
Milí kolegovia, 
  
nachádzame sa v ďalšej bezprecedentnej situácii a z jednej krízy sa presúvame do druhej. 
Ani za jednu nemôžeme, ale musíme im obom čeliť. Snaha pomôcť ľuďom utekajúcim pred 
vojnou na Slovensku je zrejmá. Avšak akútnosť potreby pomôcť prináša do tejto oblasti aj 
istú dávku nekoordinácie. Hoci Vám posielame ďalší mail so žiadosťou o pomoc, v tomto 
prípade nejde o jej nekoordináciu, ale naopak, ide o snahu vytvoriť systém. 
  

V piatok (25.2.2022) sme Vám zaslali žiadosť Ligy za duševné zdravie, ktorá hľadá 
ukrajinsky hovoriacich psychológov, ktorí by boli schopní poskytovať dištančné 
psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu na Linke dôvery Nezábudka v 
ukrajinskom jazyku. Ak má ktokoľvek takúto znalosť a skúsenosť, prosím vyplňte tento 
formulár, prípadne ho pošlite ďalej, ak niekoho takého 
poznáte:https://airtable.com/shrrVBeKZncUXyMd9. 

V utorok (1.3.2022) sme Vás oslovili s iniciatívou MZ SR, realizovanej prostredníctvom 
hlavnej odborníčky MZ SR pre psychológiu a členky SPsS, PhDr. Kataríny Jandovej, PhD.. 
I tu sa situácia vyvinula, aktuálne zisťuje záujem o prácu v podporných tímoch (jedná sa 
o psychoterapeutickú pomoc) priamo v hotspotoch či telefonicky. V prípade záujmu 
zašlite mail so svojimi údajmi (meno, mail, telefónne číslo) na katarina.jandova4@gmail.com. 
  
Vo štvrtok (3.3.2022) sme požiadali našich členov psychiatrov a detských psychiatrov 
o pomoc pri telefonických konzultáciách so zdravotníkmi, ktorí pôsobia v teréne (v 
hotspotoch). Ak by ste mali záujem sa pridať, zašlite nám svoje údaje (meno, telefónne číslo, 
súhlas so zverejnením údajov) na vybor.psychiatry@gmail.com. 
  
  
V spolupráci s MZ SR a RÚVZ hľadáme ďalšie dve formy spolupráce: 
  
1) terénna psychiatrická starostlivosť: bude spočívať vo vycestovaní lekára do niektorého 
(viacerých) z utečeneckých táborov, vyšetrení a naordinovaní liečby. 
  
2) ochota poskytnúť pomoc v geograficky dostupnej oblasti (v mieste sídla Vašej 
ambulancie/bydliska alebo v blízkom okolí, bez potreby vycestovania). 
  
Vzhľadom k naliehavosti potreby bol pre psychiatriu spolu s všeobecným lekárstvom pre 
dospelých a pre deti vytvorený kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého sa je potrebné 
hlásiť. Prosíme o jeho vyplnenie: shorturl.at/tvK04. Vo formulári si budete môcť vybrať formu 
ponúkanej pomoci. 
  
Údaje, ktoré nahlásite budú k dispozícii zamestnancom RÚVZ a MZ SR, bude sa s nimi 
zaobchádzať ako s dôvernými údajmi. Tým, že sa prihlásite k niektorej z vyššie spomenutých 
možností zároveň dávate súhlas s ich použitím. 
  
Vopred ďakujeme za hlbokú spolupatričnosť všetkým, ktorí vôbec začnú zvažovať tuto smelú 
prosbu a apel. 
  
S pozdravom, 
výbor SPsS 
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