Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 20.03.2018
Zápisnica č. 03/2018
Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Vašečková
Ospravedlnení: Dr. André, Doc. Dóci, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, Dr. Grohol, Dr. Patarák, p. Lasičková

Program:
1. XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. – 23. 06. 2018 v Žiline:
a. výbor schválil realizáciu EPA sympózia, ktoré bude tematicky zamerané na duševné zdravie
žien. Dr. Izáková požiadala CA KAMI o organizačne technické zabezpečenie pobytu 3
zástupcov EPA. Za výbor SPsS SLS je zodpovedná v tejto veci Dr. vavrušová.
b. dekan LF UK v Bratislave Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prijal záštitu nad podujatím.
K plenárnej prednáške sa zatiaľ nevyjadril.
c. výbor sa dohodol na úprave programu podujatia.
2. Projekt ŠDTP – Dr. Breznoščáková oznámila, že dňa 05.04.2018 bude obhajoba 2. etapy projektu
– postupov pre diagnózy F4x.y – zodpovedná Dr. Ferenčáková, následne v 3. etape sa rozpracujú
diagnózy F0x.y, zodpovedná Dr. Králová.
3. e-Health – Dr. Laššán, GR Sekcie zdravia oznámil, že od stretnutia, ktoré sa ohľadom E-health
konalo 28.02.2018, nedošlo k žiadnemu progresu. Dr. Izáková preto zašle NCZI navrhované
riešenie a zároveň opätovne žiadosť o stretnutie a prekonzultovanie navrhovaného riešenia pre
odbor psychiatria so zástupcami NCZI.
4. Dr. Izáková, Dr. Zelman a Dr. Rosenbergerová sa na požiadanie štátnej tajomníčky doc. Kalavskej
zúčastnili rokovania so zástupcami CPT, ktorí aktuálne realizujú 6. návštevu CPT na Slovensku.
Počas tohto stretnutia, doc. Kalavská informovala o zámere zriadiť v SR detenčný ústav a
špecializované bezpečnostné oddelenia.
5. Dr. Breznoščáková a Dr. Izáková sa dňa 24.04.2018 počas pravidelného pracovného stretnutia
stretnú s Dr. Laššánom ohľadom riešenia situácie s DPS, špecializovanými bezpečnostnými
oddeleniami, zistení CPT a ďalších aktuálnych otázok odboru psychiatria.
6. Dr. Izáková zaslala MZ SR (Ing. Peter Salon, Sekcia stratégie a programov, na vedomie Dr. Laššán,
GR Sekcie zdravia) nesúhlasné stanovisko k Povinnosti prehliadky mŕtvych tiel pre ambulantných
špecialistov.
7. Výbor pozitívne vyhodnotil obidve 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.
Vzhľadom k výhrade členov výboru k plánu nákladov na realizáciu obidvoch projektov, Dr.
Králová ako predsedníčka grantovej komisie, zašle hlavným riešiteľom žiadosť o jeho
prepracovanie.
Dr. Izáková na webovej stránke doplní k inštrukciám pre prípravu plánu nákladov projektu
rozhodnutie výboru nefinancovať položky ako napr. podpora motivácie probandov zúčastniť sa
výskumu, ktoré nie sú v súlade s etickými postojmi členov výboru.
Definitívnu výšku financovania projektov výbor schváli po predložení aktualizovaného plánu
nákladov žiadateľmi počas nasledujúceho zasadnutia výboru SPsS SLS.
8. Výbor schválil zriadenie Sexuologickej sekcie SPsS SLS. Dr. Izáková, Dr. Vašečková a Dr. André sú

poverení najneskôr do nasledujúceho zasadnutia výboru SPsS SLS vypracovať žiadosť o jej
zriadenie pre prezídium SLS.
9. Dr. Králová, vedecká sekretárka Gerontopsychiatrickej sekcie oznámila, že možnosť jej
premenovania prerokujú na najbližšom zasadnutí výboru Gerontopsychiatrickej sekcie v apríli
2018. Výbor SPsS SLS bude ďalej postupovať podľa ich rozhodnutia.
10. Dr. Vašečková sa zúčastnila pravidelného stretnutia sympatizantov Ligy za duševné zdravie, ktoré
sa konalo 19.03.2018 – oznámila, že sa mení termín Slávnostného koncertu, plánujú sa realizovať
besedy a tlačové konferencie. Nasledujúce stretnutie sa uskutoční 09.04.2018.
11. Dr. Izáková vypracuje stanovisko k otázkam NPDZ a zverejní ho na webovej stránke.
12. Výbor schválil ako výhodu členstva v SPsS SLS možnosť požiadať o podporu vlastného výskumu
formou zaslania hromadného dotazníka členom SPsS SLS. Nakoľko ide o nefinančný grant SPsS
SLS, od autora sa bude vyžadovať túto skutočnosť uviesť pri akejkoľvek prezentácii výsledkov
výskumu a oznámiť ju aj výboru SPsS SLS. O distribúciu dotazníkov nás požiadali doc.
Morovicsová a Dr. Šoltýsová, ktorým Dr. Izáková uvedené pravidlo oznámi.
13. Aktívnym účastníkom XII. SJEZDU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP v Mikulove, ktorých
k aktívnej účasti vyzval výbor SPsS SLS, resp. členom výboru SPsS SLS bude preplatená registrácia,
cestovné a náklady na ubytovanie, nakoľko sa podujatia zúčastnia, aby reprezentovali SPsS SLS
a zúčastnili sa spoločného zasadnutia výborov.
14. Dr. Dragašek požiadal výbor o podporu financovania jesenného stretnutia UEMS, ktoré sa bude
konať na Slovensku. Finančná participácia zo strany UEMS predstavuje 4000 Eur, výbor schválil,
že zvyšok dofinancuje SPsS SLS z vlastných zdrojov.
15. Dr. Dragašek sa zúčastní stretnutia UEMS v Belgicku 12.-13.04.2018, SPsS SLS mu preplatí náklady
na ZSC.
16. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční v zmenenom termíne, t.j. 24.04.2018 o 14:30 hod.
na Psychiatrickej klinike LFUK a UN Bratislava.
Zapísala: Dr. Izáková

