsychiatrického kogresu, ktorý sa bude
konať 6.-8.6.2018 v Austria Trend Hotel Bratislava. Za SPsS SLS prihlásime sympózium – Psychické
poruchy u neurologických pacientov, predsedajúca Dr. Králová.
14. Pre Kapitoly modernej psychiatrie boli vybraté v tomto roku na základe nominácií doc. Fogáčovej
a doc. Kořínkovej a rozhodnutia výboru dve práce – MUDr. Režnáková: Alkoholová demencia
a MUDr. Vašečková: Sexuálne NÚ antidepresív.
15. Primár Dr. Garaj požiadal výbor SPsS SLS o opravu zápisnice č. 01/2018 v bode 16, nakoľko iba
niektorí lekári Psychiatrického odd. v Bojniciach zaslali výboru na vedomie nespokojnosť
s priebehom a výsledkom výberového konania na miesto primára. Opravenú zápisnicu
a ospravedlnenie sme zverejnili na stránke www.psychiatry.sk.
16. Dr. Izáková rieši so spol. Lundbeck a SLS otázku GDPR – do 25. 05. 2018 je nutné prijať potrebné
bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili údaje našich členov a zároveň vypracovať
dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Tieto povinnosti nám vyplývajú z nového nariadenia
EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Lundbeck ako prevádzkovateľ našej webovej stránky sa
podujal riešiť technické zabezpečenie. SLS situáciu bude riešiť, informovali nás, že na a webovej
stránke nemôžu byť uvedené adresy členov bez ich písomného súhlasu.
17. Dr. Izáková a Dr. Vašečková sa zúčastňujú za SPsS SLS pravidelných stretnutí sympatizantov Ligy
za duševné zdravie – SPsS SLS podporí aktivity Ligy (besedy, tlačové konferencie), ak budú
v súlade s našou činnosťou, tiež budeme na stránke zverejňovať informácie o stretnutiach, príp.
odkazy na zápisnice z týchto stretnutí.
18. Na výbore bola diskutovaná téma aktualizovaného NPDZ a z neho vyplývajúcich faktov ako sú
nedostatok psychiatrov, kompetencia všeobecných lekárov a psychológov. SPsS SLS vypracuje

stanovisko k týmto otázkam a zverejní ho na webovej stránke.
19. Dr. Vašečková informovala o stretnutí na MZ SR zameranom na medicínske a legislatívne riešenie
problematiky osôb s poruchami pohlavnej identity za účasti zástupcov MZ SR, MV SR,
psychológov a urológov.
20. Nasledujúce zasadnutie výboru bude 20.03.2018 o 13:30 hod. na Psychiatrickej klinike LFUK a UN
Bratislava.
Zapísala: Dr. Izáková

