Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 24.04.2018
Zápisnica č. 04/2018
Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Doc. Dóci, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Zelman,
Dr. Vašečková
Hosť: Dr. Kleinmannová (OKZV MZ SR)
Ospravedlnení: Dr. André, Dr. Vavrušová, Dr. Grohol, Dr. Patarák, p. Lasičková

Program:
1. XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. – 23. 06. 2018 v Žiline:
a. dekan LF UK v Bratislave Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. súhlasí s prednesením plenárnej
prednášky.
b. ubytovanie pre členov organizačného a honorárneho organizačného výboru – je rezervované
Agentúrou KAMI, Dr. Izáková zašle všetkým týmto členom mail, aby špecifikovali požiadavky
na ubytovanie a spôsob platby (individuálne, sponzor).
c. Dr. Izáková si dohodne stretnutie na SLS ohľadne zabezpečenia volieb do výboru, predtým
však zistí záujem pôvodných členov výboru kandidovať v nadchádzajúcich voľbách.
d. Počas zjazdu upozorníme aj na povinnosť zorganizovať voľby do výborov Sekcií SPsS.
e. Stretnutie zástupcov ODOS – prebehlo prípravné stretnutie, ktorého sa zúčastnili Dr. Izáková,
Dr. Krajčovičová, Dr. Nagy a Dr. Hurná (Janssen). Na realizácii sa bude podieľať spol. Seesame,
ktorá zabezpečí koordináciu aktivít. Dr. Izáková oznámila plán Dr. Barovej (ODOS), ktorá zistí
záujem PO+OZ zúčastniť sa podujatia.
f. Vyzvané prednášky: Dr. Jandová – hlavná odborníčka pre psychológiu, Doc. Morovicsová –
história SPsS SLS.
2. Dr. Izáková požiadala SLS o aktualizovaný zoznam členov SPsS SLS, aby sme mohli zaktualizovať
heslá na rok 2018, a tým aj prístup v časti stránky, ktorá je určená iba členom, avšak SLS bude
schopná tento zoznam zostaviť až v druhej polovici mája.
3. SPsS SLS obdržala žiadosť MZ SR, sprostredkovanú SLS, o zaslanie počtu chýbajúcich špecialistov
podľa samosprávnych krajov k 1.6.2018 kvôli rezidentskému programu. Žiadosti nie je možné
vyhovieť, nakoľko týmito údajmi nedisponuje – dostupné sú iba MZ SR, zdrav. poisťovniam
a lekárom VÚC.
4. Sociálna poisťovňa oznámila svoje stanovisko ohľadom celodenných vychádzok u pacientov
trpiacich depresívnymi poruchami – je zverejnené na webovej stránke. Zo stanoviska SP vyplýva,
že budú rešpektovať celodenné vychádzky u tých pacientov s depresívnymi poruchami, kde tieto
budú jednoznačne medicínsky zdôvodnené lekárom - psychiatrom a zároveň bude uvedené, či
tieto sú potrebné počas celého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a z akého dôvodu.
Nebude postačujúce napísať len „odporúčam celodenné neobmedzené vychádzky".
5. MZ SR vymenovalo nových krajských odborníkov pre psychiatriu. Hlavný odborník doc. Dóci
oznámil, že abdikoval na svoju funkciu. MZ SR prostredníctvom SLS požiadalo o nomináciu na
túto funkciu. Výbor na zasadnutí schválil nomináciu MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD.
6. MZ SR za účasti Dr. Mistríkovej ako zástupkyne SLS organizovalo pracovné stretnutie zamerané
na Minimálne požiadavky na personálne a materiálno-technické zabezpečenie pre ambulancie –
Dr. Izáková poslala Dr. Mistríkovej návrhy počtu pacientov na jedného lekára, zdrav. sestru

a zdrav. asistenta, tiež vybavenie špecializovaných bezpečnostných oddelení. K predloženému
materiálu ani stretnutiu sme doteraz nedostali žiadnu spätnú väzbu.
7. Projekt ŠDTP – Dr. Ferenčáková obhájila 2. etapu – F4x.y, t.č. sa zapracovávajú pripomienky.
Aktuálne sa realizuje 3. etapa - diagnózy F0x.y, zodpovedná je Dr. Králová. Dr. Králová sa
zúčastnila konferencie a workshopu o ŠDLP, kde bolo oznámené, že konečný termín na
odovzdanie 3. etapy sa posúva na 15.6.2018.
8. e-Health – prebehlo stretnutie za účasti MZ SR (Dr. Laššán, Dr. Hurná, Dr. Kontrová), NCZI (Mgr.
Šíšová) a SPsS SLS (Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Bánovská, Dr. Dúžek) – budeme trvať na
dodržiavaní legislatívy – ak sú údaje pre pacienta potenciálne poškodzujúce – nezašlú sa na NCZI.
Psychiatrické dg by sa nemali zapisovať do pacientskeho sumára. Podrobnejšie údaje z rokovania
sú zverejnené na webovej stránke v časti Fórum, ktorá je dostupná len členom SPsS SLS.
9. O žiadostiach o grant SPsS: doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., a MUDr. Zuzana Vančová, PhD. nebolo
možné rozhodnúť, nakoľko z komunikačno-technických dôvodov neboli výboru včas doručené
vyžiadané podklady.
10. Žiadosť o zriadenie Sexuologickej sekcie SPsS SLS bola zaslaná Prezídiu SLS na schválenie, zatiaľ
nemáme spätnú väzbu. Sexuologická sekcia však bude mať na XIII. SPZ svoje sympózium.
11. Dr. Králová, nová predsedníčka Gerontopsychiatrickej sekcie oznámila, že výbor Sekcie sa
dohodol, že nebude žiadať jej premenovanie.
12. Dr. Vašečková vyžiadala od SLS analýzu finančného hospodárenia SPsS SLS za rok 2017, s ktorým
oboznámila výbor. V predloženom vyúčtovaní sa však zistili nezrovnalosti, ktoré bude Dr.
Vašečková komunikovať so SLS.
13. Dr. Vašečková sa zúčastnila pravidelného stretnutia sympatizantov Ligy za duševné zdravie, ktoré
sa konalo 09.04.2018. Liga plánuje od 09/2018 organizovať besedy k premietaným filmom a art
brut aktivity. Ďalšie stretnutie je plánované na 4.6.2018 o 17:00 hod.
14. Dr. Izáková vypracovala stanovisko k otázkam NPDZ a zverejnila ho na webovej stránke.
15. Dr. Vavrušová výboru doručila pozvánky na 1st European Regional Conference on Perinatal and
Early Childhood Mental Health, 7.-10.11.2018, Budapešť – Dr. Izáková informáciu zverejnila na
webovej stránke.
16. Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková a Dr. Zelman sa zúčastnia stretnutí na MZ SR – 24.4. k používaniu
ochranných sieťových postelí v DSS na základe indikácie psychiatra a zákonu o detencii; 25.4.
k problematike špecializovaných bezpečnostných oddelení. Dňa 25.4.2018 sa na MZ SR plánuje
stretnutie aj k problematike DPS, ktorého sa zúčastní Dr. Janíková a Dr. Vránová. Dr. Janíková
predložila MZ SR návrh pre aktualizovanú koncepciu pre DPS pre dospelých. Uvažuje sa o zriadení
krízových centier ako súčasti vybraných DPZ.
17. GDPR bude SPsS SLS riešiť podľa inštrukcií SLS, ktorá je právnym subjektom.
18. SPsS na žiadosť Dr. Jasenkovej pomôže Plamienku šíriť informáciu o letnom tábore pre deti, ktoré
utrpeli stratu a vytvoriť sieť psychiatrov, ktorí by spolupracovali s Plamienkom.
19. Výbor schválil cestovný grant pre Dr. Matisovú a Dr. Virčíka na stretnutie EFPT – preplatenie
cestovných nákladov.
20. Dr. Dragašek informoval výbor o jarnom zasadnutí UEMS, ktorého sa zúčastnil. Dr. Dragašek bol
zvolený do funkcie honorárneho sekretára Psychiatrickej sekcie UEMS. Psychiatrická sekcia
vypracovala profil psychiatra, ktorý zverejníme na webovej stránke. Jesenné stretnutie UEMS sa
bude konať v Bratislave. UEMS ponúka pred stretnutím (24.10.) zorganizovať kurz pre pedagógov
v odbore psychiatria, čo výbor privítal, Dr. Dragašek zistí podmienky.
21. Dr. Breznoščáková oznámila, že sa pripravuje registrácia lieku Buronil (melperon).
22. Zasadnutia výboru sa zúčastnila aj Dr. Kleinmannová (OKZV MZ SR), ktorá za MZ SR prišla
oboznámiť členov výboru s informáciami, ktoré sa týkajú nového ZZV. Podľa jej informácií ZZV
nadväzuje na Katalóg ZV a v súčasnosti platný konsolidovaný číselník, ktorý cca pred mesiacom

zverejnilo NCZI. Nový ZZV bude nariadením vlády a v súčasnosti je schválený po odbornej
stránke. Aktuálne ho prerokúva finančná komisia. Jeho výhodou má byť jasnejšie a presnejšie
definovanie všetkých zdravotných výkonov. Začiatok legislatívneho konania sa plánuje na
08/2018. Do platnosti by sa mohol dostať v 06-07/2018. Počas legislatívneho konania bude
možnosť ZZV pripomienkovať. Dr. Kleiman vyslovila pochvalné stanovisko MZ SR k práci OPS pre
psychiatriu a psychoterapiu pri tvorbe ZZV. V súčasnosti obidve pracovné skupiny a tiež SPsS SLS
majú všetky požadované aktivity ukončené.
23. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 24.05.2018 o 13:30 hod. na Psychiatrickej klinike
LFUK a UN Bratislava.
Zapísala: Dr. Izáková

