
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	12.4.2017	

Zápisnica	č.	4/2017	

Miesto	zasadnutia:	Psychiatrická	klinika	LFUK	a	UN	Bratislava	

	

Prítomní:	Dr.	 Izáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	André,	Doc.	Dóci,	Dr.	 Janík,	Dr.	Dragašek,	
Dr.	Vavrušová	

Ospravedlnení:	Dr.	Vašečková,	Dr.	Zelman,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. 17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd,	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave:		
a. Výbor	 schválil	 rámcový	 program	 podujatia.	 Prebiehať	 bude	 v	troch	 paralelných	 blokoch	

a	v	dvoch	hoteloch.	Prihlasovanie	jednotlivých	príspevkov	spustíme	od	18.4.2017.	
b. Získali	sme	záštitu	ministra	zdravotníctva	MZ	SR	nad	podujatím.	
c. Doc.	 MUDr.	 Ľubica	 Forgáčová,	 PhD.	 ako	 riadna	 členka	 Čestného	 organizačného	 výboru	

podujatia	nebola	omylom	uvedená	na	webovej	stránke	medzi	 jeho	členmi,	za	čo	sme	sa	 jej	
ospravedlnili	a	omyl	opravili.	

d. Výbor	 schválil	 žiadosť	 Dr.	 Vavrušovej	 o	preplatenie	 cestovných	 nákladov	 na	 podujatie	 pre	
prof.	Cecile	Hanon.	

e. V	riešení	 je	 ubytovanie	 členov	 organizačného	 a	čestného	 organizačného	 výboru	 a	tiež	
zahraničných	hostí.	

f. SPsS	 SLS	 ponúka	 redukciu	 registračného	 poplatku	 pri	 skorej	 registrácii	 pre	 mladých	
psychiatrov	 a	 psychológov	 na	 50	 Eur	 -	 podmienky	 na	 získanie	 redukcie:	 zaslanie	 žiadosti	 o	
redukciu	s	uvedením	nasledujúcich	údajov:	vek	(max.	do	35	rokov	v	roku	konania	podujatia),	
zaradenie	 v	 špecializačnom	 štúdiu,	 1.	 autor	 prihláseného	 príspevku	 (poster,	 prednáška),	
súhlas	 s	 verejnou	 prezentáciou	 e-posteru	 na	 podujatí.	 Informáciu	 zverejníme	 na	 webe,	
žiadosť	bude	možné	podať	online.	

g. Dr.	Dragašek	ponúkne	Poľskej	psychiatrickej	spoločnosti	možnosť	aktívne	vystúpiť	na	podujatí	
(blok,	prednáška,	spoločné	zasadnutie	výborov).	

h. Vybrané	e-postery	budú	na	podujatí	verejne	prezentované.	
2. Dr.	 Dúžek	 výbor	 informoval	 o	 výsledku	 obhajoby	 psychiatrických	 výkonov,	 ktorá	 sa	 konala	

06.04.2017	 na	MZ	 SR	 pred	 Katalogizačnou	 komisiou	 pre	 zdravotné	 výkony.	 Zúčastnili	 	sa	 jej	 za	
odbor	psychiatria	Dr.	Ján	Dúžek	a	Dr.	Dagmar	Guttenová.	Navrhované	psychiatrické	výkony	boli	
prijaté	s	výnimkou	výkonu	"Psychiatrická	verbálna	intervencia	krátka".	Čas	výkonu	"Psychiatrická	
verbálna	intervencia	rozšírená"	bol	tým	pádom	na	môj	návrh	znížený	z	15	minút	na	10	minút.	V	
nasledujúcom	období	bude	potrebné,	aby	OPS	vypracovali	registračné	listy	výkonov.	Dr.	Izáková	
a	Dr.	Králová	zaslali	Katalogizačnej	komisii	podporné	stanovisko	SPsS	SLS	pre	novopripravený	ZZV,	
nakoľko	sa	obhajoby	nemohli	zúčastniť.	

3. Dr.	 Izáková	požiadala	MZ	SR	o	predĺženie	 termínu	na	zaslanie	podnetov	a	návrhov	k	 inováciám	
platných	 minimálnych	 štandardov	 pre	 špecializačný	 odbor	 psychiatria.	 MZ	 SR	 akceptovalo	
predĺženie	termínu	do	konca	júna	2017.	Zodpovedný	za	aktualizáciu	je	Dr.	Dragašek.	

4. Výbor	 sa	 dohodol,	 že	 nebude	 požadovať	 realizáciu	 zmien	 Národného	 programu	 duševného	
zdravia.	 Pre	 akčný	 plán	 vybral	 témy:	 edukácia	 praktických	 lekárov	 a	 pediatrov	 o	 duševných	
ochoreniach,	 ich	 diagnostike	 a	 liečebných	 postupoch	 (skríning,	 destigmatizácia	 psychiatrie	 u	
lekárov,	 ktorí	 sa	 s	 pacientmi	 stretávajú	 ako	 prví	 a	 často	 jediní	 –	 najmä	 depresie,	 demencie,	



úzkostné	 poruchy),	 podpora	 služieb	 krízovej	 intervencie	 -	 vytvorenie	 centier	 krízovej	
intervencie,	vzdelávacie	 programy	 v	 rámci	 podpory	 zdravotnej	 a	 komunitnej	 psychiatrickej	
starostlivosti,	 prevencia	 rozvoja	 duševných	 porúch	 –	 prim.,	 sek.,	 terc.	 -	 psychohygiena,	 zvlášť	
smerované	na	detskú	a	dospelú	populáciu.	

5. Dr.	 Izáková	 a	doc.	 Dóci	 sa	 zúčastnili	 zasadnutia	 Rady	 duševného	 zdravia	 dňa	 12.4.2017.	
V	súčasnosti	RDZ	aktualizuje	Národný	program	duševného	 zdravia	 a	následne	aj	 plán	úloh	 jeho	
plnenia.	

6. Dr.	 Izáková	 a	doc.	 Dóci	 sa	 dňa	 12.4.2017	 zúčastnili	 zasadnutia	 ohľadom	 štandardných	
diagnostických	a	liečebných	postupov	na	MZ	SR.	Ako	predseda	OPS	pre	ŠDTP	je	nominovaný	doc.	
Dóci	-	hlavný	odborník	MZ	SR	pre	psychiatriu.	Ako	podpredseda	je	na	žiadosť	výboru	SPsS	SLS	po	
dohode	 s	doc.	 Dócim	 nominovaný	 prof.	 Pečeňák	 a	 ako	 tajomníčka	 Dr.	 Breznoščáková.	 Ďalšími	
nominovanými	členmi	OPS	sú	Dr.	Ferenčáková,	Dr.	Grešková,	Dr.	Kubašovská,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	
Zelman.	 Všetci	 menovaní	 vyjadrili	 súhlas	 so	 svojou	 nomináciou.	 V	prvej	 etape	 sú	 navrhnuté	
diagnostické	kategórie:	F30-34,	F20,	F22,	F23,	F25,	F40,	F41	a	F43.	

7. Dr.	 Izáková	 a	doc.	 Dóci	 sa	 dňa	 12.4.2017	 zúčastnili	 zasadnutia	 na	 MZ	 SR	 s	Dr.	 Laššanom,	
generálnym	riaditeľom	Sekcie	zdravia	MZ	SR	a	Dr.	Bánovským,	medicínskym	riaditeľom	MZ	SR	a	
so	 zástupcami	 pedopsychiatrie,	 Dr.	 Okruhlicom	 a	ďalšími	 pracovníkmi	 MZ	 SR,	 ktorého	 cieľom	
bolo	rokovať	o	problémoch	v	oblasti	pedopsychiatrie	na	Slovensku	(chýbajú	ambulancie,	akútne	
a	chronické	lôžka,	DS,	kvalifikovaní	pedopsychiatri,	atď.).	

8. Doc.	 Dóci	 bude	 komunikovať	 s	Dr.	 Sedlákovou	 (WHO)	 o	potrebách	 spolupráce	 s	WHO	
v	budúcnosti	a	následne	informuje	výbor	na	jeho	ďalšom	zasadnutí.	

9. Doc.	Forgáčová	požiadala	o	publikačný	grant	na	vydanie	publikácie	Kapitoly	z	psychopatológie	9.	
XX.	a	XXI.	Guensbergerov	deň,	XV.	a	XVI.	Dobrotkov	deň,	ide	o	recenzovaný	zborník	z	posledných	
dvoch	 ročníkov	 tradičných	 podujatí.	 Výbor	 sa	 dohodol,	 že	 doc.	 Forgáčovú	 upozorní,	 že	 termín	
schvaľovania	publikačných	grantov	je	31.10.2017.	

10. Výbor	 SPsS	 SLS	 vydal	 stanovisko	 k	 zriadeniu	 Protialkoholických	 záchytných	 staníc	 v	 Slovenskej	
republike	 –	 stotožnil	 sa	 s	 názorom,	 že	 osoba	 intoxikovaná	 psychotropnou	 látkou,	 ktorou	 je	
i	alkohol,	je	osobou	so	somatickým	postihnutím	a	primárna	starostlivosť	jej	má	byť	poskytovaná	
na	somatických	oddeleniach,	psychiatrická	starostlivosť	je	sekundárna.	

11. Dr.	Vavrušová	na	žiadosť	Etickej	komisie	EPA,	ktorej	 je	členkou,	prisľúbila	vypracovať	dokument	
na	 tému	 dodržiavanie	 legislatívy	 a	 etických	 princípov	 komunikácie	 medzi	 psychiatriou	
a	predstaviteľmi	zákona	(súdy,	právnici,	atď.).	

12. Dr.	 Izáková	 sa	 zúčastnila	 Tlačovej	 konferencie,	 ktorú	 organizovala	 Liga	 za	 duševné	 zdravie	
v	spolupráci	 s	WHO	 k	Svetovému	 dňu	 zdravia,	 ktorý	 bol	 tento	 rok	 venovaný	 depresii	 –	 pod	
názvom	Depresia:	hovorme	o	nej.	TK	sa	zúčastnil	aj	generálny	 riaditeľ	Sekcie	zdravia	MZ	SR	Dr.	
Laššan.	

13. Dr.	 Izáková	 na	 žiadosť	 Dr.	 Laššana	 poskytla	 ministrovi	 zdravotníctva	 SR	 materiál	 s	 aktuálnou	
koncepciou	 zdravotnej	 starostlivosti	 v	 odbore	 psychiatria	 v	 Slovenskej	 republike,	 problémy,	
nedostatky	a	ich	možné	riešenia,	plány	do	budúcna.	

14. Výbor	 obdržal	 prostredníctvom	 SLS	 ponuku	 participovať	 na	 projekte	 Empattics.	 Ponuka	 tejto	
spolupráce	bude	prerokovaná	na	ďalšom	zasadnutí	výboru.	

15. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	bude	11.05.2017	o	14:00	hod.	v	Bratislave.	
	

Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	

	

	


